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Expressão de recentes conquistas políticas, a educação da criança pequena, de
zero a cinco anos de idade requer, de nós formadores, um comprometimento em relação
à necessidade da formação específica do profissional que atua com estas crianças, para
constituição de práticas educativas pautadas em concepções claras de educação e de
criança e num fazer pedagógico apoiado na observação do seu desenvolvimento e na
construção de parcerias entre os que atuam na própria instituição e destes com a família
e a comunidade.
Nossa meta, com este minicurso, é propiciar uma reflexão coletiva sobre
educação infantil que possibilite ao educador ampliar sua capacidade de observação,
favorecendo a interação com a criança e a qualidade do trabalho e, ainda, contribuir para
repensar as concepções e práticas pedagógicas que constituem seu fazer cotidiano.
Situaremos os conceitos de infância e de educação infantil como construções
históricas e aprofundaremos questões relativas ao desenvolvimento e à aprendizagem
das crianças pequenas, apontando suas implicações para as práticas pedagógicas,
ressaltando o papel do educador como mediador e o papel da interação social na
constituição das subjetividades.
Por fim, faremos uma reflexão – fundamental - sobre a relação entre os
conceitos de educação e de criança e a prática pedagógica daí decorrente dando ao
educador a oportunidade de constatar que a teoria na prática não é outra.
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