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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas vivências no contexto da 

Educação Infantil em que, a partir da perspectiva dos docentes, a teoria pode se 

distanciar da prática. A escolha deste tema surgiu a partir das observações 

enquanto estudantes de pedagogia e estagiárias em escolas de educação infantil, 

em que foi possível perceber alguns mitos e dilemas que atravessam o trabalho 

docente. Diante disso, foi realizada uma pesquisa de campo de abordagem 

qualitativa, e a entrevista como ferramenta para a coleta de dados e opiniões sobre 

o tema estudado; através da entrevista com docentes de escolas públicas e 

particulares as respostas foram analisadas e apresentamos um diálogo com o 

referencial teórico da pesquisa. Em suma, a partir das informações obtidas e em 

conjunto com a opinião dos autores sobre o assunto foi realizada uma reflexão 

sobre o tema apresentando alguns momentos que podemos perceber o 

afastamento.  
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1. INTRODUÇÃO  

A educação enquanto prática pedagógica, tem historicamente, o desafio de 

responder às demandas que os contextos lhes colocam. Paulo Freire, quando afirma 

que a teoria não dita à prática; em vez disso, ela serve para manter a prática ao 
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nosso alcance de forma a mediar e compreender de maneira crítica o tipo de práxis 

necessária em um ambiente específico, em um momento particular. 

Portanto, o exercício da docência, enquanto ação transformadora que se renova 

tanto na teoria quanto na prática, requer necessariamente o desenvolvimento dessa 

consciência crítica. E neste sentido podemos dizer que o exercício da ação docente 

requer preparo. Segundo Freire, “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 

Pensar em Educação é pensar no ser humano, em sua totalidade, em seu ambiente, 

nas suas preferências. A esse respeito, Friedmann (2003) expõe que no processo da 

Educação, o papel do educador é primordial, pois é ele quem cria espaços, oferece 

os materiais e participa das brincadeiras, ou seja, media a construção do 

conhecimento.  

 

Nossa abordagem sobre a relação teoria e prática perpassa o compromisso 

existente dos sujeitos na construção de saberes e com a transformação da 

sociedade. Dentro do processo pedagógico, teoria e prática precisam dialogar 

permanentemente, fugindo da ideia tradicional de que o saber está somente na 

teoria, construído distante ou separado da ação/prática. Na concepção de Freire, 

teoria e prática são inseparáveis tornando-se, por meio de sua relação, práxis 

autênticas, que possibilita aos sujeitos reflexão sobre a ação, proporcionando 

educação para a liberdade. Desse modo, “A práxis, porém, é reflexão e ação dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da 

contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38). 

Percebemos que a proposta freiriana caracteriza-se num contexto originariamente 

dialético, ou seja, a educação em seu quefazer exige ao educador/a e educando/a 

um posicionamento de reconhecimento e emancipação humana, para isso, “o seu 

que fazer, ação e reflexão, não pode dar-se sem a ação e a reflexão dos outros, se 

seu compromisso é o da liberdade” (FREIRE, 1987, p. 122). A práxis pedagógica e 

epistemologia em sua conjuntura veem na condição humana, potencial de 

esperança, amor, autenticidade, diálogo e transformação, com capacidade de 

compreensão e intervenção do mundo. Estas disposições fazem com que os sujeitos 
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se coloquem diante do outro, com propósito de modificar a realidade e contexto 

opressor/dominador. 

Vivemos em outro tempo, com exemplos diversos dos que vivenciamos. A 

educação, não só retrata e reproduz a sociedade, mas também projeta a sociedade 

desejada; assim o homem na busca incessante pelo conhecimento está cada dia 

mais a mercê da tecnologia. 

De acordo com o pensamento de Soler (2003 apud Sant’Ana, 2017) não se pode 

mais conceber que uma pessoa que passa pela escola saia sem entrar em contato 

com valores humanos essenciais, e que depois, fora da escola, comete atos 

grotescos, pois, a escola deve ensinar para além da Matemática, Língua Portuguesa, 

Educação Física, enfim, deve ensinar a pessoa a ser feliz e fazer as outras pessoas 

felizes.   

 

Porém, nos deparamos com diferentes realidades; mas é preciso saber a realidade 

social, que por vezes é muito mais complexa do que se imagina e as dificuldades de 

se trabalhar com as tecnologias de informação e de comunicação são ainda maiores 

na prática pedagógica. Ficando assim evidente que mesmo havendo vontade de 

aprender (aluno) e qualidade no material e apoio (instituição / professor) é viável 

considerarmos as dificuldades que essa transferência de conhecimento aconteça. 

A pesquisa teve como objetivo explicitar sobre a relação entre a teoria e a prática e 

em quais momentos da realidade dos docentes o distanciamento entre as duas 

ocorre. Sabe-se que a teoria tem seu papel de suma importância para o professor 

que em seu processo de formação se baseia no que lhe é ensinado para que possa 

se tornar um educador, portanto ao chegar na sala de aula ou até mesmo nas 

instituições escolares, há momentos em que apenas a teoria não se sustenta, ou 

seja, a teoria não reflete na prática em todos os momentos e foi a partir de 

pesquisas bibliográficas e utilizando uma metodologia de abordagem qualitativa que 

destacamos alguns momentos em que esse distanciamento ocorre e através das 

entrevistas com os docentes abordamos a ocorrência dos momentos deste 

distanciamento entre escolas particulares e públicas.  
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Desse modo, considerando que vivemos em uma realidade escolar onde o 

profissional da educação realiza uma graduação para se tornar apto a ensinar, 

porém o estar em sala de aula é imprevisível e em alguns momentos a teoria não é 

suficiente sozinha para a solução ou adaptação do obstáculo encontrado. E são 

esses momentos em que se pode ver a prática e a teoria distantes e é por este 

motivo que nosso problema de pesquisa é: compreender como que na realidade e 

no cotidiano dos docentes a teoria se afasta da prática na etapa da Educação 

Infantil, ou seja, em quais circunstâncias esse afastamento ocorre?   

Como objetivo geral dessa pesquisa temos: Identificar algumas divergências entre a 

teoria e a prática de ensino vivenciadas pelos docentes da Educação Infantil, entre 

elas: a falta de recursos materiais e lúdicos e também tecnológico como 

computadores, Datashow entre outros, espaços físicos para a execução do plano de 

aula entre outros aspectos encontrados pelos docentes. Os objetivos específicos 

são: Relatar as experiências dos docentes da Educação Infantil em seu cotidiano, e 

a partir dessas informações identificar as possíveis dificuldades na realização de 

suas atividades tais como execução do plano de ensino/aula, organização de tarefas 

para apresentar em sala de aula, a falta de organização por parte da escola 

comprometendo a forma com que os professores montam seu planejamento nas 

turmas que lecionam, tendo como norte os conhecimentos adquiridos na graduação; 

Correlacionar a realidade dos recursos a uma nova forma de ensinar e de 

apresentar o conhecimento aos alunos.  

O foco central da nossa pesquisa é detectar alguns momentos em que a teoria se 

afasta da prática na realidade docente e através dessa pesquisa trazer diferentes 

pontos que causam esse afastamento, no dia a dia o docentes passa por diversos 

acontecimentos e nem sempre possui a solução para todos e na pesquisa, 

queremos explicitar os que ocorrem pelo motivo da prática não refletir a teoria. 

Desse modo, apresentamos a metodologia utilizada, seguida do referencial teórico 

que está organizado da seguinte maneira: Breve histórico da Educação no Brasil e 

documentos oficiais da educação infantil (Dcnei / BNCC); teoria e a prática na 

educação; mitos e dilemas: o que dizem os docentes. 
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no presente trabalho foi um estudo de campo, proposto a 

partir da elaboração de um questionário – a partir do Google Forms, com 10 

perguntas, tendo como público participante professores da educação básica. 

Participaram do estudo 6 professores sendo 1 de escola particular e 4 de escola 

pública. No questionário foram apresentadas questões relacionadas a reflexões e 

aprendizados vivenciados na realidade escolar desses docentes. Tais 

questionamentos possibilitaram a análise de circunstâncias encontradas que 

justifiquem o afastamento da teoria e da prática nas salas de aula da Educação 

Infantil. Apresentamos também um breve comparativo das entrevistas com o objetivo 

de descobrir se há (e quais são as possíveis) divergências entre os docentes das 

escolas públicas e particulares. 

Ao se pensar em metodologia de pesquisa, a bibliográfica é o ponto de partida de 

qualquer estudo, pois é a ferramenta com informações teóricas e 

pensamentos/opiniões já estudados sobre o assunto, ou seja, a fonte de 

conhecimento do tema e a partir dessa pesquisa inicial sobre determinado assunto. 

Assim, a pesquisa bibliográfica, para Gil (2007, p. 44) tem como principais exemplos 

as investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à análise das 

diversas posições acerca de um problema. 

A pesquisa de campo é uma das variadas formas de conseguir mais informações 

sobre o assunto estudado após a pesquisa bibliográfica e nesse momento é 

momento de verificar hipóteses, o objetivo da pesquisa e a forma de coleta de 

dados. A pesquisa de campo se caracteriza por suas etapas que são: a) Observar, 

onde você faz a escolha de um objeto de estudo e a partir disso acarreta um 

embasamento teórico para dar continuação ao estudo; b) Coleta de dados onde 

você trará informações sobre o assunto estudado através de pesquisa, entrevistas 

entre outras formas; c) Análise dos dados coletados é feita e logo após a 

interpretação dos dados analisados.  

 

Dentre as variadas formas de coleta de dados escolhemos a entrevista como forma 

de coletar informações pois é um método eficaz e de grandes possibilidades de 

coletar mais informação sobre o assunto estudado, segundo Pádua (1997, p.64-65): 
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a entrevista é um procedimento mais usual no trabalho de campo. Por 
meio dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos 
atores. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma 
vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos 
atores, enquanto sujeito-objetos da pesquisa que vivenciam uma 
determinada realidade que está sendo focalizada. 
 
 

Em nossa pesquisa trouxemos as posições dos docentes sobre tema de nossa 

pesquisa através da entrevista feita a eles buscando compreender, através da 

análise das repostas de suas experiências, quando, em sua profissão ocorreu o 

afastamento entre a teoria e a prática.  

Sendo nossa pesquisa de caráter qualitativo, Bogdan e Biklen (1994, sp.) definem 

cinco características da investigação qualitativa, que consideram os principais pontos 

de pensamento e formas de se intervir nessa perspectiva: 

 

1 – O local de estudo e aquisição dos dados é o ambiente em que as 
pessoas vivem e não a simulação de um lugar. O pesquisador 
preocupa-se com o contexto em que o estudo está ocorrendo e, 
portanto, frequenta os locais e observa os acontecimentos dentro do 
ambiente natural de ocorrência. 

2 – A investigação qualitativa é descritiva. A palavra escrita contém 
fundamental importância tanto para o registro dos dados colhidos – que 
são em forma de transcrições, imagens e não números – quanto para 
disseminação dos resultados da pesquisa. 

3 – Interesse mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados 
ou produtos. 

4 – A análise dos dados é feita de forma indutiva – As alterações vão 
sendo construídas à medida que os dados particulares que foram 
recolhidos vão se agrupando (Bogdan e Biklen, op.cit. p. 50). A direção 
de análise só começa a se dar quando esses dados forem sendo 
conhecidos. 

5 – Significado – Importância vital. Essa perspectiva qualitativa se 
interessa por saber como as pessoas dão sentido para suas vidas. 
Portanto, faz-se fundamental conhecer quais são as percepções e 
como os participantes interpretam suas experiências – refletindo uma 
espécie de diálogo entre investigador e investigado. 

 

A pesquisa qualitativa de fato promove uma maior preocupação com o todo do 

assunto investigado e não apenas com números e quantidades específicas. É 

pensado em como serão coletados os dados, contextualizando de forma construtiva o 

conteúdo de estudo como, por exemplo, em entrevistas, buscando sempre saber a 

forma de visão do entrevistado sobre o assunto e como suas experiências se 

encaixam nas perguntas a ele referidas. 
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Sobre o desenvolvimento da pesquisa qualitativa e a análise de seus resultados, 

MINAYO (2008, s/p) destaca que: 

 

na pesquisa qualitativa, o importante é a objetivação, pois durante a 
investigação científica é preciso reconhecer a complexidade do 
objeto de estudo, rever criticamente as teorias sobre o tema, 
estabelecer conceitos e teorias relevantes, usar técnicas de coleta 
de dados adequadas e, por fim, analisar todo o material de forma 
específica e contextualizada.   

 

A pesquisa qualitativa tem um sentido maior de entender a forma de como ocorre o 

fenômeno de estudo, ou seja, em sua pesquisa busca de forma subjetiva o significado 

das relações dos indivíduos com sua opinião e experiências vividas. O método de 

pesquisa busca encontrar as respostas mantendo a objetividade. 

 

Essa objetividade se faz importante em um dos instrumentos utilizados para a coleta 

de dados dessa metodologia, como a entrevista. Segundo (MINAYO, 2008) a 

entrevista, tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no sentido restrito 

de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a estratégia mais 

usada no processo de trabalho de campo.  

 

Decidimos fazer em nossa pesquisa de campo de caráter qualitativo uma entrevista 

exploratória a fim de analisar as respostas dos docentes e com base nelas, pautar 

nosso tema e trazer a realidade das escolas públicas e particulares relacionando-as 

com a pesquisa bibliográfica na qual apresentamos as discussões teóricas de 

autores que tratam da educação infantil e a relação dos docentes com a teoria e a 

prática, fazendo um comparativo para relatar em quais momentos ocorrem seu 

afastamento e em quais circunstancias ocorre.  

A entrevista servirá como componente exploratório para que possamos explicitar no 

decorrer do trabalho sobre a realidade vivida pelos docentes e a teoria ensinada na 

graduação, e nesse sentido foram apresentadas perguntas, por exemplo: após o 

termino de sua graduação, em sua experiência como docente, qual foi a sua maior 

dificuldade? Para que possamos contextualizar sua realidade escolar e com isso 
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perguntaremos também, em sua opinião, existe uma diferença entre as condições 

dos professores de instituições públicas e particulares? 

A proposta das entrevistas é possibilitar também uma comparação a partir das 

respostas dos participantes com o objetivo discorrer sobre as possibilidades e 

mitos da realidade docente advindos dessas duas instituições diferente.   

Desse modo, indicamos os autores que fazem a fundamentação teórica do nosso 

trabalho na sessão a seguir. Apresentamos as principais ideias e conceitos de cada 

um deles e explicitamos a forma com que cada um traz a teoria e a prática em suas 

experiências e realizações relatadas, trazendo os ideais educacionais de cada autor.  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E DOCUMENTOS 

OFICIAIS QUE REGEM A EDUCAÇÃO INFANTIL 

A história da educação de crianças no nosso país está ligada a um acontecimento 

importante no Brasil, que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Isso 

aconteceu com mais força por volta da década de 40. 

Sem ter com quem deixar as crianças, as mulheres recorriam às “criadeiras”, que 

eram mulheres que cuidavam de muitas crianças ao mesmo tempo e, na maioria das 

vezes, em condições precárias de higiene. Dessa forma, as creches surgiram como 

uma medida de sanitização, como um “mal necessário” para substituir as criadeiras, 

que eram vistas como as principais causas da mortalidade infantil. 

Esse começo foi um dos motivos pelos quais a creche ficou tanto tempo associada à 

ideia de assistencialismo. Nas décadas de 70 e 80 essa realidade começou a mudar 

com o surgimento de estudos e novas concepções sobre a infância. O primeiro 

grande marco na história da educação infantil veio com a Constituição de 1988, que 

reconheceu – pela primeira vez – a creche e a pré-escola como parte do sistema 

educacional no país. 

Em 1996 outro marco importante veio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que constituiu a educação infantil como dever dos municípios e 

estabeleceu sub-faixas: creche para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para 
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crianças de 4 a 6 anos. Essa lei elevou a educação infantil ao status de primeira 

etapa da educação básica, exigindo uma articulação dela com o ensino fundamental. 

Segundo a LDB 9394/96 (BRASIL, 1996), a educação brasileira é dividida em dois 

níveis: a educação básica e o ensino superior. 

Educação básica: Educação Infantil – creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas 
(de 4 e 5 anos) – É gratuita, mas não obrigatória. É de competência dos 
municípios. Ensino Fundamental – anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos 
finais (do 6º ao 9º ano) – É obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que, 
gradativamente, os municípios serão os responsáveis por todo o ensino 
fundamental. Na prática os municípios estão atendendo aos anos iniciais e os 
Estados os anos finais. Ensino Médio – O antigo 2º grau (do 1º ao 3º ano). É 
de responsabilidade dos Estados. Pode ser técnico profissionalizante, ou 
não. Ensino Superior: É de competência da União, podendo ser oferecido por 
Estados e Municípios, desde que estes já tenham atendido os níveis pelos 
quais é responsável em sua totalidade. Cabe a União autorizar e fiscalizar as 
instituições privadas de ensino superior. 

 

Com isso, explicitamos as leis que regem a Educação Infantil e a forma com que as 

crianças devem ser inseridas neste contexto escolar. Dentro deste processo de 

ensino se faz necessário o conhecimento do professor e sua habilidade de tornar a 

teoria aprendida anteriormente na graduação para sua aplicação em sala de aula, 

explicitaremos a relação da teoria e da prática nessa primeira etapa que perpassa o 

processo de cada criança.  

3.2 TEORIA E PRÁTICA NA EDUCAÇÃO  

O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas 

teorias da educação. Mediante esta afirmação fica claro que, a teoria tem 

importância fundamental, pois ao nos apropriarmos de fundamentação teórica nos 

beneficiamos de variados pontos de vista para uma tomada de decisão dentro de 

uma ação contextualizada, adquirindo perspectivas de julgamento para compreender 

os diversos contextos do cotidiano. A interação entre saberes gera o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica autônoma e emancipatória. 

 

É importante lembrar que um bom professor não se constitui apenas de teoria, 

embora ela tenha sua importância. Um professor vai se formando na relação teoria e 

prática, pois é a partir da ação e da reflexão que o professor se constrói enquanto 

indivíduo em pleno estado de mudança.  
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Uma questão bastante discutida por Candau (2013) é a relação da teoria e da 

prática. Esta deve ser vista como uma visão de unidade, não de forma dissociativa 

ou associativa. A relação teoria e prática na visão de unidade, caminham lado a 

lado. Uma buscando compreender a outra, definido como teórico-prática, ou seja, 

um lado teórico e um lado propriamente dito, material e prático. 

Entender as diferentes concepções de aprendizagem não significa apenas ler o que 

diferentes teóricos e pensadores falaram ou escreveram sobre o ensino e a 

aprendizagem, significa também buscar melhor compreender a prática educativa 

vigente de forma que ao refletir sobre a mesma possamos discutir e agir para 

transformá-la. A aproximação entre teoria e prática nos mostra novos horizontes que 

nos possibilitam buscar novas práticas de ensino que facilitem a aprendizagem dos 

educandos. 

O educador somente poderá ensinar quando aprender e, para isso, é preciso ter 

conhecimento, que é adquirido com diálogo, troca de experiências e pesquisa 

científica. Para tanto, é necessário ter humildade para admitir que não se sabe tudo 

e avaliar atitudes positivas e negativas. 

A função precípua do professor é cuidar da aprendizagem do aluno, com 
afinco, dedicação, sistematicidade, persistência. Em vez de alguém treinado 
para ensinar, passa a considerar-se o eterno aprendiz, porquanto somente 
um professor que sabe aprender e consegue fazer seu aluno aprender 
(DEMO, 2004). 

Ao analisarmos as práticas pedagógicas, cabe-nos inquietarmos com a separação 

que existe entre a teoria e a prática, cria-se então um círculo vicioso onde 

constatamos que a formação docente é construída antes e durante o caminho 

profissional do docente, e que se faz também no social onde a formação docente 

depende tanto das teorias, quanto das práticas desenvolvidas na vida escolar. 

A teoria e a prática se agrupam em dois esquemas, segundo Candau (2013), a visão 

dicotômica e a visão de unidade. A visão dicotômica centra-se na separação de 

teoria e da prática “dentro deste esquema, corresponde aos ‘teóricos’ pensar, 

elaborar, refletir, planejar e, aos ‘práticos’ executar, agir, fazer” (CANDAU, 2013, p. 

60).  
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Dentro deste esquema os dois temas estão desassociados, pois um ver no outro um 

desafio de se agruparem. Para os teóricos as práticas contradizem seus 

pensamentos e para os práticos a teoria dificulta o seu “fazer”. Isso na visão 

dicotômica dissociativa, pois na associativa os dois polos são separados, mas não 

se opõe. Já na visão de unidade os dois polos estão unidos, mas cada um com sua 

significância própria. Nesta visão a teoria e a pratica se agrupam e orientam-se. 

 

O desafio fundamental para o profissional da educação é distinguir e compreender 

as teorias subentendidas na sua própria prática e originar condições para que diante 

das teorias modifique seus pontos de vista, atitudes, posturas e atuação no exercício 

educacional.  

Se a teoria é modo de entendimento, forma de apreensão, 
“mecanismo” de acesso ao mundo e, por sua vez, prática é algo 
diferente por ser a exterioridade pela qual alguma coisa é 
transformada – sujeita, inclusive, a apontamentos interpretativos mais 
amplos – então não há brechas para entende-las como fragmentadas, 
mas sim como diferentes entre si. Tais concepções revelam que, 
apesar da distinção das formas de conceber o mundo, não existe 
propriamente uma separação entre elas (VÁSQUEZ, 2011). 

Vásquez aponta uma concepção onde a prática e a teoria mesmo sendo diferentes 

tornam-se um só ao serem conectados no ato do ensinar aprender, ou seja, que elas 

se conectam no processo de ensino.  

Compreender que o processo de ensino e aprendizagem, apesar da formação 

oferecida em sala de aula ser fundamental, só ela não é suficiente para preparar os 

alunos para o pleno exercício de sua profissão. Faz-se necessário a inserção na 

realidade do cotidiano escolar com a prática pedagógica. 

Cada aluno é um sujeito repleto de saberes. Saberes particulares, 
diversos, nascidos da interação com o meio físico, familiar, da 
experiência com o trabalho, do fazer e dos papéis sociais que cada 
um de nós desempenha em cada fase da vida (BRASIL, 2006, p. 7). 

  

Quando o docente se apropria do conhecimento e se beneficia das contribuições 

teóricas referentes às compreensões de aprendizagem, escolhe as melhores formas 

de trabalhar, vence as dificuldades e vê com clareza as novas possibilidades de uma 
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atuação com qualidade. Assim sendo, as probabilidades de reflexão e crítica sobre 

as práticas pedagógicas surgem com maior coerência. 

O passeio pelos fundamentos da educação através de disciplinas é fundamental 

para articular a teoria com a prática pedagógica. A reflexão sobre práticas 

educativas e as relações entre sujeitos dessa práxis no seu processo de construção 

de conhecimento, evidencia o despertar do desejo de promover transformações 

necessárias para que essa atuação venha a contribuir positivamente na vida e na 

formação de novos sujeitos. 

A fase do estágio nos permite aos poucos perceber como se dá à prática da 

instituição, pois coincide com a realidade do cotidiano dos alunos e isso, deverá 

sempre acontecer de maneira bem fundamentada e para isso é preciso considerar 

cada realidade onde ocorrerá a prática pedagógica, com suas características 

emocionais, culturais, socioeconômicas e tudo que o ambiente proporciona. 

Segundo Antunes (2008, p. 32): 

Aprender é um processo que se inicia a partir do confronto entre a 
realidade objetiva e os diferentes significados que cada pessoa 
constrói acerca dessa realidade, considerando as experiências 
individuais e as regras sociais existentes. 

O desenvolvimento e a transformação do mundo somente serão possíveis quando 

os educadores tiverem consciência de seu papel na sociedade e da importância de 

valorizar o aluno como um todo. 

4. MITOS E DILEMAS: O QUE DIZEM OS DOCENTES?  

Fizemos um levantamento de pesquisas sobre mitos e dilemas e encontramos 

muitos relatos relacionados aos alunos, porém poucos sobre os professores. Em 

nossa pesquisa de campo onde entrevistamos os docentes as primeiras perguntas 

do nosso questionário foram de carácter pessoal e em seguida trouxemos perguntas 

relacionadas ao dia a dia dos docentes e suas experiências na Educação Infantil, de 

modo com que os questionários nos possibilitaram a análise das opiniões dos 

diferentes profissionais entrevistados.  
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Dentre as perguntas propostas, constava o seguinte questionamento: “Após o 

termino de sua graduação, em sua experiência como docente, qual foi a sua maior 

dificuldade?” 

Elencamos duas respostas, que consideramos pertinentes e correspondem a ideia 

da maioria dos participantes: 

[PROFESSOR 1] Ter a certeza que o curso de Pedagogia em nada tinha me 

preparado para atuar em sala de aula. 

 

[PROFESSOR 2] Inserir a metodologia que aprendemos dentro da sala de aula. 

 

Outro questionamento presente foi: “A partir de suas experiências, quais 

aprendizados pode relatar sobre as adversidades do dia a dia?”  

[PROFESSOR 1] As diversidades do dia a dia são várias, mas a que mais me 

incomoda é a ausência e falta de apoio familiar. Muitas vezes a família não se 

envolve, não se preocupa, não tem nenhuma responsabilidade sobre vida escolar 

do aluno. 

 

[PROFESSOR 2] Aprendi que a prática do magistério é infinitamente superior às 

teorias. 

 

Em seguida, questionamos aos docentes sobre o uso dos recursos disponíveis 

para a prática pedagógica e destacamos uma resposta que também apresenta 

consonância com a resposta dos demais participantes: “Ao chegar a uma nova 

instituição de ensino a qual não havia trabalhando antes, descreva se houve 

dificuldade em conciliar os recursos disponibilizados com os planos de aula”. 

[PROFESSOR 1] A falta de recursos disponíveis, é sempre um dos muitos 

obstáculos a serem ultrapassados, no entanto, o profissional de ensino deve 

sempre buscar, pesquisar e assim não permitir que essas dificuldades lhe 

impeçam de prosseguir. 
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Os recursos são essenciais para a realização dos planos de aula de todo 

professor, porém, mesmo com toda a criatividade e invenções a falta de recursos 

se torna um obstáculo. 

 

A próxima pergunta apresenta uma comparação entre as instituições de ensino 

públicas e privadas: “Em sua opinião, existe uma diferença entre as condições dos 

professores de instituições públicas e particulares?” 

Destacamos três respostas para dialogar sobre os aspectos entre as realidades 

expostas: 

[PROFESSOR 1] A cobrança em cima do professor de escola particular é muito 

maior do que a do professor de escola pública. Existem escolas públicas com 

menos recursos, sim, porém, penso que a cobrança da escola particular faz toda a 

diferença porque esta almeja resultados, que as crianças tenham resultados. Os 

pais de crianças que estão em escolas particulares cobram dela os resultados, 

caso isso não ocorra eles tiram seus filhos o que acaba trazendo prejuízo para a 

escola particular. 

 

[PROFESSOR 2] Talvez a diferença não esteja na escola pública ou privada, mas 

sim no compromisso de cada profissional com a própria educação. Na educação 

não existe melhor ou pior, existe realidades diferentes em contextos diferentes. 

Independente da estrutura (público ou privado) todos tem o direito a educação de 

qualidade. 

 

[PROFESSOR 3] as escolas particulares os investimentos são maiores, pois a 

clientela exige uma qualidade melhor. Na rede pública os investimentos feitos não 

são suficientes para uma melhor qualidade no ensino. As condições de trabalho 

são diferentes, no entanto o bom trabalho permanece. 

 

A diferença entre escolas públicas e particulares existe e isso se faz devido a 

diferença entre infraestrutura, métodos e até mesmo a forma de cobrança e 

resultados. 
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Já a penúltima pergunta apresentou alguns mitos e dilemas comuns ao trabalho 

docente: “Em nosso projeto, faremos uma comparação sobre mitos e dilemas dos 

docentes na Educação Infantil, gostaríamos de saber sua opinião sobre essas duas 

frases. “Ser professor é sinônimo de vocação” / “Alunos com poucas oportunidades 

estão destinados ao fracasso” seriam elas mitos?” 

[PROFESSOR 1] Quem quer mudar sua realidade arregaça as mangas e faz. Será 

que os pais das crianças de escola públicas estão satisfeitos ou conformados com 

o ensino ofertado aos seus filhos? E os professores? Estão realmente 

interessados em promover um ensino eficiente que tenha o poder de mudar o 

rumo de seus alunos, ou para estes tanto faz, afinal o salário é tão pouco que não 

vale a pena o esforço? 

 

[PROFESSOR 2] Ser professor não é sinônimo de vocação, mas sim de 

determinação! Professor é uma profissão e deve ser vista e valorizada como tal. 2- 

Alunos serão sempre alunos, numa escola as oportunidades são oferecidas para 

todos, porém existe todo um contexto como família, o interesse do próprio aluno 

em buscar novas oportunidades e mudar esse contexto. 

 

Alguns mitos com ser professor e sinônimo de vocação e alunos com poucas 

oportunidades são destinados ao fracasso vem sendo cada vez mais comum entre 

a sociedade que vivemos, sendo assim os professores vem se desdobrando em 

suas áreas de atuação para desmitificas essas sentenças, mostrando que com 

seu trabalho e conhecimentos específicos. 

 
Miguel Arroyo (2000) acredita que a ideia de vocação para o magistério não 
seria tão somente um resquício de uma visão religiosa que ainda perdura no 
imaginário social e na autoimagem. Antes, essa ideia poderia estar presente 
no próprio conceito de profissão, de professor, de profecia. E dessa imagem 
resultaria um certo descrédito, uma dificuldade de se conquistar o 
profissionalismo e uma valorização compensada também financeiramente. 
 

Como citado por um dos professores acima que cada aluno é diferente e  como 

aprendemos na teoria nossa função é fazer diferente com esse aluno dar uma 

maior atenção. Os professores às vezes se sentem desestimulados ou o salário é 

baixo e ele não acha que valha a pena trabalhar, ter tanto esforço mais com 

aquele determinado aluno. 



16 
 

 

Por fim, o último questionamento solicitava que os docentes descrevessem a partir 

de suas experiências sua opinião sobre a realidade da distância entre a teoria e a 

prática dos docentes na Educação Infantil. E destacamos as seguintes respostas: 

[PROFESSOR 1] Essa "distância" sobre teoria e prática, que os profissionais e 

discentes da pedagogia tanto fala, acredito que começa na formação inicial do 

educador, visto que o próprio currículo da pedagogia separa as disciplinas e na 

maioria das vezes não dialoga entre elas. Também essa distância se dá pelos 

preconceitos de profissionais que não reconhece a pedagogia enquanto ciência. 

Não tem como separar teoria e prática, elas estão entrelaçadas e uma 

complementa a outra. Sobre as minhas observações, percebo que os professores 

estão acostumados a ter receita e manual pronto para os processos de ensino e 

aprendizagens. Não questionam, não pesquisam, não estudam, não investigam, 

sempre são esses que criticam a teoria e tem dificuldade de entender que a 

educação muda e que precisamos como todas as outras profissões, nos atualizar. 

 

[PROFESSOR 2] Quando se conhece a realidade de nossas crianças é muito 

difícil pensar na teoria. Na educação infantil devemos ter um olhar diferente que é 

o cuidar e educar, é necessário traçar estratégias diferenciadas buscando fazer a 

junção das duas coisas, teoria e prática!!! 

 

Quando entramos em uma sala de educação infantil vemos que a teoria começa a 

ficar um pouco mais distante da pratica pois começamos a conhecer e reconhecer a 

realidade dos alunos que em muitas das vezes não possuem uma boa qualidade de 

vida e temos que nos desdobrar para conseguir colocar a teoria em pratica. 

A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 
educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a 
prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 
altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma 
teoria não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco 
assumida (FREIRE, 2001a, p. 72). 
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Vemos também na realidade de algumas escolas que os professores da educação 

infantil querem uma receita pronta para esta em sala de aula, não buscam está se 

atualizando, pesquisando, trazendo informações importante para tornar suas aulas 

mais cativantes paras as crianças. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES  

Ao término do estudo, conclui-se que para ser um bom professor na atualidade não 

basta apenas dominar o teórico, mas também obter uma visão crítica sobre a 

aplicação do conteúdo.   Ensinar é uma prática que exige um olhar amplo e 

empático do profissional para com seus alunos.  

 

Vale ressaltar que, as atividades desafiadoras apresentam um diferencial no 

processo de formação do conhecimento provendo diversos avanços e 

desenvolvimentos. Porém o sucesso depende de um estudo de campo. Onde o 

profissional terá a oportunidade de conhecer sua classe e se inserir no meio de 

forma dinâmica e prazerosa com esse conhecimento o profissional poderá direcionar 

melhor sua metodologia para aquele público levando em consideração suas 

características.  

 

Em muitos momentos o cotidiano de uma classe escolar oferece momentos 

imprevisíveis que se distanciam do que é pressuposto nas teorias aprendidas nas 

graduações e para um olhar inexperiente pode se tornar um grande obstáculo, cada 

indivíduo tem suas peculiaridades e deve-se levar em consideração o meio em que 

o mesmo está inserido. Em uma classe há uma grande variedade de indivíduos cada 

um com suas peculiaridades de forma bem diversificada e multicultural. Assim não é 

possível estabelecer um padrão teórico eficaz para 100% da população, e toda 

teoria será diferente da prática cabendo o professor juntamente com a escola buscar 

o comprimento da legislação atual, absorvendo toda inovação a seu favor para a 

devida compreensão do aluno. Levando em consideração vários fatores como 

diversidade e multiculturalismo, a fim de direcionar técnicas de ensino mais 

apropriadas para uma melhor metodologia, estimulando, desafiando, a fim de prover 

uma educação mais objetiva e eficaz dentro da sua realidade. 
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Contanto, aliada a toda técnica de ensino as ferramentas tecnológicas surgem como 

ferramentas facilitadoras que se usadas de forma coerente geram excelentes 

resultados no processo de ensino e aprendizagem. Assim toda evolução vem para 

transformar, tornar o antigo em algo inovador, e inovando que a educação trará um 

futuro melhor, cabendo a administração escolar não apenas impor regras. Mas 

estudar cada caso específico para fornecer atenção necessária. Assim através do 

ensino o professor não apenas repassa uma informação adquirida, mas aprende 

ensinando. 
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