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RESUMO 
 

 
O presente trabalho tem como objetivo principal discutir a relevância da formação do 
professor de educação infantil, tomando por base a função pedagógica das escolas 
destinadas à primeira infância. Justificamos a intenção do mesmo, pois na 
sociedade atual a criança é reconhecida como sujeito de direitos, principalmente o 
direito à educação de qualidade desde o nascimento. Como metodologia, optamos 
pela Pesquisa Bibliográfica. No decorrer dos capítulos, teceremos algumas reflexões 
sobre as diferentes funções da educação infantil ao longo dos tempos até o objetivo 
principal, que diz respeito à integração entre os cuidados e a educação da criança. 
Como resultados da pesquisa verificamos que, apesar do avanço da legislação que 
exige um novo olhar sobre a organização do trabalho pedagógico do professor, 
muitas instituições ainda convivem com a dificil tarefa de proporcionar um ambiente 
seguro, pedagógico e de acolhimento à criança, já que muitos de seus profissionais 
não possuem formação adequada. Para tanto, faz-se necessário uma formação 
inicial e continuada de qualidade do professor, considerando que a educação infantil 
deve ser um lugar de encontro e de desenvolvimento das diferentes linguagens 
infantis. 
 
 
Palavras-chave: Educação Infantil, Formação Inicial e Continuada, Professor, 
Criança, Trabalho Pedagógico. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil no Brasil sofreu várias mudanças no decorrer 

dos anos. Do ponto de vista histórico, as creches eram concebidas como um mal 

necessário e, que deveria ser recorrida somente em último caso, já que a visão 

assistencialista predominava na ação dos professores, não havendo uma 

preocupação com a educação das crianças. Na atualidade a sociedade de um modo 

geral, assim como o poder público, reconhecem a infância como um período de 

profundas transformações na vida da criança, portanto, defendem que a mesma tem 

o direito de receber uma educação de qualidade desde o nascimento. Este novo 

olhar supera a visão assistencialista e caminha para a consolidação das instituições 

de atendimento à infância, sobretudo no que diz respeito à integração entre os 

cuidados e a educação dos pequenos. Com essa mudança a formação de 

professores precisa adequar-se as novas exigências da legislação para atender as 

demandas relacionadas à educação infantil. 

Neste sentido, como problema de pesquisa, questionamos: até que 

ponto a formação inicial e continuada do professor contribui para um trabalho de 

qualidade no contexto da educação infantil? 

Como objetivo geral esse estudo pretendeu discutir a relevância da 

formação do professor tomando por base a função pedagógica das escolas 

destinadas à primeira infância. Como específicos, nossa intenção foi: traçar a 

trajetória histórica das creches, sinalizando para o avanço da legislação; discutir a 

função pedagógica dessas instituições atualidade; analisar criticamente a formação 

inicial e continuada do professor no Brasil e apontar a importância da formação do 

professor que atua com a criança de zero a cinco anos de idade.  

Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos da Pesquisa 

Bibliográfica de abordagem qualitativa, fundamentada na leitura e análise de artigos, 

livros e textos referentes à temática abordada. 

O trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro denominado “A 

Função Pedagógica dos Centros de Educação Infantil”, o segundo capítulo “A 

Formação Inicial e Continuada do Professor”, e o terceiro capítulo“ A Formação do 

Professor da Educação Infantil”. 
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No primeiro capítulo relatamos a vida das crianças nas sociedades 

antigas até a atualidade, as leis que se fizeram presentes na educação infantil, a 

integração entre o cuidar e educar. 

No segundo capítulo discutimos a formação inicial e continuada do 

professor no Brasil, bem como as primeiras escolas de formação desse profissional. 

No terceiro capítulo abordamos a formação do professor da educação infantil, 

destacando a formação de qualidade que contemple a integração entre os cuidados 

e a educação da criança pequena.  
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CAPÍTULO I: A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

1.1HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nas sociedades antigas a criança era educada em um meio amplo, 

vivendo em habitações coletivas e em famílias numerosas. Viviam livremente e a 

família não tinha a responsabilidade na educação dos pequenos, pois, segundo 

Ariés (1981) a criança era educada numa rede ampla de sociabilidade. Assim, avós, 

tios e vizinhos tomavam parte na formação da criança, já que essa liberdade era 

considerada natural entre os pares.  

No que diz respeito às questões afetivas, não havia o sentimento de 

infância, no entanto, isso não significava que as crianças fossem rejeitadas ou que, 

não havia por parte dos adultos, afeição por elas. Na medida em que a criança 

começava a crescer e desenvolver-se, já era inserida no mundo dos adultos, sendo 

assim a infância era bastante reduzida. Ainda na sociedade medieval, surge um 

novo sentimento de infância, onde a criança tornava-se uma fonte de distração e 

relaxamento para o adulto, mas a criança ainda era vista na sociedade como um 

elemento sem muita importância. No início da modernidade a criança passa do 

anonimato para a posição de adulto em miniatura.  

No Brasil após a abolição da escravatura suscitou novos problemas 

referentes ao destino dos filhos dos escravos, visto que não iriam assumir a 

condição de seus pais, essa situação concorreu para o aumento do abandono de 

crianças. Para solucionar o problema foram criados asilos, creches e internatos, 

essas instituições eram destinadas a cuidar das crianças pobres. 

Durante muito tempo as creches foram concebidas como um mal 

necessário, algo que deveria se recorrido em último caso, ocupando o lugar da 

família. Na realidade, coube a família o cuidado e a socialização da criança pequena 

e ao Estado a educação escolar dos maiores. Em reflexo a essa situação houve 

desigualdade nos programas de creche e pré-escolas, em se tratando de objetivos e 

critérios de seleção da clientela.  

Do ponto de vista histórico as creches tiveram a função de 

assistência social de natureza filantrópica, religiosa, médica e higiênica em forma de 

asilos infantis (órfãos, abandonados, doentes pobres entre outros). No final do 
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século XIX surgem creches, casa de infância, escolas maternais e jardins de 

infância. O que se observa nas soluções apontadas é a presença de um discurso de 

medicamentação a respeito da assistência as crianças, a culpa por essa situação 

das crianças era atribuída à família. 

Outro fator que contribuiu para o surgimento das creches foi a 

iniciativa da alta sociedade em acolher as crianças órfãs e, oriundas de uniões 

ilegítimas.  

As crianças eram sempre filhas de mulheres da corte, pois somente 
essas tinham do que se envergonhar e motivo para se descartar do 
filho indesejado; as pobres precisavam de seus filhos para ajudar no 
trabalho, e dos filhos das escravas precisavam os senhores 
abastados. Uma sociedade patriarcal criava solução para os 
problemas dos homens. O objetivo era único: desvencilhar o pai da 
responsabilidade de assumir a paternidade (RIZZO, 2003, p. 37). 
 

Na realidade, a preocupação maior estava relacionada à higiene e 

aos cuidados com o corpo, assim, além de preservar as crianças dos perigos das 

ruas, priorizavam os cuidados físicos. Esse trabalho, no entanto, não estava restrito 

às crianças maiores, pois essas instituições abrigavam também as abandonadas 

pelas mães. 

Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição 

generalizada e o número significativo de acidentes domésticos, fizeram com que 

alguns setores da sociedade, dentre eles, a dos religiosos, dos empresários e dos 

educadores começassem a pensar num espaço de cuidados da criança fora do 

âmbito familiar; “[...] foi por esse lado, ou seja, como problema, que a criança 

começou a ser vista pela sociedade e com um sentimento filantrópico, caritativo, 

assistencial, é que começou a ser atendida fora da família” (DIDONET, 2001, p.13). 

Uma das instituições brasileiras mais duradouras de atendimento à 

infância, que teve seu início antes da criação das creches, foi a roda dos expostos 

ou rodas dos excluídos, cujo nome provém do dispositivo onde se colocavam os 

bebês abandonados. Na realidade, essa foi a primeira forma de institucionalização 

de atendimento às crianças desamparadas no Brasil. Composto por uma forma 

cilíndrica, dividida ao meio, o dispositivo era fixado, geralmente, na janela da 

instituição ou das casas de misericórdia. Assim, a criança era colocada no tabuleiro 

pela mãe ou por qualquer outra pessoa da família que, ao girar a roda, puxava uma 

corda para avisar a rodeira que um bebê acabava de ser abandonado, e se retirava 
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do local, preservando a sua identidade (MARCÍLIO, 1997). Inventada na Europa 

medieval, essa instituição tinha o objetivo principal de garantir o anonimato dos pais 

e livrar os bebês de serem abandonados em portas de igrejas ou em casas de 

famílias. Muitas crianças morriam de fome, frio ou eram devoradas por animais, 

quando não encontradas ou colocadas na roda.  

Enquanto as creches atendiam as crianças pobres, os jardins de 

infância foram trazidos para o Brasil, por influência européia e americana, e, 

recebido com entusiasmo por alguns setores sociais.  

Oliveira (2002), afirma que Rui Barbosa considerava o jardim de 

infância como a primeira etapa do ensino primário. Sendo assim apresentou em 

1882 um projeto de reforma da instrução no país, diferenciando salas de asilo, 

escolas infantis e jardins de infância. Houve um fortalecimento de um movimento de 

proteção a infância que partia de uma visão preconceituosa sobre a pobreza. No 

início do século XX, a urbanização e a industrialização produziram efeitos que 

causaram mudanças na estrutura familiar tradicional no que se refere ao cuidado 

dos filhos pequenos. A maioria da mão-de-obra masculina estava na lavoura isso fez 

com que as fábricas criadas na época admitissem um grande número de mulheres.  

Da década e vinte à década de setenta, pouco se fez em termos de 

legislação no que diz respeito à educação da criança pequena. Em 1923, a primeira 

regulamentação sobre o trabalho da mulher previa a instalação de creches e salas 

de amamentação próximas ao ambiente de trabalho, sendo assim os 

estabelecimentos comerciais e industriais deveriam facilitar a amamentação durante 

a jornada das empregadas. Na década de 40 houve algumas iniciativas 

governamentais na área da saúde, previdência e assistência, a filantropia, o 

higienismo e a puericultura dominavam a perspectiva de educação das crianças 

pequenas. 

Desde o início do século até a década de 50, as poucas creches que 

eram fora da indústria, eram de responsabilidade de entidades filantrópicas, laicas e 

religiosas, com o tempo essas entidades passaram a receber ajuda governamental 

para desenvolver seu trabalho, e também donativos das famílias mais ricas. O 

trabalho realizado com as crianças nas creches tinha um caráter assistencial-

protetorial a maior preocupação era baseada no cuidar da higiene e da segurança 
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física, sendo pouco valorizado, um trabalho voltado à educação e ao 

desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças (OLIVEIRA, 2002). 

Na segunda metade do século XX, o sistema econômico adotado no 

Brasil tinha como característica em capitalismo dependente e concentrador de 

riquezas do qual impedia que a maioria da população tivesse acesso a satisfatórias 

condições de vida. Nesse período as creches e parques infantis que atendiam 

crianças em período integral passaram a ser procurados com mais freqüência por 

operários, empregadas domésticas, trabalhadoras do comércio e funcionárias 

públicas. 

Em 1961 com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 4024/61), ficou determinado que: 

 

Art.23 – A educação primária destina-se aos menores de até 7 anos, 
e será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 
Art.24 – As empresas que tenham a seu serviço mães de menores 
de sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa 
própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de 
educação pré-primária. 

 

Esse quadro social era reflexo do contexto sociopolítico e econômico 

do início da década de 60, que seria alterado pelos governos militares a partir de 

1964. Com a Lei de Diretrizes e Bases 5.692/71, houve um resgate da necessidade 

de que a empresa organizasse creches par os filhos de mães que trabalhavam, 

ressaltando que: 

 
Art.19. Para o ingresso no ensino de 1º grau, deverá o aluno ter 
idade mínima de sete anos. 
 

As leis acima relatam que as empresas eram estimuladas a 

organizar instituições para que as mães pudessem deixar seus filhos, no entanto, 

isso não significava que elas fossem obrigadas a ofertar espaço para o atendimento 

à infância. Do ponto e vista legal, percebe-se que foi um longo processo histórico, 

até o poder público reconhecer a criança como cidadã, sujeito de direitos.  

Somente com a aprovação da Constituição Federal de 1988 o direito 

à educação de qualidade foi garantido, já que as leis anteriores apenas protegiam a 

criança, assistiam e guardavam. Em seu artigo 7, essa lei  determina: 
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Art. 7: § XXV- Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até os seis anos de idade em creches e pré-escolas. 

 

Com essa lei, houve uma garantia maior para os pais em relação ao 

atendimento das crianças, fora do ambiente familiar, pois em seu artigo 208, “IV, 

determina, “o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade”. Outra lei importante foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, 

que destaca o direito da criança à educação. 

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
IV- atendimento  em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade; 

 

Seis anos depois da aprovação do ECA, foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, nº 9394/96, que supera a dicotomia entre creche e 

pré-escola, já que tanto em uma como na outra, a criança deve ser cuidada e 

educada. Essa lei deixa claro que a creche é uma instituição educacional e que o 

cuidado da criança é integrado à educação. Assim, não existe educação de crianças 

pequenas sem o cuidado do corpo, alimentação, higiene, saúde e desenvolvimento 

físico e motor. 

Nos três artigos relacionados à educação infantil, a LDB (1996) 

sinaliza para a importância de um trabalho de qualidade ao determinar: 

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes para crianças de até três anos 
de idade. 
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
 
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo 
de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
(BRASIL, 1996). 

     

A LDB trouxe outro olhar para a educação infantil, o que no passado 

não era uma obrigatoriedade passou a ser considerada como primeira etapa da 
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educação básica, agora a criança além dos cuidados também será levado em 

consideração seu desenvolvimento físico e psíquico, estabelecendo uma parceria 

com a família. 

 Em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação Infantil 

aprovado pela lei nº 10.172, que trouxe vinte e seis objetivos e metas para a 

educação infantil para serem alcançados num período de dez anos. Este documento 

priorizou, dentre outros, a importância da educação da criança desde o nascimento 

até à escolaridade posterior.  

Como fruto do avanço da legislação, vários documentos foram 

publicados pelo Ministério da Educação, como o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil de 1988, a Política Nacional de Educação Infantil e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, no sentido de apontar 

para a necessidade da integração entre os cuidados e a educação da criança, que 

será discutido a seguir.  

 

1.2- INTEGRAÇÃO ENTRE OS CUIDADOS E A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA 

 

Os termos cuidar e educar têm significados particulares na educação 

infantil, já que ambos devem se integrar de modo a promover o desenvolvimento 

integral da criança. 

Para Rossetti-Ferreira (2003), o processo de cuidado e de educação 

é mais eficaz e prazeroso, quando há uma real sintonia entre o cuida e o que é 

cuidado, entre quem educa e quem aprende. Nesse sentido o professor estará 

contribuindo para que as crianças construam uma identidade positiva em relação a 

si mesmas, isso se fará através das atividades diárias, permeando o projeto 

pedagógico de uma  escola infantil.  

Sobre isso o Referencial Curricular Nacional (1998) ressalta que, 

para cuidar da criança em uma dimensão educativa é necessário que haja um 

envolvimento entre vários campos de conhecimento e a ajuda de profissionais de 

várias áreas de conhecimento. O cuidado é um ato de relacionar-se com o outro e 

com si próprio e deve ser de forma integral envolvendo a dimensão física, afetiva e 

emocional da criança. 
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Este documento ressalta que a prática desenvolvida nas instituições 

de atendimento à infância, devem se organizar de modo que as crianças 

desenvolvam as seguintes capacidades: 

 

 desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada 
vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 
percepção de suas limitações; 

 descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 
de cuidado com a própria saúde e bem-estar;  

 estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 
fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas 
possibilidades de comunicação e interação social;  

 estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista 
com os demais, respeitando  a diversidade e desenvolvendo atitudes 
de ajuda e colaboração;  

 observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 
transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam para sua conservação;  

 brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 
desejos e necessidades; 

 utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral 
e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e 
avançar no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;  

 conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 
atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 
valorizando a diversidade (BRASIL, 1998a, p. 63, v. 1). 
 

Os momentos que envolvem a rotina, como a higiene, a saúde, a 

alimentação e a hora do descanso da criança, devem ser organizados pelo professor 

de modo a garantir o olhar pedagógico do mesmo. Para que esses objetivos sejam 

alcançados de modo integrado, o RCN (1998) sugere que as atividades devem ser 

oferecidas para as crianças não só por meio das brincadeiras, mas aquelas 

advindas de situações pedagógicas orientadas.  

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma 
atitude de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças, 
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aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural 
(BRASIL, 1998, p. 23). 

                                                                         

O brincar é outro elemento importante na integração entre os 

cuidados e a educação da criança, pois desde cedo ela tem interesse pelos objetos 

que o adulto lhe apresenta. É por meio dessa ação que a criança observa, escolhe, 

experimenta, interage com outras crianças ao seu redor desenvolve a curiosidade, 

dessa forma estimula seu cérebro. Quando a criança anda, corre, fala imita os 

adultos nas situações do dia-a-dia, brincando, por exemplo, de dirigir ou cozinhar. 

Nessas situações ela não inventa, apenas repete situações da vida que já conhece 

através das relações que estabelece com os adultos. Ao imitar as atitudes dos 

outros a criança atribui significados aos objetos, e também aos papéis sociais 

encontrados nas vivencias, ao brincar a criança imagina cenários. 

Para Paschoal (2008), através do faz de conta a criança desenvolve 

a linguagem oral, do pensamento, da memória, da atenção, imaginação, formação 

da identidade, cria uma auto-estima positiva, aprende a esperar sua vez. Quando a 

criança brinca em grupo ela aprende a conviver coletivamente combinando com 

seus colegas a divisão dos papéis, quanto mais a criança brinca é conduzida a 

organizar e reorganizar seus processos de pensamento. 

Mesmo as brincadeiras sendo essenciais para o crescimento da 

criança não é preciso tomar todo tempo do horário escolar, a partir dos três anos de 

idade a criança começa a ter interesse por jogos como quebra-cabeças, jogos de 

memória, dominó e também por jogos ao ar livre, por exemplo, a bola, carrinhos e 

pega-pega. A escola infantil deve estar atenta no sentido de organizar-se no seu 

trabalho, dando espaço para a ludicidade, pois a criança desenvolve a linguagem 

em diversas situações do cotidiano, no momento em que brinca, quando desenha, 

pinta, ou até mesmo quando conversa com os amigos, quando chora, quando sente 

fome e sono. Sendo assim o professor deve propiciar momentos de brincadeira 

como forma de facilitar as aprendizagens, tornando o ambiente mais prazeroso para 

as crianças. 

Machado e Paschoal (2008) destacam que é importante recordar 

que as crianças estão aprendendo o tempo todo, é um erro acreditar que a criança 

aprende somente realizando atividades com lápis e papel, é preciso superar essa 

ideia, para garantir um ensino de qualidade que garanta o desenvolvimento da 

criança é preciso abolir o ensino forçado que visa antecipar a escolarização.  
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O trabalho pedagógico na educação infantil deve respeitar a criança 
quanto aos seus direitos e especificidades, isto é, sua essência 
lúdica; sua constante curiosidade; seu desenvolvimento físico, 
cognitivo, afetivo e social; sua dependência e / ou necessidade de 
ajuda no cuidado com seu corpo, com sua alimentação, seus 
pertences etc. (MORENO, 2008, p.57). 
 

O trabalho pedagógico citado acima deve estar contemplado na 

Proposta Pedagógica de cada instituição, pois é um documento que deve ser 

construído no coletivo, traçando as tarefas a serem desempenhadas a cerca da 

educação da criança, essa proposta precisa conter alguns quesitos importantes na 

educação principalmente o brincar como um direito da criança. 

O sucesso do trabalho pedagógico depende também da organização 

do espaço, é preciso que o educador organize os objetos de modo que desafiem os 

bebês a enfrentar os obstáculos com os quais se deparam, sendo o banho, a troca 

de fraldas, alimentação e o sono uma atividade pedagógica esta tem por objetivo 

auxiliar os bebês no seu desenvolvimento. 

A educação tem um desafio muito grande pela frente, as instituições 

precisam deixar de prestar apenas assistência e cuidado as crianças, e passar a 

desenvolver um trabalho com propostas que contemplem a educação construindo 

novos saberes a partir da sua experiência de vida e profissional.  

Segundo Moreno (2002), para ser educador infantil é necessário 

gostar de aprender, pois o conhecimento muda a cada dia, e novos saberes são 

construídos, a atualização do profissional da educação infantil deve estar pautada 

pela leitura, escrita e pela reflexão da sua prática. Cabe ao mesmo investigar e 

também refletir sua prática junto às crianças, é necessário trabalhar em busca de um 

novo perfil profissional que a pedagogia da infância almeja. 

Para Kishimoto (2008) há muito tempo, existem problemas na 

formação dos professores, pelo fato de se ter pouca clareza do perfil profissional 

desejado nos cursos de formação, aparecem várias contradições nos cursos sem 

forma, que não respeitam a especificidade da educação infantil, é preciso que haja 

conhecimento capaz de perceber especificidades deste nível de ensino.  

A formação do professor da educação infantil precisa ser uma 

contínua reconstrução da identidade profissional e pessoal, esses profissionais 

precisam conhecer as características da infância, valorizando sempre os 
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conhecimentos que as crianças possuem, mesmo ainda existindo educadores com 

formação inadequada é necessário oferecer a esse profissional condições 

adequadas para que possa realizar seu trabalho com uma melhor qualidade. 
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CAPÍTULO II: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO PROFESSOR 

2.PANORAMA GERAL SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL 

Somente com a Revolução Francesa concretiza-se a ideia de uma 

escola normal em que o Estado se propusesse a formar professores leigos. Na 

província do Rio de Janeiro, pela Lei nº 10, de 1835, foi criada a primeira escola 

normal brasileira, nas primeiras escolas normais instaladas no Brasil pode-se 

observar algumas características, como por exemplo a organização didática do 

curso que era extremamente simples, tendo um ou dois professores para todas as 

disciplinas, com a infraetrutura em condições desfavoráveis, a frequência dos alunos 

foram reduzidas o que acarretou no fechamento das escolas, a população da época 

pouco se interessou pela profissão docente, pois não tinha nenhum atrativo 

financeiro. 

Segundo Tanuri (2000), Nos anos finais do Império, as escolas 

provinciais abriram as portas para as mulheres, nelas predominando 

progressivamente a frequência, nos últimos anos do regime monárquico já previa-se 

a participação da mulher no ensino brasileiro, a ideia de revolução da infância 

deveria ser atribuída a ela, pois ela já desenvolvia seu papel de mãe em casa, então 

alguns pensadores e políticos defendiam essa ideia de que a mulher já exercia o 

papel de educadora do lar. 

Dessa forma o magistério feminino seria a solução para os 

problemas de mão-de-obra para a escola primária que não  era procurada por 

homens por causa da baixa remuneração. Com o Decreto 7.247, de 19/4/1879 

(Reforma Leôncio de Carvalho), houve a primeira proposta do Poder Central em se 

tratando de formação de professores.  

Nos anos 20 as escolas normais tinham ampliado muito a duração e 

o nível de seus estudos, articulou o curso secundário, e alargou a formação 

profissional isso se deu por causa da introdução de disciplinas, tendo como 

inspiração o escolanovismo. A literatura pedagógica da época que era voltada para 

uma abordagem dos problemas educacionais, tendo uma perspectiva social e 

política passou a ter um caráter técnico, “científico”.  

Em 1930 com a boa atuação dos profissionais da educação, que 

através das suas publicações, conferências, cursos, debates e inquéritos, fez-se 
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conhecer as ideias da escola renovada, o que formou uma nova consciência 

educacional, houve a necessidade de expansão da escola pública.  

Conforme a educação ganhava importância como área técnica, 

variavam-se as funções educativas, nos primeiros anos da década de 1930 

começaram a aparecer cursos regulares de magistério e de formação de 

administradores escolares, no estado de São Paulo e Distrito Federal. Em 1939 

surge o curso de pedagogia que teve início na Faculdade nacional de Filosofia da 

Universidade do Brasil que visava formar bacharéis para trabalhar como técnicos de 

educação, e formar licenciado pra exercer a docência nos cursos normais. 

Em 1941 o governo federal convocou a I Conferência Nacional de 

Educação, pois estava preocupado com à ausência de normas centrais que 

garantissem uma base comum aos sistemas estaduais de formação de professores. 

Nos anos 50 houve tentativas de modernização do ensino que atingiram o ensino 

primário e a formação de professores, o Programa de Assistência Brasileiro-

Americana ao Ensino Elementar, de 1957 a 1965 tinha como objetivo instruir os 

professores das escolas normais, utilizando metodologias de ensino baseado na 

psicologia. 

A Lei 5.692/71 estabeleceu diretrizes e bases para o primeiro e 

segundo graus, com os Institutos de Educação desaparecendo,  a formação de 

especialistas e professores do ensino normal passou a ser feita nos cursos de 

Pedagogia. A partir dos anos 80 o Curso de Pedagogia passou por mudanças 

adequando-se a preparação do professor para as séries iniciais. 

Com a lei 9.994/96, a formação de docentes para atuar na educação 

básica acontecerá em nível superior, curso de licenciatura, graduação plena, 

ocorrendo em universidades, institutos superiores de educação, conforme o artigo 

63 da Lei diz que os Institutos Superiores de Educação deverão manter cursos que 

formam profissionais para a educação básica. 

No decorrer do século XX, a psicologia se torna-se o ponto de 

referência para a pedagogia integrando-se à formação de professores, fornecendo 

saberes positivos pretensamente científicos, sendo assim a antiga pedagogia geral 

foi sendo progressivamente substituída por uma pedagogia dividida em subdomínios 

especializados, cada vez mais autônomos, com isso a pedagogia que tinha uma 

característica de formação geral, tornou-se uma formação profissional especializada.  



 

 

22 

 

Sobre isso, Nóvoa (2007) destaca: 

A aprendizagem necessita também dos conhecimentos. E os 
conhecimentos, é preciso reconhecer, durante algum tempo foram 
uma espécie de paradigma ausente de muitas práticas pedagógicas. 
A melhor expressão que define isso é “aprender a aprender”, a ideia 
de que se poderia aprender num vazio de conhecimento. Ela não se 
faz sem pessoas e uma referência às suas subjetividades, sem 
referência aos seus contextos sociais, suas sociabilidades. Mas ela 
também não se faz sem conhecimentos e sem a aprendizagem 
desses conhecimentos, sem o domínio das ferramentas do saber que 
são essenciais para as sociedades do século XXI, que todos querem 
ver definidas como sociedades do conhecimento. (NÓVOA, 2007, p. 
6). 
 

Quando se pensa em formação de professores logo vem em mente 

os cursos de licenciaturas, cursos que perante a legislação tem por objetivo formar 

professores para atuar na educação básica, educação infantil e pré escola, ensino 

fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante, educação de jovens e adultos, 

e educação especial. Na atualidade há um enfrentamento de grandes problemas no 

que se diz respeito às aprendizagens escolares, principalmente quanto a estruturas 

institucionais onde elas acontecem, conteúdos ministrados e currículo. 

Gatti (2010) afirma que não se deve atribuir ao professor e sua 

formação a culpa pelo desempenho que as redes de ensino estão passando, há 

vários fatores que contribuem para isso, as políticas educacionais, o financiamento 

da educação básica, aspectos culturais, regionais, locais, entre outras. 

Quando se trata da questão do salário do professor é muito 

chocante a comparação feita entre o Brasil e outros países, além de ser um salário 

mais digno, não existe diferença entre os níveis de ensino como acontece aqui. Algo 

que também tem repercutido no Brasil é a identidade profissional dos professores, a 

sociedade tem visto especialmente no caso de professores do ensino elementar que 

qualquer pessoa pode exercer a função de professor, pois há um grande número de 

pessoas que exercem essa função com várias qualificações ou até mesmo sem 

qualquer formação específica. 

Segundo Tardif (2007), o saber dos professores não é um conjunto 

de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo em 

construção ao longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende 

progressivamente a dominar seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que se 
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insere nele e o interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte integrante 

de sua “consciência prática”.  

 

O professorado, diante das novas realidades e da complexidade de 
saberes envolvidos presentemente na sua formação profissional, 
precisaria de formação teórica mais aprofundada, capacidade 
operativa nas exigências da profissão, propósitos éticos para lidar 
com a diversidade cultural e a diferença, além, obviamente, da 
indispensável correção nos salários, nas condições de trabalho e de 
exercício profissional. (LÍBÂNEO,1998, p.77). 

 

Nóvoa (2007), defende que é necessário mudar as formas com que 

os professores se organizam e como a profissão está organizada, pois a cada dia 

que passa a profissão docente tem sido vista como a que menos colabora do ponto 

de vista profissional, a formação é muitas vezes excessivamente metodológica e 

outras vezes excessivamente teórica, é preciso que se trabalhe as práticas de saber 

como fazer, o profissional traz consigo um enorme desejo de fazer de outro modo 

mas não sabe como fazer. Tem como embasamento muita teoria, de livros, teses, 

autores mas não sabem transformar tudo isso em prática. 

 
Além do mais, essas teorias são muitas vezes pregadas por 
professores que nunca colocaram os pés numa escola ou, o que é 
ainda pior, que não demonstram interesse pelas realidades escolares 
e pedagógicas, as quais consideram demasiado triviais ou 
demasiado técnicas. Assim é normal que as teorias e aqueles que 
professam não tenham, para os futuros professores de profissão, 
nenhuma eficácia nem valor simbólico e prático. (TARDIF, 2007, p. 
241). 
 

O autor supracitado faz uma crítica aos professores que formam 

novos professores sem nunca ter vivenciado a rotina escolar, é comum isso 

acontecer na atualidade, uma teoria totalmente desvinculada da prática, para 

ensinar algo é necessário primeiro aprender com que efetua esse trabalho para 

depois ensinar esses conhecimentos a alguém, para que a profissão tenha um 

prestígio maior em termos de salário e reconhecimento é necessário avançar nesse 

quesito, é preciso garantir uma formação de qualidade para que haja um trabalho 

pedagógico eficaz. Quando tratamos da Formação Continuada, estamos falando de 

educação permanente um termo que teve origem na Europa, a formação continuada 

acontece de em forma de cursos de curta duração.  
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Para Lima (2008), a Formação Continuada é a articulação do 

trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do professor, 

como possibilidade de postura reflexiva e dinamizada pela práxis, entende-se que 

todo conhecimento é um autoconhecimento, sendo assim toda formação é 

autoformação, é o ato de dar forma aos projetos formativos individuais. 

Formosinho (2002), entende a prática pedagógica como parte da 

formação, intencional e profissionalizante, considerando o estudante como 

futuro/potencial profissional e os professores do curso como formadores assumidos.  

Uma possibilidade de formação é o estágio, na atualidade cabe as 

instituições de ensino superior o papel no que se refere a dimensão  prática da 

formação, tendo como necessidade criar condições para a constituição de 

profissionais que sejam capazes de atuar em várias áreas do saber embasadas nas 

convicções humanas, tornando o estudante corresponsável por sua formação e 

valorização profissional. 

Há uma situação que vem acontecendo com frequência nos campos 

do saber, a utilização do estagiário como substituição do profissional, esse por sua 

vez desenvolvendo tarefas que não cabem à sua área profissional. É muito comum 

na educação infantil estagiários substituírem profissionais da educação quando os 

mesmos necessitam se ausentarem por algum motivo, isso acaba acarretando 

problemas uma vez que o estagiário não ainda não possui estrutura para assumir 

essa função, pois ainda está em processo de formação e deve ser acompanhado 

por um supervisor em conjunto com a instituição formadora. 

Pimenta e Lima (2004) destacam o estágio como uma oportunidade 

de aprendizagem da profissão docente, como construção da própria identidade 

profissional, um momento em que o estagiário pode questionar, problematizar 

acerca do sentido da profissão, e o significado da profissão docente na atualidade.  

O estágio pode ser entendido como ação de prática de ensino, 

acesso a realidade educacional, onde a teoria e a prática se unem em um processo 

de formação universitária. Quando o estagiário observa a prática de um educador é 

necessário que ele tenha um embasamento teórico para que possa fazer uma leitura 

pedagógica confrontando com a realidade, podendo ir além do senso comum, assim 

produzindo novos conhecimentos. 
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Essa prática contribui para que o estudante estabeleça relação entre 

a significação social da profissão em relação com a significação dada pelos 

respectivos profissionais, tudo isso colabora para a construção da sua identidade 

profissional dando sentido as suas aprendizagens. 

Para Silva (2008), os programas de formação devem realizar uma 

escuta efetiva das referências das quais esses profissionais atuam, pois é somente 

através da problematização das suas referências a respeito da educação da criança 

que os educadores se mobilizarão para uma transformação das suas ações. A 

autora ainda afirma que um grande desafio para os formadores é compreender 

como se estrutura o trabalho exercido pelos profissionais que atuam na educação. 

Em cada processo de formação continuada é preciso que haja 

também um processo de formação dos formadores, conhecer o trabalho 

desenvolvido nas instituições é importante para a construção das possibilidades de 

organização dos processos de formação. Antes mesmo da formação acontecer é 

preciso saber que são esses profissionais aos quais a formação se destina, quais 

são as necessidades dessas pessoas. 

 
A profissionalização dos professores está dependente da 
possibilidade de construir um saber pedagógico que não seja 
puramente instrumental. Por isso, é natural que os momento fortes 
de produção de um discurso científico em educação sejam, também, 
momentos-fortes de afirmação profissional dos professores. 
(NÓVOA, 1999, p.15). 
 

 

A expectativa que se tem acerca do profissional da educação é que 

ele seja alguém que na prática seja reflexivo, e atento as necessidades dos seus 

educandos, alguém que atue e avalie sua prática pedagógica no sentido de 

aprimorá-la.  
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CAPÍTULO III: FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Quando se trata de formação de professores é necessário saber 

quem é esse profissional, já que ele é alguém que traz consigo uma história, cultura, 

crenças e valores. Neste sentido, para que se cumpra a finalidade principal da 

educação infantil que é integração entre os cuidados e a educação dos pequenos, 

faz-se necessário proporcionar-lhe não só uma formação inicial de qualidade, mas a 

formação continua. 

A formação de professores deve acontecer de forma sistemática e 

permanente, voltada para a prática que acontece na ação do educador com a 

criança, dessa forma o educador irá vencer a concepção de que a creche e a pré-

escola são de caráter assistencialista dando lugar ao  caráter educativo. O saber dos 

professores é plural e também temporal, é adquirido no contexto de uma história de 

vida e de uma carreira profissional.  

Por muito tempo no Brasil, as creches desempenharam um papel 

assistencial e filantrópico, sendo assim sua principal função era guardar, proteger a 

criança fazendo com que ela vivesse longe de uma situação de miséria em sua 

família. O Estado tinha a função de promover uma maior atenção à infância, através 

disso haveria uma diminuição das altas taxas de mortalidade infantil. O 

assistencialismo não exigia profissionais especializados, na maioria das vezes os 

únicos requisitos necessários era gostar de criança e saber cuidá-la fisicamente. 

Em outro momento a creche passou a desempenhar uma função 

social, pois as mães trabalhadoras lutaram pelo direito de ter um lugar seguro e de 

qualidade para deixar seus filhos enquanto trabalhavam, para isso  o profissional 

precisava além de cuidar da criança e gostar dela, precisava conhecer o papel 

materno em conseqüência disso teria que substituir a mãe, nessa época que surgiu 

o termo “tia”. 

Essa tarefa de substituir a mãe não era fácil uma vez que a criança 

freqüentaria a creche, nessa perspectiva ela sofreria de carência afetiva devido ao 

abandono materno, sendo assim a professora deveria suprir essa carência afetiva.  

Com o caráter educacional e com o apoio de várias pesquisas nas 

diferentes áreas de conhecimento os centros de educação infantil ganham uma 

importância social, sendo considerada um espaço privilegiado para o 
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desenvolvimento infantil. Em conseqüência disso precisaria ter estrutura e 

funcionamento mais adequados, e os profissionais mais bem preparados com um 

melhor nível de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, os profissionais 

passaram a ser chamados de educadores. 

Estudos feitos acerca da formação inicial e continuada do professor, 

mostram que há rigidez curricular e metodológica dos cursos de formação e o 

desligamento da prática, e mesmo a formação continuada muitas vezes são em 

forma de treinamentos. O desprestígio da profissão tem afetado o status social da 

profissão devido aos baixos salários, falta de formação, condições precárias de 

trabalho, com a profissão em descrédito aparecem conseqüências inevitáveis, e isso 

faz com que os professores abandonem a sala de aula em busca de outro trabalho, 

em consequência disso também há uma redução do procura pelos cursos de 

licenciaturas ou até mesmo a escolha do curso de licenciatura ou pedagogia acabam 

sendo uma última opção na hora que o candidato se inscreve para o vestibular, e os 

alunos matriculados nos cursos de licenciaturas sentem-se desmotivados para 

continuar o curso e com a baixa autoestima os professores acabam não assumindo 

os requisitos profissionais exigidos pela profissão (LIBÂNEO,1999). 

Há uma escassez de programas de formação continuada em serviço, e 

quando existem não motivam os professores ao ponto de que tragam mudanças 

para a sala de aula. Dessa forma o interesse pela autoformação cai, o professor 

deixa de buscar espaços que ofereçam formação cultural devido a falta de dinheiro. 

Um quadro que vem se agravando é a formação que as universidades dão aos 

futuros professores, é uma formação de baixa qualidade o que leva os professores a 

formarem mal seus alunos, são poucas as universidades brasileiras que tem uma 

política definida em se tratando de formação de professores para o ensino 

fundamental e médio, Institutos e Faculdades pouco se interessam pelos cursos de 

licenciaturas, por isso que os professores saem despreparados para exercer a 

profissão, devido ao nível cultural baixo os profissionais acabam não tendo 

competência pessoal e profissional para enfrentar as mudanças que ocorrem acerca 

da sociedade contemporânea. 

O desinteresse pelo magistério não tem afetado somente os professores 

da rede pública, pesquisadores das universidades que abordavam questões 

relacionadas ao ensino e sala de aula estão preferindo pesquisar temas mais gerais, 
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há falta de pesquisadores que queiram denunciar as mazelas da educação. Em 

decorrência da desvalorização do magistério compromete o status social da 

profissão e retira o status acadêmico em se tratando dos campos de conhecimentos 

correspondentes o que torna o ensino uma linha de pesquisa menos “nobre”. 

Todos esses problemas poderiam ser diminuídos se a profissão docente 

fosse melhor remunerada. Na frança não há diferença de salário entre os 

professores que trabalham no ensino fundamental e os que trabalham na educação 

infantil, para ingressar no Instituto de Formação de Professores, que é equivalente a 

licenciatura do Brasil, o candidato passa por um concurso com o vestibular, 

pressupõe que nos lugares onde a profissão docente é valorizada, a procura pelo 

curso aumenta, em decorrência disso há uma melhora na formação de professores o 

que garante a qualidade da educação. 

A maioria dos cursos de licenciaturas acreditam que a aproximação a 

realidade escolar acontece a medida em que o futuro professor passa pela formação 

teórica, mas em contrapartida é preciso que haja uma integração entre os conteúdos 

das disciplinas em situações da prática em que os problemas encontrados possam 

ser somados com a ajuda da teoria. 

São muitos os termos usados em creches, pré-escolas, formação 

permanente, formação continuada ou formação em serviço, que significa que os 

profissionais estão sendo formado em seu local de trabalho. Existem outros termos 

como por exemplo capacitação ou reciclagem, a ideia que se tem é de que os 

profissionais são incapazes e precisam deixar de lado toda sua história como 

profissional e começar outra história. 

Muitas vezes o exercício do magistério infantil está ligado ao papel 

sexual, reprodutivo e que na sua grande maioria são desempenhados por mulheres 

e muitas vezes estão associados ao cotidiano, como o trabalho doméstico não é 

remunerado e tem um aspecto afetivo subentende-se que o trabalho do profissional 

da educação infantil necessita de pouca qualificação, essa ideologia esconde as 

situações precárias de trabalho, tira do profissional o direito de reivindicar melhores 

salários e esconde o que a profissão tem de melhor. 

Cerisara fala da importância de homens e mulheres nas creches. 

 

O movimento que busca a integração e a complementariedade entre 
o feminino e masculino supõe que se ache espaço para que o 
homem possa lidar com o afeto, o sentimento, a maternagem, assim 
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como para práticas profissionais com feições masculinas dentro das 
instituições de educação infantil, com vistas a colaborar para a 
ruptura das discriminações de gênero nas ocupações ligadas ao 
cuidado e a educação das crianças de 0 a 6 anos e a contribuir para 
o processo de socialização de meninos e de meninas”.(CERISARA, 
2002, p.166). 

 

A educação infantil vem carregada de desigualdade nas possibilidades 

de acesso quanto na qualidade do atendimento, dessa forma acaba-se aceitando 

pessoas com formação precária ou até mesmo sem nenhuma formação, fator que 

contribui para uma baixa remuneração e uma alta rotatividade, com essa 

desvalorização o profissional fica sem perspectiva de carreira. 

Kramer (2002) acredita que a formação acontece em diferentes 

espaços e tempos em 1º lugar formação prévia no ensino médio ou superior, onde 

acontecem os conhecimentos básicos; 2º formação no movimento social, fóruns, 

associações, partidos, sindicatos, que pode ter uma orientação de cunho político; 3º 

formação em cada escola, creche e pré-escola que garanta estudo, leitura, debate, 

horários de estudo conjunto, em que se fortalece cada unidade e fica assegurado o 

estudo individual e coletivo para compreender a realidade mais ampla e o que 

acontece no dia a dia, coma as crianças; 4º uma formação cultural que favoreça 

experiência que envolva arte literatura, música, cinema, teatro, pintura, museus, 

biblioteca, essa atitude ajuda a compreender as coisas além da dimensão didática.  

Segundo Oliveira (2001), uma questão importante é a formação do 

professor da educação infantil, sendo ele um profissional que trabalha diretamente 

com as crianças no período em que elas ficam na creche ou na pré-escola. O 

professor da educação infantil deve preparar-se para ser um pesquisador capaz de 

avaliar as várias formas de aprendizagem que estimula em sua prática cotidiana, as 

interações por ele construída com crianças e famílias em situações específicas. 

Cabe ao professor ter um investimento emocional, conhecimento 

técnico-pedagógico e compromisso com a promoção e desenvolvimento das 

crianças, na relação com a criança o professor repete suas próprias experiências 

infantis, em sua formação profissional ele precisa reconhecer suas emoções, 

trabalhar certos sentimentos que lhe desperta a atuação profissional, analisar de 

maneira contínua suas próprias frustrações, sua agressividade pra que possa 

estabelecer uma relação segura com a criança.  
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O profissional da educação infantil é alguém que sabe mediar 

experiências da criança pequena desse modo contribui para o desenvolvimento e 

aprendizado da mesma. Por isso ele precisa ter uma sólida formação básica, não 

basta ter magistério e pedagogia, é necessário conhecimentos com a realidade, é 

importante que o professor conheça as teorias de desenvolvimento da criança. 

 

A formação de profissionais da educação infantil precisa ressaltar a 
dimensão cultural da vida das crianças e dos adultos com os quais 
convivem, apontando para a possibilidade de as crianças 
aprenderem com a história vivida e narrada pelos mais velhos, do 
mesmo modo a que os adultos concebam a criança como sujeito 
histórico, social e cultural. Reconhecer a especificidade da infância, 
sua capacidade de criação e imaginação, requer que medidas 
concretas sejam tomadas, requer que posturas concretas sejam 
assumidas. (KRAMER, 2002, p. 129). 

 

O professor precisa estar atento aos saberes e valores dos 

profissionais levando em consideração seu horizonte social, sua história de vida e 

trabalho concreto, é necessário nortear-se pela prática aliada à reflexão crítica, 

tendo a linguagem como centro possibilitando a reflexão, interação, contribuindo 

para a transformação dos processos de formação nos espaços em que atua. 

É um desafio oferecer as crianças um atendimento de qualidade, 

que integre os aspectos físicos cognitivos e lingüísticos , afetivos, sociais da criança, 

entendendo-a como um ser que necessita de cuidados. Há ainda muitas 

contradições em se tratando de educação infantil, ainda demandará um tempo para 

que as exigências de formação inicial saia do discurso e passe a acontecer na 

prática, enquanto isso não acontece as creches e pré-escolas continuam 

funcionando, o profissional da educação infantil precisa ter o direito a formação em 

serviço para realizar uma prática pedagógica de qualidade, cursos aligeirados não 

provocam mudanças significativas. 

 

Evidentemente o papel dos professores das crianças pequenas é, 
em muitos aspectos, similar ao papel dos outros, mas diferentemente 
em muitos outros. Esses aspectos diferenciadores configuram uma 
profissionalidade específica do trabalho das educadoras de infância. 
Os próprios actores envolvidos na educação de infância têm 
sentimentos mistos no que se refere à questão de serem iguais ou 
diferentes dos outros professores, nomeadamente dos professores 
do ensino primário.(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008, p.135). 
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Sendo assim é preciso considerar que a criança pequena necessita 

da relação com o adulto nas rotinas de cuidados físicos e psicológicos, quanto 

menor é a criança mais cuidado ela necessita. Os professores precisam oferecer 

uma educação de qualidade para a criança, e para que isso aconteça precisa ter o 

que oferecer. 

O processo de formação do professor da educação infantil é um 

processo que perdura por toda vida, nunca deixando de valorizar sua identidade 

profissional. Há muitas barreiras a serem enfrentadas, principalmente de uma 

política que garanta recursos necessários para uma educação infantil de qualidade, 

salários dignos e melhores condições de trabalho para o profissional da educação 

infantil. 

Não há duvidas de que uma educação infantil de qualidade para as 

crianças de zero a cinco anos, acontecerá efetivamente quando houver uma 

formação de qualidade, quando o profissional da educação infantil refletir sobre sua 

prática pedagógica, rendo condições necessárias para investir na sua formação 

cultural,dando o melhor de si para as crianças e melhorando a qualidade de seu 

trabalho nas instituições onde atua. 

É muito importante e urgente a conquista de políticas públicas para a 

educação infantil garantindo melhores condições de trabalho, incluindo sempre a 

formação permanente e em serviço, para que seja garantida uma melhor eficácia 

nas atividades desenvolvidas pelas instituições de educação infantil. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho possibilitou um aprofundamento sobre a formação de 

professores e o trabalho pedagógico, a entender como se deu o processo histórico 

da educação infantil, como a criança era cuidada e educada nas sociedades antigas, 

como foi a inserção dela na sociedade dos adultos.  

Nessa pesquisa foi destacada a situação da criança após a abolição 

escravatura, os problemas enfrentados a destinação dos filhos dos escravos, uma 

vez que não iriam assumir a condição de seus pais seriam abandonadas. Então a 

única maneira de resolver esses problemas foram a criação de asilos, creches e 

internatos, instituições que cuidariam das crianças pobres. Por muito tempo a creche 

foi vista como um mal necessário que deveria ser utilizado em último caso e que 

deveria substituir a família, do ponto de vista histórico as creches tiveram a função 

de assistência social, somente no final do século XIX que surgem as creches, casas 

de infância, escolas maternais e jardins de infância. 

Por meio das análises foi possível constatar que houve um 

progresso no decorrer da história em se tratando de educação infantil mas ainda há 

muito o que se fazer, é preciso olhar com cuidado para a formação do profissional 

que atua na educação infantil, é necessário uma formação de qualidade para que o 

mesmo possa realizar um trabalho que integre as exigências que se tem hoje acerca 

da educação infantil, é preciso extinguir a ideia de que esse papel é somente 

atribuído a mulher e que qualquer pessoa pode realizá-lo mesmo sem ter uma 

formação adequada, por isso há muitos problemas a serem enfrentados ainda, em 

termos de salário esse profissional comparado a outros é o que menos recebe por 

deu trabalho, e tem uma responsabilidade muito grande que é formar crianças. 

Cabe as instituições educacionais promover oportunidades de 

construção de novas práticas pedagógicas, inserir esses profissionais em programas 

de formação continuada levando sempre em consideração a necessidade de cada 

um, pois esse profissional é quem elabora a cada dia uma história da primeira etapa 

da educação básica, vivendo uma construção de conhecimento com as crianças, 

seus familiares e com a comunidade da qual convive. 
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