Entrelaçando
Revista Eletrônica de Culturas e Educação
Nº 01 Dezembro/2010

AS REPERCUSSÕES DAS REPRESENTAÇÕES DE
INFÂNCIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE
PROFESSORES DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE
AMARGOSA
Elane Rodrigues Ferreira Carmo1
RESUMO
Este trabalho é fruto de uma investigação realizada em uma creche no município
de Amargosa-BA. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as
representações de Infância de professores de uma creche pública no município de
Amargosa e suas repercussões na prática pedagógica. A metodologia utilizada no
desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa exploratória como caráter
qualitativo. Para a constituição dos dados da pesquisa, foram utilizados
questionários com 12 professores da creche e 04 monitoras que atuavam no
berçário como professoras. Para analisar esses dados, utilizamos autores como:
Àires (1981), Kuhlmann Jr. (2001) Kramer (2003), Del Priore (1991), Cerisara
(2005) (2002), Cordeiro (2007), Moscovici (2007), Jodelet (2001), Sá (1996) e
Rangel (1994). Conforme os dados tabulados, os professores ainda representam a
infância como momento de preparar a criança para atuar na sociedade, ou seja,
representam a criança como um pequeno adulto. Os professores pesquisados ainda
apontam que a função das creches para as famílias que são atendidas é de cuidar,
alimentar e higienizar, assim, representam a educação em creche como
assistencialista. Portanto, a pesquisa contribuiu para compreender que os
professores possuem pouco conhecimento acerca das atuais concepções correntes
de infância e educação em creche, bem como desconhecem documentos oficiais do
Ministério de Educação e Cultura para a etapa de ensino em estudo. De tal modo, a
pesquisa contribuiu para compreender as representações que orientam as práticas
pedagógicas desses professores pesquisados, além de oferecer indicadores da
necessidade do município investir na formação continuada desses atores.
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