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Introdução: O trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o tema infância e
educação infantil que sustenta a pesquisa em andamento, intitulada \"Práticas
Pedagógicas no interior das creches da região do Vale do Aço\". Esse tema será
analisado à luz dos autores Moysés Kuhlmann Júnior, que retoma os estudos do
historiador Phillipe Ariès, Gizele de Souza, Maria Luiza Marcílio e Cynthia Greive
Veiga, que tratam do conceito de criança como sujeito social e histórico, bem como
sua inserção na instituição escola. Diante das análises pode-se fazer uma retomada das
concepções de infância a partir do século XVII até o atual. Objetivo: Apresentar alguns
fatores históricos que influenciaram as diferentes concepções de infância desde o
século XVII até os dias atuais.  
 Metodologia: Leitura de diferentes bibliografias como, Moysés Kuhlmann Júnior,
Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica, Gizele de Souza, Educar na
Infância: perspectivas histórico-sociais e História social da criança e da família de
Phillipe Áries. A partir das leituras, elaborou-se fichamentos dos textos, seguido de
sínteses das obras estudadas, que foram aportes para a construção do questionário a ser
aplicado na pesquisa.   Resultados: A inserção das crianças nas instituições de ensino
foi marcada por fatos históricos que influenciaram nas concepções de infância ao
longo da história, com grande destaque para o século XX.  Os autores estudados
analisaram  a construção de concepções de infância e das práticas de educação das
crianças pequenas ao longo da história.

 Conclusão: Por se tratar de uma pesquisa em andamento, não há resultados. Espera-se
que a pesquisa possa desvelar as práticas pedagógicas no interior das creches do Vale
do Aço, bem como as concepções de criança e de Educação Infantil presentes nessas
comunidades educativas.
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