
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ORIENTAM A 

PRÁTICA DOCENTE: UM ESTUDO NAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO 

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA 

 

Lílian Oliveira São Pedro Cruz* 

Roque Sérgio Barbosa Ribeiro** 

 

Educação Infantil consiste na primeira etapa de desenvolvimento do individuo, é o lugar de 

descobertas, no qual são ampliadas as experiências individuais, culturais, sociais e educativos 

por meio da inserção da criança em um ambiente diferente da família. Desta forma é necessário 

que o espaço voltado para o atendimento infantil seja planejado desde o espaço físico até a 

formação dos profissionais que irão atuar nesse nível de ensino. Esta pesquisa de, tem como 

objetivo geral compreender as concepções dos professores acerca da infância e da Educação 

Infantil e se desdobra nos seguintes objetivos específicos: conhecer o ponto de vista dos 

professores quanto ao educar e o cuidar e Educação Infantil; observar como é organizado o 

cotidiano das turmas de Educação Infantil e descrever como é desenvolvido o trabalho 

pedagógico na turma de Educação Infantil. Como procedimento metodológico trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, do tipo estudo de campo, como instrumento de coleta de dados foi 

realizado observação da rotina da turma de Educação Infantil e semi-entrevista estruturada. Os 

sujeitos da pesquisa são professoras que atuam em turmas de Educação Infantil em na Creche 

Municipal João XXIII, localizada no município de Castro Alves - BA. A abordagem teórica 

possui referência ARIÈS (1981), BRASIL (1998), OLIVEIRA (2011), PIETROBON (2010) 

entre outros. Diante das dos dados coletados durante a entrevista ficou perceptível que as 

docentes possuem a concepção de que a infância é um momento de descoberta da criança, no 

qual a criança aprende através das vivencias. Assim como a concepção das mesmas no que se 

refere à Educação Infantil, para elas está a fase de ensino em que o professor deve associar a 

ludicidade a atividades concretas, pois por meio da brincadeira a criança se desenvolve. 
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