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RESUMO: Este texto de cunho bibliográfico e documental, apresenta reflexões acerca dos 

saberes docentes e ressignificação das práticas pedagógicas na Educação Infantil a partir dos 

conhecimentos apreendidos e mobilizados na formação continuada. Sabe-se que é nas práticas 

pedagógicas que os professores utilizam diferentes saberes para o desenvolvimento do processo 

de ensino aprendizagem com as crianças. Os saberes docentes interferem, interagem ou são 

ressignificados com os saberes e condutas da experiência docente no cotidiano da sala de aula. 

O professor é um profissional que detém diversos saberes na sua ação docente, relacionados 

com a sua identidade, sua experiência de vida, com a sua história profissional e com suas 

relações com o contexto escolar. Este estudo também pontua que as práticas pedagógicas na 

Educação Infantil têm suas especificidades que necessitam ser compreendidas pelos 

profissionais docentes que atuam nessa etapa de ensino. A concepção de criança como sujeito 

de direitos e necessidades direciona o trabalho pedagógico que deve pautar-se no educar e 

cuidar, que são processos indissociáveis no contexto das práticas pedagógicas. Como fontes 

documentais para este estudo utilizou-se da DCNEI (BRASIL, 2010), BNCC (BRASIL, 2017). 

Os aportes teóricos acerca da constituição dos saberes docentes práticas pedagógicas na 

Educação infantil e suas especificidades são fundamentados em autores como: Tardif (2014), 

Macenhan (2015), Gonçalves (2016), (Kramer; Barbosa, 2016) dentre outros. 
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Página  115 



 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Este estudo de cunho bibliográfico e documental, apresenta reflexões acerca dos 

saberes docentes e as especificidades das práticas pedagógicas na Educação Infantil. Nesta 

etapa de ensino, os professores usam diferentes saberes para o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem com as crianças por meio da prática pedagógica. Como descrito na 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC, esses saberes são mobilizados e construídos ao 

longo da sua carreira docente e em diversas situações de aprendizagem dos alunos, que se 

consolidam em estratégias de ensino, no sentido de desenvolver a criança na perspectiva do 

cuidar e educar, e em situações problemas do dia a dia (BRASIL, 2017).   

A prática educativa se dá na interação professor e aluno, através da mediação de 

conteúdos e estratégias de ensino presentes no ato pedagógico, com intuito de desenvolver 

e consolidar competências e habilidades inerentes à Educação Infantil.  

Nesse sentido, a prática docente permite ao professor momentos de ressignificação 

de diversos saberes e conhecimentos, adquiridos em variadas circunstancias como: na sua 

vida cotidiana, no contexto de sua atuação como profissional docente, em cursos de 

graduação, formações continuadas dentre outras. Assim, a prática pedagógica acontece no 

contexto sociocultural, no âmbito da prática educativa, e faz parte da constituição dos saberes 

docentes. Por isso, a escola, se constitui como espaço de atuação profissional e de formação 

continuada, interfere nos saberes do professor, mas em seu cotidiano reelabora-os e dá novos 

sentidos, contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas. Portanto, considera-se que 

o professor mobilize os conhecimentos/saberes necessários à compreensão do ensino como 

prática social e desenvolva competências capazes de investigar sua prática pedagógica. A 

partir dela pode constituir e transformar os seus saberes-fazeres docentes, num processo 

contínuo de construção de sua identidade como professor. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MOBILIZAÇÃO DE 

SABERES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

O professor mobiliza em sua prática diferentes saberes que, segundo Macenhan 

(2015), não têm origem apenas na formação inicial e continuada, mas em variados contextos 

da vida cotidiana, como das práticas pedagógicas em sala de aula.  Ainda, para autora 
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supracitada, os saberes docentes originam-se tanto dos cursos de formação de professores 

(seja inicial ou continuada) quanto de suas experiências pessoais e profissionais. Assim, 

esses saberes possuem tais elementos como fontes de aprendizagem, passam por processos 

de desenvolvimento e são mobilizados na prática pedagógica de modo a influenciar e receber 

interferências dessa prática. 

Segundo Gonçalves (2016), na Educação Infantil, o processo de construção de 

saberes implica aprendizagens diversas, sendo produzidos e mobilizados a partir da prática, 

da experiência dos professores em situações que englobam diferentes posturas, no sentido 

de atender as peculiaridades e necessidades das crianças. Nesse sentido, reforça-se a 

importância da valorização da atuação e da formação continuada dos professores, seja ela 

em rede ou centrada na escola na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. 

Assim, permitindo a ressignificação do saber professoral, pois os saberes docentes agem na 

transformação da prática pedagógica. 

 Segundo Macenhan (2015), os saberes docentes advêm de diferentes momentos da 

vida profissional. Ainda segunda a autora, o período de formação inicial é crucial para que 

o futuro professor tenha contato com o conhecimento específico da profissão, ou seja, aquilo 

que diferencia à docência das demais ocupações. A atuação do professor em sala de aula 

permite-lhe repensar seus saberes e esses são expressos na sua prática. Acredita-se, que o 

movimento reflexivo sobre e na prática seja uma condição indissociável, por meio da qual a 

prática interfere na constituição dos saberes e, ao mesmo tempo, adquire características 

distintas a cada instante.  

Portanto, a docência, como profissão autônoma, necessita de conhecimentos 

específicos por parte dos que a exercem. Logo, os saberes necessários à atuação docente, 

segundo Macenhan (2015), dependem de diversos elementos: a caminhada escolar do 

professor na qualidade de aluno, os cursos de formação inicial e continuada, os 

conhecimentos desenvolvidos na prática pedagógica, entre outros. 

Tardif e Lessard (2014) explicam que o saber dos professores se constitui em suas 

experiências de vida social e profissional, nas suas relações com os alunos em sala de aula e 

outros presentes no âmbito da escola. Saberes que vão se consolidando desde a formação 

inicial do professor, a partir da sua trajetória de vida enquanto aluno e que se tornam plurais 

à medida que os professores têm as suas experiências no âmbito das instituições formadoras, 

nos currículos apresentados e nas práticas vividas no contexto escolar. 
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 Pontua-se que os saberes são esquemas, regras, hábitos, procedimentos, tipos, e 

categorias, produzidos pela socialização, isto é, através do processo de imersão dos 

indivíduos nos diversos mundos socializados (família, grupos, amigos, escolas entre outros), 

nos quais eles constroem, em interação com os outros, sua identidade pessoal e social 

(TARDIF, 2014).  

Os saberes docentes são mobilizados e empregados na prática pedagógica, de onde 

esses próprios saberes se originam, e servem para resolver os problemas dos professores em 

exercício e para dar sentido às situações de trabalho que lhes são próprias. Então, pode-se 

afirmar que os saberes são plurais, como afirmam Tardif e Lessard (2014) e se originam de 

diversas fontes de natureza e especificidades diferentes, de modo que o professor, ao longo 

da sua profissionalização docente, desenvolve saberes para atender as necessidades do 

cotidiano escolar, saberes que são, especialmente, utilizados na sua prática docente. Portanto, 

os saberes docentes são, de fato, fundamentais para o ensino. A relação com o saber inclui 

algumas concepções adquiridas na formação inicial que se fundamentam em conceitos e que 

são desenvolvidas de forma dinâmica no contexto escolar. É na prática do dia a dia da sala 

de aula que o professor conhece a si mesmo e se reelabora como profissional da educação.  

 

ESPECIFICIDADES DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

As especificidades da Educação Infantil necessitam ser compreendidas pelos 

profissionais que atuam nessa etapa de ensino. A concepção de criança como sujeito de 

direitos e necessidades precisa pautar sua ação em atividades de educar e cuidar. O educar e 

o cuidar são processos indissociáveis no contexto das práticas pedagógicas da Educação 

Infantil (BRASIL, 2010). 

Essa concepção do educar e cuidar cria novas possibilidades para a Educação Infantil 

e requer novas atitudes por parte dos professores. Nessa primeira etapa da Educação Básica, 

as práticas educativas devem ser pensadas de forma a propiciar às crianças cuidar de si 

mesmas, de outras crianças e dos adultos que convivem em seu ambiente, desenvolvendo 

sua autonomia e independência. 

A BNCC (BRASIL, 2017) define que as instituições de Educação Infantil (creche e 

pré-escola) devem se constituir em ambientes de aprendizagem nos quais as crianças sejam 
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acolhidas, educadas e cuidadas e construam conhecimentos significativos sobre si, sobre o 

outro e sobre o mundo que as rodeia, por meio de experiências que lhes proporcionem 

diversas interações, partilhas e descobertas. Logo, as intencionalidades das práticas 

pedagógicas devem visar as especificidades   desta etapa de ensino, caracterizada por 

inúmeras peculiaridades. 

No contexto da Educação Infantil, a prática pedagógica é compreendida como uma 

prática social complexa, que abrange práticas formativas e acontece em diferentes espaços 

da escola, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva. É 

desenvolvida, de modo especial, na sala de aula, na interação professor-aluno no contexto 

do processo de ensino-aprendizagem.  

Nessa direção, as práticas pedagógicas na Educação Infantil devem garantir 

experiências que “favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 

progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de experiência: gestual, verbal, 

plástica, dramática e musical” (BRASIL, 2010, p. 27).   

É imprescindível também, que o professor acolha as necessidades, os desejos e as 

manifestações das crianças, suas histórias de vida, a realidade de suas famílias e o contexto 

no qual estão inseridas. Elas precisam ser vistas como produtoras de cultura, como aquelas 

que inventam o mundo, com uma história de cultura a ser partilhada. Isso implica em planejar 

o cotidiano levando em conta o ponto de vista das crianças, seu jeito de conhecer e interagir 

com o mundo à sua volta, seus modos de se expressar por meio de diferentes linguagens, 

movimentos e produções (KRAMER; BARBOSA, 2016). 

Considerando as especificidades do currículo da Educação Infantil, a BNCC 

(BRASIL, 2017), pautada nas DCNEI (BRASIL, 2010), reafirma as interações e a 

brincadeira como eixos estruturantes das práticas pedagógicas e propõe uma nova forma de 

organização curricular, destacando cinco campos de experiência e seis direitos de 

aprendizagem. Eles têm como foco garantir que a criança construa gradativamente 

conhecimentos, de acordo com objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, por faixa 

etária. Assim, compreende-se que as interações e brincadeiras como eixos estruturantes 

mantêm intrínseca   relação entre o educar e o cuidar, o que é muito importante para definir 

práticas pedagógicas mediadas pelo professor em uma instituição de ensino infantil, visto 

que essa prática é uma atividade que objetiva organizar situações de ensino e aprendizagem 

em diferentes contextos, garantindo à criança uma postura crítica e reflexiva para a atuação 

na sociedade.  
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A prática docente deve atender às reais necessidades da criança, com criatividade e 

flexibilidade, considerando as singularidades dessa etapa da vida, respeitando suas 

diferenças. As rotinas adequadas são condição importante para viabilizar o planejamento 

didático e possibilitar que elas se desenvolvam na vivência de atividades diversas, como 

jogos e brincadeiras. 

Nesse contexto, o professor tem um papel fundamental, ao criar condições para que 

a criança seja o sujeito dos seus processos de desenvolvimento e aprendizagem, a 

protagonista da sua história vivendo um processo de investigação, experiências e descobertas. 

Isso significa favorecer possibilidades para que ela fale, faça escolhas, investigue, contribua, 

aprenda e possa compartilhar, com o professor e com o grupo, seus saberes e experiências. 

Para tanto, é preciso valorizar o potencial que as crianças têm, permitindo que se expressem 

e revelem muito do que são e do que necessitam. Para isso, é fundamental conhecer o que é 

do interesse das crianças e investir nisso, com o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

que valorize as relações sociais que elas, desde bem pequenas, estabelecem com os 

professores e com as outras crianças e que afetam a construção de suas identidades.  

Para isso, as atividades pedagógicas necessitam ser planejadas e avaliadas 

constantemente. Na tarefa de organização, o professor precisa considerar a brincadeira e as 

interações como fundamentais, através das quais a criança em idade pré-escolar reorganiza 

seus conhecimentos e se desenvolve. A brincadeira é uma atividade pedagógica que não 

proporciona apenas alegria e prazer, mas meios que enriquecem o desenvolvimento 

intelectual e que podem contribuir significativamente para o processo de socialização, 

desafiando a criança a buscar soluções para problemas com entusiasmo. Nesse sentido, é 

importante que, na prática pedagógica, sejam consideradas as formas privilegiadas de 

promoção de seu desenvolvimento, de acordo com suas possibilidades e especificidades, em 

cada momento de seu processo de formação humana.  

Nessa perspectiva, compreende-se que o brincar é uma ação pedagógica que estimula 

a aprendizagem e traz resultados concretos, pois permite a inclusão da criança nas ações 

desenvolvidas. A intervenção do professor é necessária e conveniente para favorecer a 

interação afetiva, indispensável para desenvolver o conhecimento. A ação docente deve 

incluir uma forma específica de como lidar com as crianças no dia a dia e em situações 

especiais. Assim entendida, a concepção de Educação infantil se caracteriza por um olhar 

mais atento para as diferenças entre adultos e crianças, tornando a educação um fator de 

grande importância (GONÇALVES, 2016).  
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As especificidades da Educação Infantil colocam a prática docente diante do seguinte 

desafio: “as crianças têm o direito a vivenciar boas rotinas, uma jornada diária interessante, 

acolhedora e desafiadora” (OLIVEIRA, 2012, p. 71). Por isso, é necessário que o professor 

estabeleça rotinas adequadas como condição importante para viabilizar sua prática 

pedagógica.  A rotina exige um planejamento com intencionalidade educativa e, em função 

da faixa etária da criança, requer programação de atividades individuais e coletivas 

coordenadas pelo professor, razão por que entendemos importante ressaltar que, durante esse 

processo, a rotina constitui condição para que ocorra a internalização de tais procedimentos, 

que devem ser introduzidos aos poucos para que as aprendizagens sejam, de fato, efetivas. 

 É importante destacar que a prática pedagógica na Educação Infantil, o tempo deve 

ser construído pelo educador, levando em consideração a realidade do aluno, bem como seus 

gostos e suas necessidades. Por se tratar de alunos iniciantes no convívio escolar, surgem 

situações diferentes e inesperadas em relação às demais fases escolares.  É da natureza do 

trabalho docente buscar estratégias para o desenvolvimento da criança, exigindo do educador 

infantil a capacidade de saber o que fazer e como fazer, trabalhando com os saberes da prática, 

conhecendo diferentes formas de trabalho, para que possa selecionar as mais adequadas ao 

seu grupo de crianças em cada situação de ensino e de aprendizagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

            

O referido estudo apontou reflexões sobre as contribuições dos saberes docentes 

apreendidos e mobilizados na formação continuada para a ressignificação da prática 

pedagógica na Educação Infantil, destacando-se a especificidade do trabalho pedagógico 

pautado no cuidar e educar da criança. Pontuou que a prática pedagógica nesta etapa de 

ensino exige responsabilidade e compromisso social, tendo em vista que a criança aprende 

e se desenvolve construindo-se como sujeito sociocultural, nas relações que estabelece com 

o mundo à sua volta. Portanto, é fundamental que os docentes reflitam sobre seu fazer 

docente e, de forma consciente, proponham experiências para as crianças na perspectiva do 

cuidar e educar pautando a atividades pedagógicas   em torno dos eixos das interações e 

brincadeiras.  

Logo, o trabalho docente nessa etapa de ensino depende não apenas dos 

conhecimentos adquiridos nos cursos de formação, mas, também, das observações diárias 

que o professor faz de seu próprio trabalho, dos alunos, da escola, da sociedade, bem como 
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da reflexão sobre a sua prática educativa.  Por isso, deve ter como suporte diferentes saberes 

envolvidos no processo de desenvolvimento da criança e, nesse sentido, apontam-se os 

saberes pedagógicos, os disciplinares, os curriculares e os saberes da experiência, que se 

incorporam à prática pedagógica, proporcionando ao professor mais clareza e segurança na 

ação docente e na sua trajetória profissional. 

Assim, é no exercício da docência, que os professores mobilizam, constroem e 

ressignificam saberes no cotidiano da sua função educativa, vivendo situações concretas nas 

quais se fazem necessárias as capacidades de interpretar, de improvisar e decidir qual a 

melhor estratégia para solucionar uma situação apresentada na prática pedagógica. 

Reafirma-se que os saberes docentes são adquiridos na formação inicial, formação 

continuada e na prática pedagógica, na organização do trabalho pedagógico, em suas turmas, 

em situações diversas do dia a dia na escola, em sua própria história ao longo de sua vida.  
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