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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa que tem o tema “Educação Infantil: Olhares para a formação de 
professores” tem o objetivo de compreender o desenvolvimento da educação infantil, 
bem como tem se processado a organização do trabalho pedagógico docente com 
crianças de 0 a 5 anos de idade. Sabemos, contudo, que a finalidade da educação 
infantil no contexto contemporâneo se faz pelo desenvolvimento integral da criança 
em todos os aspectos da vida: cognitivo, afetivo, social, psicomotor, físico. Nesse 
sentido, compreender a educação infantil desde seus primórdios até a 
contemporaneidade, ainda, a própria organização do espaço e tempo pedagógico é 
fundamental no processo de compreensão acerca da formação e atuação docente 
dessa faixa etária. Esta pesquisa se deu por meio de estudos bibliográficos partindo 
das legislações referentes à educação e, principalmente, a educação infantil no qual 
teve grande importância e para o avanço da Educação Infantil, as seguintes leis: a 
Constituição de 1988; LDB 9394/96 que insere a Educação Infantil como direito de 
toda criança e como parte da Educação Básica; e os Referenciais Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. Por fim, percebemos atualmente que  as escolas 
infantis necessitam realmente se preocupar com as questões que envolvem a 
aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança pequena, onde haja 
efetivamente na prática a compreensão do que seja a relação entre cuidar e educar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa teve o objetivo de analisar como 

se processa a organização do trabalho pedagógico na educação infantil, 

tecendo um olhar específico para a formação de professores que atuam na 

faixa etária entre 0 a 5 anos.  

Esse estudo se justificou pela necessidade de compreendermos 

que nos moldes da sociedade capitalista contemporânea, cuidar somente de 

criança já não é mais o suficiente. Atualmente as escolas infantis devem se 

preocupar também como a aprendizagem e o desenvolvimento integral, no 

sentido de uma superação do conceito de depósito de crianças, para o de 

articulação entre o cuidar e educar. 

Vemos que, historicamente a educação infantil vem conquistando 

vários espaços dentro da sociedade, pelo menos no campo do discurso isso 

tem sido garantido. A partir de 1996 com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, a educação infantil  passa a 

constituir a primeira etapa da Educação Básica, integrada aos ensinos 

Fundamental e Médio, daí a necessidade de uma nova leitura teórico-

metodológica do trabalho com as crianças entre 0 a 5 anos, em que deva ser 

superada a idéia de apenas ser um lugar para guardar crianças e aguardar 

mães que trabalham.  

Os desafios são muito mais complexos do que ter crianças juntas 

num espaço físico, há a necessidade de um trabalho planejado e organizado 

pelo tempo e espaço a fim de garantir uma educação e aprendizagem 

significativa dos pequenos. Para tanto, o compromisso se faz com a formação 

profissional dos envolvidos, já que gostar de crianças não pode ser encarado 

somente como garantia de aprendizagem e desenvolvimento. 

Nesse sentido, para uma melhor compreensão do tema em 

estudo, optamos metodologicamente pela discussão a partir de três momentos 

e ou capítulos.  

No primeiro capitulo abordamos a questão sobre como se deu o 

processo histórico da educação infantil possibilitando uma melhor 

compreensão de como era o tratamento das crianças no século passado, e em 

seguida demonstrado como ocorreu às mudanças ocorridas até o momento 
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atual, quais as conquista e os progresso que a sociedade alcançou para o 

aprimoramento do atendimento á criança pequena.  Ainda, neste capítulo, foi 

refletido acerca da concepção de infância, ou seja, como a criança era 

percebida antigamente e, como se relacionava com a sociedade, bem como as 

mudanças dessa concepção na história.  

No segundo capítulo discutimos acerca da organização 

pedagógica, especificamente sobre a organização do tempo e espaço na 

educação infantil, trazendo a sua importância para a construção de um ensino 

e uma aprendizagem significativa para a criança, possibilitando deste modo o 

seu desenvolvimento pleno. 

No terceiro capítulo abordamos a importância da formação do 

profissional da educação, especificamente do professor da educação infantil, 

apresentando, deste modo, como os cursos de formação de professores 

podem contribuir para a construção da identidade profissional.    

Nesse sentido, o propósito se enveredou na discussão sobre os 

desafios da educação infantil na contemporaneidade, no sentido de superação 

do olhar assistencial, mas comprometido com a articulação entre o cuidar e 

educar de crianças entre 0 a 5 anos. Diante disso, acreditamos que sendo a 

primeira etapa da educação básica, a escola infantil poderá contribuir 

significativamente na vida da criança, em todos os aspectos do 

desenvolvimento, de maneira que essa esteja integralmente preparada para a 

continuação do processo de educação. 
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2 EDUCAÇÃO INFANTIL: DOS PRIMÓRDIOS A CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Esse capítulo primeiro tem o objetivo de apresentar uma reflexão 

histórica da educação infantil desde seus primórdios até a Contemporaneidade 

(século XXI), a fim de que sirva de referência para uma compreensão mais 

digna e crítica sobre a organização do trabalho pedagógico na educação 

infantil na atualidade.  

Com a Revolução Industrial e com a saída das mulheres e mães 

para o mercado de trabalho a sociedade passou a enfrentar novos desafios a 

respeito dos cuidados para com os filhos pequenos dessas mães (OLIVEIRA, 

2002). 

A partir do desenvolvimento industrial, a Educação Infantil, que a 

principio não era considerada como um processo importante para o 

desenvolvimento integral de uma criança, foi ganhando importância perante a 

sociedade, devido à necessidade de encontrar uma solução a respeito do 

cuidado dessas crianças pequenas enquanto suas mães estavam inseridas no 

mercado de trabalho. A educação infantil no entre período a década de 20 e 30 

começava a ser vista pela sociedade como um direito. 

 

 
Entre as reivindicações de parte do movimento operário, na 
década de 20 e no inicio dos anos 30, por melhores condições 
de trabalho e de vida estava à existência de locais para a 
guarda e atendimento das crianças durante o trabalho das 
mães. (OLIVEIRA, 2002, p. 96). 

 

 

De início, a Educação Infantil tinha somente uma visão de 

assistencialismo, que tratavam essas crianças como um ser indiferente, não 

sendo levadas em considerações às necessidades de um desenvolvimento 

intelectual e afetivo. Nesse sentido: 

 

 
O trabalho com as crianças nas creches tinha assim um 
carácter assistencialista-protetorial. A preocupação era 
alimentar, cuidar da higiene, e da segurança física, sendo 
pouco valorizado um trabalho orientado a educação e ao 
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desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. (OLIVEIRA, 
2002, p. 100 -101). 

 

 

Ao lermos algumas obras de Kuhlmann (2005), conseguimos 

perceber que o mesmo elabora como se fosse uma linha do tempo, 

demonstrando o progresso ocorrido dentro da educação infantil em nosso país. 

O autor descreve que a primeira creche implantada no Brasil foi inaugurada 

durante o século XX, no ano de 1899, para filhos de operários da Fabrica de 

Tecido Corcovado, situada no Rio de Janeiro, Em 1901 foi criada a Associação 

Feminina Beneficente e Instrutiva pela a espírita Anália Franco, sendo esta 

inaugurada em São Paulo. Em Belo Horizonte, foi inaugurada pela prefeitura, 

ao termino do ano de 1908, a Escola Infantil Delfim Moreira.  

Em 1897 no Rio de Janeiro surge o Decreto n ° 52, permitindo a 

regulação do ensino municipal, prevendo que o ensino primário fosse dado nos 

jardins-de-infância e escola primaria, mas somente em 1909 foram criados 

jardins-de-infância municipais.  Ele destaca que o campo educacional durante a 

década de 20 se delimita, onde a pedagogia começa a ser vista como a arte e 

ciência. A partir daí inicia-se a difundir as idéias de Maria Montessori, em 1933 

na conferencia Nacional de proteção á Infância, no Rio de Janeiro, Anísio 

Teixeira destaca a importância de a criança pré-escolar ser vista não apenas 

sob o ângulo da saúde física, pois seu crescimento, desenvolvimento é 

formado de hábitos envolveram facetas pedagógicas, como habilidades 

mentais, socialização e importância dos brinquedos. (KUHLMANN, 2005, 

p.186)  

Mesmo tendo um início conturbado e totalmente desorganizado, 

sendo vista como ação emergente, a Educação Infantil veio ganhando 

importância perante as mudanças sociais; pois com a implementação das 

creches ou pré-escola passou a diminuir a taxa de mortalidade infantil das 

crianças pequenas, trazendo assim segurança e tranquilidade para os pais que 

estavam no mercado de trabalho. Sobre essa questão Didonet afirma que: 

“quando surge uma creche ou uma pré-escola nova perspectiva abre-se para a 

mulher, para a mulher e para a criança, ou melhor, para toda a família”. 

(DIDONET, BRASÍLIA, s/d nº. 43 p. 91). 
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Com a intensificação dos movimentos pelos direitos humanos, a 

educação infantil passava a não ser vista somente filantrópica e assistencialista 

e sim começava a realmente cumprir com o seu propósito o de educar, 

possibilitando a democratização para a sociedade de modo geral. Assim, 

 
 
Os estudos que atribuem aos Jardins de Infância uma 
dimensão educacional e não assistencial, como outras 
instituições de educação infantil, deixam de levar em conta as 
evidências históricas que mostram uma estreita relação entre 
ambos os aspectos: a que a assistência é que passou, no final 
do século XIX, a privilegiar políticas de atendimento à infância 
em instituições educacionais e o Jardim de Infância foi uma 
delas, assim como as creches e escolas maternais. 
(KUHLMANN, 2001, p. 26).        

 
 

 

Desse modo, houve a necessidade de criações de leis para 

amparar legalmente todo esse processo. Em 1988, vêm às novas leis no 

âmbito educacional favorecendo assim a sociedade, e em 1990 o Estatuto da 

Criança e Adolescente nasce, sendo que essas leis foram consolidadas em 

1996 pela LDB 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde a 

Educação Infantil passa a ser considerada a primeira etapa da educação 

básica, em que as responsabilidades pelo desenvolvimento infantil não é 

somente da família e o Estado passa a ter papel fundamental para que o 

desenvolvimento integral da criança ocorra de forma plena. A Legislação 

vigente indica que: 

 

 
Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirado 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996 s/p). 

 

 

A Educação e a Educação Infantil sofreram várias modificações, 

sendo que essas mudanças têm sido voltadas cada vez mais para o 

desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Segundo o índice de 

desenvolvimento humano realizado pela a ONU, comprovam que para que o 
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desenvolvimento de um país ocorra, é necessário que haja uma educação com 

qualidade, a educação tem um papel fundamental para que isto ocorra, Uma 

vez que “o índice de desenvolvimento humano é composto de três indicadores: 

educação, expectativa de vida e poder de compra, estabelecendo certa 

harmonia entre quantidade e qualidade.” (DEMO, 1994, p. 13). 

Percebe-se então a importância de questionar sobre a qualidade 

na educação e, principalmente, sobre a atuação do professor na Educação 

Infantil. A qualidade da educação é algo que necessita ser estudado e 

compreendido, até mesmo por aqueles que atuam nesse contexto. Pois a 

qualidade é extremamente ligada à ação do homem, sendo um fator que causa 

um grande impacto na transformação de uma sociedade. Para Demo: 

 

 
Tanto o conhecimento quanto a educação são obras humanas 
e por isso lhes cabe o desafio da qualidade. Entretanto, na 
qualidade formal trata-se da arte de descobrir, enquanto na 
qualidade política trata-se da arte de fazer. Assim, qualidade 
conta-se no desafio de manejar os instrumentos adequados 
para fazer historia humana (DEMO, 1994 p.15). 

 

 

Apesar de estarmos em pleno século XXI, e de ter ocorrido varias 

mudanças na nossa educação principalmente falando da Educação Infantil, 

ainda existe muitas coisas para se conquistar. Hoje a nossa educação esta 

voltada para o mercado de trabalho, deixando de dar a devida importância para 

a formação do homem. Nessa perspectiva: 

 

[...] o ensino de qualidade é aquele que forma o cidadão, que 
dá uma formação integral, preocupando com os interesses 
pessoais do aluno, aquilo que lhe propícia viver uma vida 
saudável e boa, não o que apenas o prepara para o mercado 
de trabalho (PARO, 2007 p. 41). 

 

 

Hoje a sociedade esta em busca por uma educação de qualidade 

para seus filhos, percebendo o quanto isto é importante e fundamental. Muito 

tem se discutido sobre a qualidade de ensino de nossas crianças, mas o que 

pode se perceber, segundo Paro (2007), através de pesquisas realizadas pelo 
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autor deixa claro que os próprios educadores não têm uma concepção clara a 

respeito do conceito qualidade, e que as concepções existentes estão voltadas 

para mais atender as leis de mercado. Paro afirma que: 

 

 
O primeiro ponto refere-se á necessidade de empreender uma 
profunda reflexão sobre o conceito qualidade da educação 
escolar. [...] é preciso não apenas fazer a revisão critica das 
concepções existentes, em especial o paradigma neoliberal 
que associa o papel da escola ao atendimento das leis do 
mercado (PARO 2007, p. 20). 

 

 

As discussões a respeito da qualidade da Educação Infantil não 

deve somente servir para que se diga que está havendo um compromisso 

construtivo, mas sim para trazer novos horizontes e obter uma progressiva 

melhoria na educação infantil.  

Através de estudos realizados a respeito da infância, atualmente é 

possível perceber como ela é uma fase primordial para que haja um 

desenvolvimento pleno do ser humano, uma vez que: “o período da infância é 

sim uma etapa singular da vida do ser humano, momento mágico, único de 

desenvolvimento e para tanto deve ser e estar planejado estruturado.” 

(ANGOTTI, 2006, p. 19). 

Com isso houve complementação de nossa lei, com respeito à 

Educação Infantil que corresponde as crianças de 0 á 6 anos de idade, 

demonstrando o reconhecimento de que na infância existe um ser completo, 

Conforme segue: 

 

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 (BRASIL, 1996). 

 

Diante disso, é de extrema importância estar atento de como 

ocorre à organização do trabalho pedagógico dentro da educação infantil 

visando sempre com que à qualidade desta seja o foco dentro desta fase da 

criança estejam sempre interligadas. Segundo Demo (1994) “[...] qualidade, por 
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sua vez, aponta para a dimensão da intensidade. Tem haver com a 

profundidade, perfeição, principalmente com participação e criação. Está mais 

para o ser do que para tê-lo” (DEMO, 1994 p.11). 

Sendo assim o trabalho desenvolvido no âmbito da educação 

infantil necessita ser significativo para com os que ali está envolvido, para isto o 

professor deve estar atento para se perceber as necessidades das crianças. 

Para isso uma educação com qualidade não pode ser confundida somente 

como uma educação de quantidade. Sendo este o grande desafio da 

atualidade, apesar de que estes dois conceitos sejam fundamentais, o objetivo 

tem que ser a qualidade do ensino oferecido às crianças e que a quantidade 

seja a resposta da qualidade. Nesse sentido: 

 
 
A qualidade da educação oferecida deve referir-se, portanto, a 
formação da personalidade do educando em sua integralidade, 
não apenas na aquisição de conhecimentos em seu sentido 
tradicional. Certamente não se trata de voltar-se contra os 
conteúdos das disciplinas que usualmente compõe os 
currículos, e sim valorizar esses conteúdos, mas fazê-los de 
acordo com sua contribuição para a formação integral [...]. 
(PARO, 2007 p. 34). 

 

 

Desta forma, faz-se de suma importância uma que se tenha uma 

proposta de ação pedagógica que tenha como foco central o desenvolvimento 

da criança, sendo assim podemos perceber que é um processo de construção, 

e que a participação das crianças é primordial, onde esta construção sempre 

vai haver a necessidade de um aprimoramento. E que esse processo tem que 

começar já na infância para que possa ter uma continuidade na fase adulta. 

Demo (1994 p.51) afirma que: 

 
 
Por isso, é possível necessária já na infância. A criança não faz 
um “paper”, não pilota um computador, não publica um livro, 
mas pode, sob orientação adequada, questionar de modo 
criativo, em seu contexto lúdico, a realidade e as relações 
sociais em que está envolvida. Em vez de ser motivada a 
perguntar, a se interessar, a se mobilizar, ensaiando o perfil de 
um sujeito histórico capaz de conceber e fazer projeto próprio 
de desenvolvimento.  
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Devemos sempre ter em mente uma educação democrática 

quando nos falamos de educação infantil, que possibilite ao sujeito se 

desenvolver plenamente e que ele se sinta participante da construção e do 

desenvolvimento social, e diante disso temos que considerar importante 

trabalharmos no contexto escolar esta participação social já na etapa da 

Educação Infantil. Portanto dentro desse processo deve-se sempre dar a 

devida atenção para os profissionais envolvidos na educação das crianças. 

 

 

2.1 CONCEITOS DE INFÂNCIA NA HISTÓRIA 

 

 

Ao estudarmos a trajetória da infância durante a Idade Média no 

continente Europeu podemos perceber que não havia uma concepção a 

respeito da Infância, a criança não se diferenciava na sociedade, participando 

das mesmas atividades, conversas e eventos voltados para a população 

adulta. As suas vestimentas eram idênticas as das pessoas mais velhas, 

modificando somente o tamanho.  

 
 
Imersa num mundo oral, vivendo na mesma esfera social 
dos adultos, desembaraçados de instituições segregadoras, 
as crianças da Idade Média tinham acesso a quase todas as 
formas de comportamento comuns á cultura. O menino de 
sete anos era um homem em todos os aspectos, exceto na 
capacidade de fazer amor e guerra. Certamente, [...] não 
havia, em separado um mundo da Infância. As crianças 
compartilhavam os mesmo jogos com os adultos, os 
mesmos brinquedos, as mesmas histórias de fadas. Viviam 
juntos, nunca separados (POSTMAN, 1999 p. 30). 
 
 

Conforme afirma Postman (1999) não existia, nesse período, o 

conceito infância, devido à sociedade estar em processo de desenvolvimento e 

não davam a importância para esta questão, não havia o interesse e eles não 

viam a necessidade de uma separação cronológica entre o adulto e a criança, 

a autora em um momento relata da única compreensão que tinha a respeito da 

palavra criança “a palavra Child (criança) expressava parentesco, não uma 

idade.” (Postman 1999 p.32). Por causa disso não havia uma preocupação com 
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desenvolvimento das crianças, com a higienização, não havendo o pudor de 

tratar assim de todos os diversos assuntos diante da criança, como os voltados 

ao sexo, pois não existia o processo de educação nesta sociedade. 

 
 
 
Em face disso, não ficaremos surpresos ao saber que na 
Idade Média não há indícios de ensinamentos de hábitos de 
higiene nos primeiros meses de vida do bebê. E não será 
surpreendente o fato de não haver nenhuma relutância em 
discutir assuntos sexuais na presença das crianças 
(POSTMAN, 1999 p.31). 
 

 

A sociedade medieval partia do pressuposto que no momento em 

que as crianças começavam a entender a escrita, a sociedade entendia que 

elas começavam a entender os segredos do mundo adulto, idade em que eles 

acreditavam que a criança já compreendia o que era o correto e o que era 

errado, Postman (1999) diz: “na Idade Média a infância terminava aos sete 

anos. Por que sete? Porque é nesta idade que as crianças dominam a palavra”.  

Quanto ao processo de leitura da sociedade medieval, este era 

bem primário, eles liam em voz alta, juntando pausadamente as sílabas até 

completarem a palavra, onde não conseguiam a interpretação do que estava 

sendo lido no momento. 

 
 
O que podemos dizer, então, com certeza é que no mundo 
medieval não havia nenhuma concepção de desenvolvimento 
infantil, nenhuma concepção de escolarização como 
preparação para o mundo adulto. Como resumiu Áries, A 
civilização medieval tinha esquecido a Paidéia dos antigos e 
ainda não sabia nada sobre educação moderna. Esta é a 
questão principal: Não tinha idéia alguma de educação 
(POSTMAN, 1999 p.29).   
 

 
As crianças dessa época não recebiam a devida importância 

que mereciam, e isso estava sendo demonstrado em vários segmentos, tanto 

na sociedade como na arte e na literatura, os relatos que envolviam a criança 

dentro da literatura eram sempre voltados para o lado negativo, ora as crianças 

estava sendo abandonadas ou mortas por sufocamento, ora por afogamento ou 

de outras maneiras ocultas pela sociedade da época. Sobre essa questão 
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Postman afirma que: “E por isso não havia literatura infantil. Na verdade, em 

literatura o principal papel das crianças eram morrerem, geralmente afogadas, 

sufocadas ou abandonadas”. (POSTMAN, 1999 p.32). 

Este quadro começou a ser modificado, com o inicio do 

desenvolvimento tecnológico e a cientifico, onde começaram a ter uma 

concepção do ser adulto e houve a necessidade de ter uma concepção para 

aqueles que ficaram de fora, a partir daí que começa ter uma nova fase na 

vida, chamada infância.  

 
 

[...] a tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu por 
sua vez uma nova concepção de idade adulta. A nova idade 
adulta, por definição, excluiu as crianças. E como as crianças 
foram expulsas do mundo adulto, tornou-se necessário 
encontrar outro mundo que ela pudesse habitar. Este outro 
mundo veio a ser conhecido como infância (POSTMAN, 1999 
p.34). 
 

 

Ao longo de todo o processo de construção de identidade desses 

pequeninos, tiveram-se momentos que ela foi considerada como um adulto em 

miniatura, depois passou a ser vista como uma tabula rasa. Não havendo um 

respeito ou um cuidado para com essa fase da vida, não existia infância para 

essas crianças: “[...] primeiro, vendo a criança como um adulto em miniatura, 

depois, concebendo-a como um ser essencialmente diferente do adulto, (...) 

Fomos acreditando sucessivamente que a criança é a tábula-rasa, onde se 

pode inscrever qualquer coisa [...]” (LAJOLO, 2001 p.232). 

Percebe-se, então, que a criança não era considerada importante 

para o desenvolvimento da sociedade, pois a taxa de mortalidade era alta, o 

abandono era uma constante, não tendo nem vez, nem voz sendo um ser 

indiferente. Nesse sentido, LEITE (2001 p.21) chega a afirmar que “eram 

duplamente mudas [...]. Não eram percebidas, nem ouvidas. Nem falavam, 

nem delas falavam [...]”. 

Em se tratando da criança no Brasil o tratamento para com ela 

não era diferente dos demais países, considerava a criança como um ser 

invisível, que não necessitasse de um cuidado adequado para com a 

respectiva idade, ou seja, sem importância. 
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 Em meados do ano de 1726, foi criada a roda de exposto que 

ofereciam assistência à criança que sofria constantes abandonos e maus 

tratos, historicamente essa foi à primeira forma de cuidado para com a criança, 

pois em muitas das vezes o ato de abandono terminavam com a morte delas. 

Como afirma Marcilio: “... quase por século e meio a roda de exposto foi 

praticamente à única de assistência á criança abandonada em todo o Brasil...” 

(MARCILIO, 2006 p. 53). 

 Nesta época a educação das crianças era mais considerada 

como responsabilidade preferencialmente da instituição familiar, portanto uma 

educação fora desta era considerada uma caridade das instituições religiosas 

para com os pobres e enjeitados, sendo esta uma assistência voltada mais 

para o futuro destas crianças, não era importante o presente dessas crianças. 

Assim, segundo OLIVEIRA 2002 (p.59) “a responsabilidade por esse 

recolhimento ficava em cargo de entidades religiosas que procuravam fazer 

com que os enjeitados fossem conduzidos a um oficio, quando crescessem”. 

A educação dada por essas entidades religiosas, não tinham uma 

qualidade no atendimento e nem havia uma formação voltada para a educação 

por parte dos responsáveis do cuidado das crianças, para darem o devido 

respeito com esses que começam a dar os primeiros passos no processo de 

desenvolvimento humano. Em muitas das vezes crianças morriam dentro 

dessas instituições, devido às esses fatores que envolviam o mau atendimento, 

dessa forma à educação infantil passou a não ser bem vista pela sociedade. 

 
As ideias de abandono, pobreza, culpa, favor e caridade 
empregam, assim, as formas precárias de atendimento a 
menores nesse período e por muito tempo vão permear 
determinadas concepção acerca do que é uma instituição que 
cuida da educação infantil, acentuando o lado negativo do 
atendimento fora da família (OLIVEIRA, 2002 p.59). 

 
 

Simultaneamente ao desenvolvimento da sociedade e, com a 

Revolução Industrial, surgiram novos desafios para a sociedade, sendo um 

desses desafios o cuidado para com as crianças, pois com a saída dos pais 

para o mercado de trabalho as crianças sofriam pela falta de cuidado e de 

atenção. A partir deste momento histórico que modificou toda a sociedade, e a 

questão da educação infantil começa a ganhar um novo significado. Segundo 
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LEITE (2001 p. 20) a infância passa a ser “visível” quando o trabalho deixa de 

ser domiciliar e as famílias, ao se deslocarem e dispersarem, não consegue 

mais administrar o desenvolvimento dos filhos pequenos. 

KUHLMANN (2004 p.28) relata que:   

 
 
Após a década de 1870, o desenvolvimento científico e 
tecnológico consolida as tendências de valorização da infância 
que vinham sendo desenvolvidas no período anterior, 
privilegiando as instituições como a escola primaria, o jardim 
de infância, a creche, os internatos [...]. 
 

 

Com a expansão da revolução industrial, as mulheres dona de 

casa e mães começam a ser inseridas também no mercado de trabalho, para 

manterem o crescimento da produção das indústrias e para obter uma melhoria 

nas condições de vida, isto foi dificultando mais ainda o cuidado e a educação 

das crianças. Desse modo, OLIVEIRA (2002) chega a afirmar que com a 

Revolução Industrial e com a saída das mães para o mercado de trabalho a 

sociedade passou a enfrentar novos desafios a respeito dos cuidados para com 

os filhos pequenos dessas mães. 

A partir de todo o desenvolvimento industrial a Educação Infantil, 

que a principio não era considerada como uma etapa do processo de 

desenvolvimento de uma criança começa a ganhar importância perante a 

sociedade, devido à necessidade de acharem uma solução à respeito do 

cuidado dessas crianças que tinham suas mães inseridas no mercado de 

trabalho, assim a educação infantil começa a ser vista pela sociedade como um 

direito, no sentido de guardiã e depósito de crianças. 

 

 
Entre as reivindicações de parte do movimento operário, na 
década de 20 e no inicio dos anos 30, por melhores condições 
de trabalho e de vida estava á existência de locais para a 
guarda e atendimento das crianças durante o trabalho das 
mães (OLIVEIRA, 2002, p.96). 

 

 

Após a revolução começaram a serem discutidas mais as 

questões da educação infantil, pois havia a necessidade e o interesse por parte 
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das indústrias que as mães continuassem na produção industrial. Como afirma 

KUHLMANN (2004 p.85) em que as recomendações da criação de creches 

junto às indústrias ocorriam com frequência nos congressos que abordavam a 

assistência a infância. 

De início, a educação infantil tinha somente uma visão 

assistencialista, que tratava essas crianças somente no aspecto do cuidado 

com a higiene e da questão da segurança, não sendo levada em 

considerações às necessidades do desenvolvimento intelectual e afetivo. 

Nesse sentido: 

 
 
O trabalho com as crianças nas creches tinha assim um caráter 
assistencialista e protetorial. A preocupação era alimentar, 
cuidar da higiene, e da segurança física, sendo pouco 
valorizado um trabalho orientado a educação e ao 
desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. (OLIVEIRA, 
2002, p. 100-101). 

 
 

Depois ela começa a ter novos rumos, surge também o modelo 

filantrópico como relata. MARCILIO (2001 p.78) 

 
 

 
A filantropia surgia como modelo assistencial, fundamentada na 
ciência, para substituir o modelo de caridade. Nesses termos, á 
filantropia, atribuiu-se a tarefa de organizar a assistência dentro 
das novas exigências sociais, políticas econômicas e morais 
que nascem com o inicio do século XX no Brasil. 

 

 

A partir daí, a infância passou a ser percebida com novos olhares, 

começando a ser vista como participante importante para o desenvolvimento 

social, interferindo em todas as esferas da sociedade tanto na política como na 

religiosa e nas jurídicas. 

 
 

As novas instituições não eram apenas um mal necessário, 
mas representavam à sustentação dos saberes jurídico médico 
e religioso no controle e elaboração da política assistencial que 
estava sendo gestada, e que tinha na questão da infância seu 
principal pilar. (KUHLMANN, 1998, p.88) 
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Através de estudos realizados a respeito da infância, considera-se 

que ela é uma fase primordial para que haja um desenvolvimento pleno de um 

ser humano, Uma vez que: “O período da infância é sim uma etapa singular da 

vida do ser humano, momento mágico, único de desenvolvimento e para tanto 

deve ser e estar planejado estruturado.” (ANGOTTI, 2006, p. 19). Portanto 

existe sempre a necessidade de se pesquisar a respeito da forma como 

estamos nos relacionando com essas crianças, como professores das 

mesmas. 

 

 

2.2 A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

O conceito de infância como observamos vem se modificando a 

cada dia, e cada vez mais é direito das crianças que elas sejam respeitadas 

como participante do desenvolvimento social, diante desta questão hoje em dia 

existe lutas constantes para que venha se melhorar a qualidade de vida das 

mesmas, sendo que uma dessa luta abrange a educação infantil, que apesar 

de tantas discussões e mudanças, ela ainda enfrenta grandes problemas, que 

impedem oferecer uma educação de qualidade para as crianças. Como afirma 

CAMPOS (1998): 

 

O direito a educação infantil, assim, inclui não só o acesso, 
mas também a qualidade da educação oferecida. Mais ainda, 
enquanto primeira etapa da educação básica seria preciso 
questionar qual a educação que se almeja para a construção 
de uma sociedade mais democrática e solidária e até que 
ponto a educação infantil que chega até os diversos 
segmentos sociais responde as exigências contemporâneas 
de aprendizagem e respeita o direito de crianças e 
profissionais de se desenvolverem enquanto seres humanos 
(CAMPOS, 1998). 
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Muito tem se estudado sobre a qualidade da educação infantil, 

mas como sabemos o conceito qualidade é um conceito subjetivo que está 

relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo. Diversos fatores 

como cultura, modelos mentais, tipo de produto ou serviço prestado, 

necessidades e expectativas influenciam diretamente nesta definição. Sendo 

assim, a qualidade não pode ser considerada como algo absoluto e imutável no 

que se refere à educação infantil como analisa MOSS no segundo Congresso 

Paulista de Educação Infantil, que foi realizado no ano de2000; segundo ele: 

 

1) a qualidade é um conceito relativo, baseado em valores; 2) 
definir qualidade é um processo importante por si mesmo, 
oferecendo oportunidades para compartilhar, discutir e 
entender valores, idéias, conhecimentos e experiências; 3) o 
processo deve ser participativo e democrático, envolvendo 
grupos diferentes que incluem alunos, famílias e profissionais; 
4) as necessidades, perspectivas e valores desses grupos 
podem divergir, 5) portanto, definir qualidade é um processo 
dinâmico, contínuo, requer revisões e nunca chega a um 
enunciado definitivo. (MOSS, 2002, p. 20-21). 

 

Para que haja a principio a qualidade na educação é necessária 

com que se cumpram leis que garantem o direito da criança se desenvolver de 

forma plena, como o acesso da mesma em uma instituição de ensino, não 

fazendo exceções entre as que os pais trabalham ou não, apesar de não 

obrigatória o ingresso desta criança em uma instituição de ensino é um direito 

que ela tem. Assim relata CRAIDY (2003): 

 

O caminho é respeitar a legislação. Aplicá-la sem tentar 
reduzi-la ou minimizá-la, como está acontecendo em alguns 
lugares. Isso implica formar e contratar profissionais 
qualificados, no mínimo com nível médio, na modalidade 
normal, com formação específica; equipar creches e pré-
escolas; fazer supervisão e orientação pedagógica; ampliar 
vagas, garantindo o direito constitucional a todos os que 
desejarem enviar os filhos a creches e pré-escolas (art. 7º / 
XXV) e o direito das crianças à educação desde o nascimento 
(art. 227). Aqui, cabe lembrar que a educação infantil em 
creches e pré-escolas é direito dos pais e também das 
crianças, não devendo, portanto, estar atrelada à exigência de 
que a mãe trabalhe fora de casa.  
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Como afirma a Constituição Federal da Republica Federativa do 

BRASIL – 1988, nos princípios para ensino, no Art. 206: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola; II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber; VII - garantia de padrão de 
qualidade. (BRASIL, 1996, p.2) 

 

Além das questões das vagas para a todas s crianças, existe a 

importância de que esse atendimento oferecido a elas seja baseado no 

respeito às necessidades e as individualidade das mesmas, com espaços 

adequado, profissionais capacitados e a alimentação, materiais que contribuam 

para o seu desenvolvimento proporcionando assim o educar e cuidar, para que 

esta criança possa alcançar a sua autonomia. 

 

Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e 
internacional apontam para a necessidade de que as 
instituições de educação infantil incorporem de maneira 
integrada as funções de educar e cuidar, não mais 
diferenciando nem hierarquizando os profissionais e 
instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles 
que trabalham com as maiores. As novas funções para a 
educação infantil devem estar associadas a padrões de 
qualidade. Essa qualidade advém de concepções de 
desenvolvimento que consideram as crianças nos seus 
contextos sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, 
nas interações e práticas sociais que lhes fornecem elementos 
relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os 
mais variados conhecimentos para a construção de uma 
identidade autônoma. (BRASIL, 1998 p.23)  

 

A educação infantil deve ser entendida não somente como mais 

uma fase da escolarização que o ser humano deve passar ou uma preparação 

para o ensino fundamental, mas sim como o inicio de todo o processo que 

contribuirá com o desenvolvimento da criança e do mesmo modo de toda a 

sociedade, a educação infantil possui uma especificidade e uma 

intencionalidade, como relata ANGOTTI, 2006: 

Portanto, analisar o para quê a Educação Infantil significa a 
convicção de que novos tempos podem ser pensados para a 
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sociedade; desenvolvendo e realizando pessoas mais 
completas, seres mais íntegros que saibam exercer seus 
papeis enquanto ser pessoa, ser social, ser histórico, ser 
cultural, novos tempos em que o ser humano possa viver a 
plenitude de todas as etapas de sua vida, realizando-se e 
tendo uma atividade intensa, uma vivencia clara do que seja 
ser criança e viver a infância. (ANGOTTI, 2006, p.26) 

 
Como dispõe na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 1996: 

 

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. (BRASIL, 1996) 

 
Na Educação infantil há a necessidade da questão da qualidade 

sejam repensados todos os dias, pois estamos lidando com seres humanos 

que precisam de atenção e de ser respeitados.  Sendo assim mesmo diante 

das todas as dificuldades enfrentadas por todo o sistema que envolve a 

educação infantil ZABALZA (1998) propõe um momento de reflexão, partindo 

aspectos-chave que envolve uma educação infantil de qualidade, aspectos 

estes que mesmos não sendo novidades, é de extrema importância, para que 

possamos superar a nossa condição atual na educação infantil, abordaremos 

alguns aspectos a seguir. 

Segundo o autor a educação infantil necessita que haja a 

organização de espaços, pois a mesmas possui características muitos 

particulares, precisando assim de espaços amplos, diferenciados, de fácil 

acesso e que permitem com que as crianças, identifiquem a sua função e as 

atividades que serão realizadas no mesmo.  ZABALZA (1998) também destaca 

a importância do equilíbrio no momento de planejar as atividades, onde o 

educador não pode deixar com que a “pressão do currículo em nenhuma 

situação, o valor educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças a 

alguma situação”. Ele ressalta também a questão da atenção aos aspectos 

emocionais da criança nesta etapa, pois tudo está influenciado pelos aspectos 

emocionais, desde o desenvolvimento psicomotor, até o intelectual, o social e o 

cultural.  
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A utilização de uma linguagem enriquecida permite com que vai 

se construindo o pensamento e a capacidade de decodificar a realidade e a 

própria experiência permitindo assim a aprendizagem, portanto cabe ao 

educador estimular essas crianças e em conjunto criar oportunidade para que a 

linguagem se enriqueça. Para ele é essencial que dentro da educação infantil 

se tenha rotinas estáveis, permitindo assim com que as crianças organizem 

suas estruturas das experiências cotidianas, contribuindo deste modo para que 

as crianças que tem dificuldades de construir em esquema temporal de médio 

prazo, sendo que o cotidiano tem um papel fundamental para a questão da 

segurança e a autonomia da criança.  

Existe também a necessidade com que em uma sala de educação 

infantil se tenha materiais diversificados e polivalentes, que sejam estimulantes, 

permitindo a possibilidade do educador trabalhar ações diversificadas. Outro a 

aspecto é o envolvimento entre a escola, os pais e o meio ambiente, está 

participação de todos enriquece todo o desenvolvimento tanto do trabalho 

pedagógico como o da criança. Lembrando também aos educadores a 

importância de que se dê uma atenção individualizada com cada criança, para 

que se o mesmo possa direcionar o seu trabalho visando à superação da 

criança. (ZABALZA 2006, p50-55). 

Diante disso é necessário que existam professores qualificados 

que sejam sensíveis e conscientes para que se possa estar desenvolvendo 

este processo de reflexão, que permita que venha ter melhorias no 

atendimento a essas crianças de idade de 0 á 6 anos, pois a mesma necessita 

da mediação do adulta para que se possa contribuir para com o 

desenvolvimento destas crianças. Como relata em nossa lei “As professoras e 

professores e os outros profissionais que atuam na Educação Infantil exercem 

um papel socioeducativo, devendo ser qualificados especialmente para o 

desempenho de suas funções com as crianças de 0 a 6 anos”.  (BRASIL, 

2006.p.18).  Como citado no artigo abaixo: 

 

Art.62. A formação de docentes para atuar na educação 
básica far se - á em nível superior, em curso de licenciatura, 
de graduação plena, em universidades e institutos superiores 
de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 



26 

 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 
médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996, p. 50). 

 

O que podemos observar é indispensável que o profissional da 

educação infantil seja qualificado tanto para o educar e para o cuidar, dentro de 

uma instituição de educação infantil seja ela de ensino pública ou privada, no 

Referencial Curricular volume 1 (1998) contempla a importância do educar e do 

cuidar para que assim contribuam para a construção da identidade infantil, e  

se alcançar uma educação com qualidade.  

 

 
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 básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais 
amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a 
educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades 
de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, 
afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 
contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 
(BRASIL,1998, p.23) 
 

 

Sobre a cuidar afirma o Referencial Curricular Nacional na 

Educação Infantil (1998 p.24). 

 
 
Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação 
infantil significa compreendê-lo como parte integrante da 
educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e 
instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou 
seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo 
demanda a integração de vários campos de conhecimentos e 
a cooperação de profissionais de diferentes áreas. A base do 
cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 
desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e 
ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em 
relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimentos específicos. O 
desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados 
relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados 
com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da 
alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma 
como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de 
acesso a conhecimentos variados. 
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Portanto, para uma educação que caminhe em direção á 

qualidades devem levar estas colocações em consideração tanto que envolve 

ao desenvolvimento infantil como as que envolvem o profissional da educação. 
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3 ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Esse capítulo tem o objetivo de analisar como se constitui a 

organização do tempo e espaço na educação infantil, superando o conceito de 

que a escola da infância deva se prender apenas ao aspecto do cuidar 

articulado a rotina.  

Vemos, nesse sentido, uma nova configuração do que seja o 

trabalho pedagógico na escola infantil, hoje com um olhar voltado tanto para o 

cuidar quanto o educar, já que priorizamos situações que venham a propiciar 

para a criança seu aprendizado e desenvolvimento. 

Diante disso, o papel dos educadores infantis também é alterado, 

já que partimos do pressuposto de que o ser humano se desenvolve 

integralmente, daí a necessidade de uma atuação mais completa e envolvida 

com o desenvolvimento em todos os aspectos: social, afetivo, físico, 

psicomotor, cognitivo.  

BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ (1999, p. 21) afirmam que: 

De zero á seis anos ocorre um processo de complexidade do 
ser humano que não se repetirá durante seu desenvolvimento. 
As crianças, quando nascem , necessitam de cuidados 
mínimos e de atenção não muito complexa (comer e dormir 
certas horas e receber a atenção às demandas a que o recém-
nascido começa a fazer). 

 

O ser humano, como podemos observar, precisa de certa forma 

que a sua vida seja regrada, ou seja, o seu próprio corpo necessita que se 

cumpram determinadas funções durante o dia para que tudo funcione de forma 

adequada, sendo assim com a criança não é diferente, pois ela ainda está 

iniciando o seu processo de formação tanto físico como psicológico. Assim, os 

educadores precisam estar atentos as demandas que a criança estabelece 

durante esta fase, no sentido de que o trabalho seja melhor organizado no 

tempo e espaço para garantia de uma educação com qualidade.  
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BATISTA  (2007) ressalta sobre esta importância dos primeiros 

anos de vida que são muitos importantes para o desenvolvimento de toda a 

personalidade da criança e, para a aquisição de habilidades motoras, 

perceptivas, cognitivas, lingüísticas, sociais etc.  

Ao contrário do que aconteceu no passado, em que crianças não 

recebiam a atenção devida, hoje existe uma política voltada para a valorização 

da criança em espaços infantis, no intuito de proporcionar o desenvolvimento 

da aprendizagem de maneira significativa. Longe de ser um depósito de 

crianças, a escola infantil tem se comprometido em contribuir para o 

desenvolvimento da criança através da relação entre educar e cuidar.  

Para tanto, há na contemporaneidade a necessidade de que os 

profissionais envolvidos com essa faixa etária 0 a 5 anos tenham formação 

profissional coerente e condizente ao trabalho pedagógico, a fim de que o 

tempo e espaço seja realmente resignificado em favor do desenvolvimento 

integral da criança. Assim, os envolvidos com a área da educação, 

principalmente, a educação infantil devem estar cientes e qualificados para 

desempenhar o seu papel junto à criança trazendo para mesma a segurança 

que ela precisa.  

Sobre esse assunto CRAIDY e KAERCHER (2001 p.32) afirmam: 

Determinados aspectos que fazer parte do cotidiano da escola 
infantil pode influenciar de maneira importante o 
desenvolvimento das crianças. Muitas vezes estes aspectos, 
tais como a adaptação á escola. A alimentação, a troca de 
fraldas, os momentos de sono, entre outros, passam 
despercebidos ou se constituem em práticas pouco discutidas 
no dia-a-dia das pessoas que lidam diretamente com a 
educação de criança pequenas. No entanto, muitas dessas 
práticas constituem-se em pequenas violências que podem 
afetar negativamente o desenvolvimento infantil.  

 

Tanto a educação infantil como o professor, precisa levar a serio 

as necessidades e interesses das crianças, tendo consciência de que estas 

crianças precisam ser respeitadas em todos os aspectos, a começar pelo mais 

básico.  
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Sabemos, contudo, que ao ingressar na educação infantil, a 

criança se depara com um universo novo do que antes ela vivia, e na maioria 

das vezes isto causa medo e pavor, portanto, não se deve tratar a mesma com 

indiferença. Neste momento, ela precisa perceber que se encontra em um 

ambiente seguro e se sentir acolhido. Deste modo, PASCHOAL e MELLO 

(2007 p.47) enfatizam: 

Ao ingressar nos centros de educação infantil, a criança 
encontra uma estrutura diferente daquela vivida na família; um 
novo ambiente onde deve aprender a dividir; compartilhar e a 
conviver com outras crianças e outros adultos, adquirindo 
novas experiências e expondo suas experiências anteriores. 
Por isso, para os pequeninos que frequentam a educação 
infantil, devemos garantir um ambiente aconchegante, uma 
relação carinhosa, um espaço rico de experiências sonoras e 
de objetos que eles possam ver pegar morder, bater, iniciando 
com eles suas experiências de tateio no mundo.  

 
Cabe, portanto, ao professor trabalhar em conjunto com a 

instituição, para propiciar à criança um ambiente agradável que venha 

favorecer o ensino-aprendizagem, sendo assim para que se alcance tal objetivo 

como já foi relato por ZABALZA (1998), é necessário que dentro do ambiente 

escolar haja uma rotina, que permita com que o professor trabalhe com 

intencionalidade e de forma mais organizada, contribuindo ricamente para o 

progresso do seu aluno. 

A rotina não deve ser trabalhada como algo taxativo ou sem 

funcionalidade, entretanto, pode ser vista como uma forma diária de 

organização do tempo e espaço pela criança e professor.  

Uma rotina compreensível é claramente definida, é também, 
fator de segurança. Serve para orientar as ações das crianças 
e professores e favorecer a previsão de situações que possam 
vir acontecer. As atividades de rotinas são aquelas que devem 
ser realizadas diariamente, oportunizando as crianças o 
desenvolvimento e a manutenção de hábitos indispensáveis, e 
a preservação da saúde física e mental como por inteira. 
(SIGNORETTI, MONTEIRO, DIAS, LÉSSIO. p 5-9, jan/set 
2000) 

Em se tratando da organização do tempo e espaço na escola 

infantil, sabemos que é necessário ter um olhar especifico para as crianças, 

com ações de planejamento do cotidiano a partir das necessidades físicas, 
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intelectuais, sociais, cognitivas, psicomotoras e afetivas. Para que haja a  

construção de uma rotina que abrange tais necessidades, o professor tem que 

permitir com que a criança faça parte dessa construção, dialogando com a 

mesmas e, respeitando as suas capacidades e suas limitações . 

 

A forma de organizar o trabalho deve possibilitar o 
envolvimento das crianças em sua construção, que terá 
dimensões diferentes se tornarmos como referencia a idade 
das mesmas. [...] A idéia central é que as atividades 
planejadas diariamente devem contar com a participação ativa 
da criança garantindo as mesmas a construção das noções de 
tempo e espaço, possibilitando-lhes a compreensão do modo 
como a situações sociais são organizadas e, sobretudo, 
permitindo ricos e variadas interações sociais. (BARBOSA  e 
HORN,2001 p.67-68). 

 
Permitindo com que a criança faça parte da construção do 

planejamento da rotina, estamos contribuindo para que ela venha ter noções de 

espaço e de tempo, possibilitando, deste modo, que ela tenha a compreensão 

de como se dá as relações sociais. 

 Além da organização da rotina, é necessário acreditar nas 

possibilidades que o brincar dá a criança, pois como sabemos que o brincar é a 

característica central da criança e um direito dela. Deve se tomar o cuidado 

para que não seja expropriado o direito de brincar em espaços infantis, em 

detrimento de atividades voltadas a prontidão para a alfabetização. 

O brincar não é uma perda de tempo e, sim um momento muito 

importante que contribuirá com a formação da sua personalidade e a sua 

inteligência. Como afirma PASCHOAL e MELLO 2007: 

Entretanto, embora já tínhamos consciência da importância do 
Brincar, isto não tem passado de afirmações verbais, sendo 
que, na prática, vemos relegando tal atividade para quando 
sobrar tempo na escola, o que demonstra que não temos, 
ainda compreendido o verdadeiro papel do lúdico na formação 
da personalidade e da inteligência da criança (PASCHOAL 
MELLO ,2007, p.41) 

 
A criança precisa estar inserida em ambiente rico, que provoque 

em nela a curiosidade para as novas aprendizagens, considerando a sua idade 
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e a sua cultura, em favor da construção de um ambiente agradável e prazeroso, 

que tenha espaço para o  brincar  de diversas formas: o brincar de faz-de-

conta, com brincadeiras novas e antigas; o brincar com brinquedos, etc.  

A respeito desse assunto, BARBOSA e HORN (2001 p.68) 

afirmam que: 

Todos os momentos, sejam eles desenvolvidos nos espaços 
abertos ou fechados, deverão permitir experiências múltiplas, 
que estimulem a criatividade, a experimentação, à imaginação, 
que desenvolvam as distintas linguagens expressivas e 
possibilitem a interação com outras pessoas.  

 

Através de tais momentos lúdicos, as crianças poderão 

compreender e assimilar como funcionam os mecanismos da sociedade, bem 

como assimilar as relações sociais constituídas. Todas as atividades 

desenvolvidas com e pelas as crianças, precisam ser mediada pala ação 

docente e observadas pelos mesmos aproveitando, deste modo, para 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. 

È Importante que o educador observe o que as crianças 
brincam como estas brincadeiras se desenvolvem o que mais 
gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes 
chama mais atenção, em que momentos saia estão mais 
tranquilos ou mais agitados. (BARBOSA E HORN, 2001.p.67) 

 

Segundo as autoras essas observações são de extrema 

importância para que a estruturação espaço e temporalidade tenha significado. 

Pois é a partir daí será feita à construção do processo ensino-aprendizagem, 

diante disso cabe ao professor desempenhar tal função com amparo 

pedagógico da comunidade escolar. 
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

Ao voltarmos um pouco no tempo, percebemos alguns avanços 

que ocorreram no âmbito que envolve a educação infantil, e uma delas é a 

formação do profissional que educa e cuida de nossas crianças de 0 a 5 anos 

de idade.  

Quando falamos acerca da infância sabemos que constitui um dos 

momentos mais especiais na vida de um ser humano, já que é o período em 

que iniciam as primeiras descobertas, de muita intensidade e desafios.  

Nesse sentido, pensando em uma educação infantil de qualidade 

voltada para essa faixa etária, vemos a necessidade de uma formação 

profissional coerente e condizente com as necessidades desse período, já que 

o compromisso se dá com o desenvolvimento integral da criança.   

Como vemos em Souza e Borges (2002 p.56), 

A criança, ao contrário do que era considerada no passado, 
mostra-se como um ser que pensa, tem sentimentos e 
emoções e, portanto, é participante ativa do mundo. Lidar e 
relacionar-se com a criança, nos dias de hoje, alcança uma 
dimensão que vai além da guarda, proteção e assistência, 
aponta para um objetivo muito mais amplo que é o de educar, 
e respeitando sua individualidade e formas de aprender.  

 
Em conformidade com um tempo histórico que pouco exigia no 

trabalho com a faixa etária entre 0 a 5 anos, não existia a necessidade de uma 

formação profissional, apenas “gostar de crianças” era o suficiente. Ao 

contrário do que se estabeleceu no passado, temos o compromisso atual com 

a criança, sua aprendizagem e seu desenvolvimento, em que somente gostar 

não garante a qualidade no atendimento e educação desses pequenos. Há a 

necessidade de embasamentos teórico-metodológicos que podem ser 

desenvolvidos em curso de formação de professores.  

Como relata Kuhlmann (2005 p.182-184): 

 

 
Até meados da década de 1970 ocorre um lento processo de 
expansão, parte ligada aos sistemas de educação, atendendo 
crianças de 4 a 6 anos, e parte vinculada aos órgãos de saúde 
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e de assistência, com um contato indireto com a área 
educacional(...). Mesmo que, em geral, ao longo da história, as 
mulheres que atuassem diretamente com as crianças nas 
creches não tivessem qualificação profissional, é de supor que 
muitas das que participavam ativamente da supervisão, da 
coordenação e da programação das instituições fossem 
professoras.  

 

Sabemos, entretanto, que a discussão sobre a qualificação 

profissional ainda é uma conquista, já que por muito tempo permaneceram 

atuações sem o mínimo de formação dos profissionais. Ousamos até afirmar 

que ainda, dependendo dos fatores regionais, culturais, econômicos e sociais, 

ainda nos deparamos com pessoas atuando em espaços de educação infantil 

sem a devida formação profissional esperada conforme a legislação 9.394/96.  

Segundo Kishimoto (2005) entre os anos de 1950 e 1970, com a 

ampliação de instituição de ensino em nosso país, começou deste modo a 

expansão de instituições voltada para a preparação do magistério, ou seja, 

mudanças na área da educação em nosso país. Nesta época ser professora 

era considerado com um dom que a mulher tinha, uma vocação, havia uma 

exaltação da sociedade para com as professoras, sendo em muitas das vezes 

comparada com um ser divino. Sendo assim essas concepções á respeito da 

mesma era cobrada e, muitas vezes, sendo publicadas nos meios de 

comunicação da época. Fischer (2005 p.327-328) contribui com a seguinte 

afirmativa: 

A professora ali objetivada não se parece com um ente real, 
de carne e osso, com necessidades concretas, desejos e 
ambições. Os atributos que lhe são creditados permitem 
imagina – lá como um ser quase divino. (...) Se a missão da 
professora é “de colaboradora predileta de Deus em sua obra 
de amor” (RE, mar/1960, p.35) e se “não há amor sem 
grandes sacrifícios” (RE, ago./ 55, p.4) – como decorrência, 
evidentemente, a vida dessa mulher exige constantes 
cuidados e restrições pessoais, tendo em vista a preservação 
de um comportamento condizente com tal tarefa. è preciso, 
portanto, buscar o continuo aperfeiçoamento do caráter. Se ela 
ainda não se deu conta dessa verdade ou não esta 
suficientemente consciente das exigências que a posição lhe 
obriga, as recorrentes palavras e expressões por certo o farão 
lembrar. Para tanto, os textos se valem da exaltação, mas, ao 
ser louvada, a também advertida de que precisa torna-se 
sempre digna de tal louvor. Outras enunciações, inseridas 
neste mesmo dispositivo, aparecem em textos que identificam 
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os alunos como “espelhos que refletem a maneira e a 
personalidade do professor” ou que dizem que “a criança 
precisa aprender a ordem, pois a desobediência conduz a 
desastre e sofrimentos” (RE, ago./1955, p.42). Logo, “cabe a 
professora dos primeiros anos escolares” estar consciente de 
que é exemplo:”As professoras devem ser pessoas 
maravilhosas em todos os sentidos. 

 

Com a Constituição de 1988, houve uma grande mudança no que 

diz respeito à educação, surgia a partir daí o direito da criança a uma 

educação. Desse modo, o atendimento para as mesmas começava a deixar de 

ser voltada puramente para o assistencialismo, agora comprometido também 

com a educação.  

Diante destas questões, no fim do século XX, os municípios 
defrontaram-se com a enorme tarefa de integrar creches ao 
sistema de educação infantil. Cabe lembrar que não é tarefa 
simples, pois os ajustes vão desde a definição do espaço físico, 
a previsão de condições de adequação as necessidades 
infantis, a revisão de objetivos e funções de equipamentos que 
a tradição consagrou, a organização de programas de 
formação continuada para requalificar profissionais e a 
transferência ou definição dos recursos financeiros, materiais e 
humanos para a constituição de um sistema único de educação 
infantil.  (KISHIMOTO, 2001 p. 227) 

 
Atualmente, a educação infantil está sendo vista com outros 

olhos, como parte de todo o processo que envolve a educação básica, visando 

assim todo o desenvolvimento da criança, conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9394/96 no artigo 29. A partir das contribuições da LDB, 

a educação infantil passa a ser constituída como a “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” (BRASIL, 1996). 

Entretanto, por conta da lógica consumista na sociedade 

capitalista e de mercadoria, a profissão de professor sofreu uma depreciação, 

fazendo com que o mesmo ficasse fragilizado, considerando que é uma 

profissão de baixo rendimento salarial, já não há publico interessado. Diante 

disso, existe a necessidade de que os cursos de formação de professores e os 
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atuais professores continuem a lutar para que continuamente se venha 

construir a identidade desse profissional, trazendo a importância deste 

profissional em nossa sociedade. Como destaca Pimenta,  

A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que se 
possa ser adquirido. Mas é um processo de construção do 
sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como 
as demais, emerge em dado contexto e momento históricos, 
como resposta a necessidades que estão postas pelas 
sociedades, adquirindo estatuto de legalidade (PIMENTA, 
2000, p.17)  

 

Portanto, existe a necessidade de que se de a devida atenção 

para estes profissionais, contribuindo para que os mesmos venham se 

desenvolver dentro de sua profissão, tendo realizações tanto profissional como 

pessoalmente.  

A formação continuada deve ser considerada o educador como 
um ser total. Sua identidade profissional está associada a 
identidade pessoal. São partes da mesma coisa. È importante, 
então, prestar atenção ás concepções, valores projetos e vida 
desse profissional. (PANTONI,TELES, MELLO E ROSSETI-
FERREIRA, 2001, P.26). 

 

Durante o curso de formação de professores, é preciso que se 

tenham momentos que permitam que estes profissionais criem o hábito da 

prática reflexiva, possibilitando com que eles pensem sobre a sua ação 

enquanto educador e, buscando pela reflexão, diálogo a superação desse olhar 

de desvalorização do magistério. Entretanto, o caminho não é simples, mas 

complexo, começando desde a atuação na educação infantil que seja 

comprometida com a aprendizagem da criança e não com a satisfação dos 

pais. Afirmamos isso pois, muitas vezes, os professores de educação infantil 

perdem a credibilidade em seu trabalho, quando se deixam iludir pelos pedidos 

e pelas seduções de pais, principalmente, considerando o desespero de alguns 

em alfabetizar seus filhos. Ora, temos que garantir uma atuação comprometida 

com a criança e, isso começa, quando firmamos nosso trabalho respaldado por 

concepções claras do que seja a educação e o sujeito infantil.  
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Como afirma Pimenta 2001: 

A atividade do professor é o ensinar. Na soa acepção corrente 
é definida como uma atividade prática. O professor em 
formação está se preparando para efetivar práticas de ser 
professor Dado que não se trata de formá-lo como reprodutor 
de modelos práticos dominantes, mas como agente capaz de 
desenvolver a atividade material para transformar o mundo 
natural e social humano. (PIMENTA , 2001, p.10) 

 

 

Há, no entanto, a necessidade de formação profissional dos 

atuantes na educação infantil, já que devem ser compreendidos como 

profissionais da educação, e não “tia”, “cuidadora” e outros termos usuais. 

Como dispõe LDB, no título VI, art. 62 que:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal (BRASIL, 1996) 
 

 

Há a contribuição, ainda, do Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil1 que traz um destaque acerca do perfil deste profissional da 

escola da infância: 

 
 
O trabalho direto com crianças pequenas exige que o 
professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente 
significa que ao professor cabe trabalhar com conteúdos de 
naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos 
essenciais até conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas do conhecimento. Este caráter polivalente 
demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla do 
profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, 
refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com 
seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e 
buscando informações necessárias para o trabalho que 
desenvolve (BRASIL, 1998, p.41). 
 

 

                                                 
1
 Lê-se RCNEI. 
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Esta formação do professor da educação infantil é necessária 

para que o mesmo venha se envolver com esta criança de forma plena, sempre 

com um olhar que supra as necessidades das mesmas, tendo continuamente 

um objetivo a sua frente possibilitando assim com que haja acrescentamento 

para com o desenvolvimento integral das crianças que estão em constante 

contato com este profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 

No presente trabalho foi apresentado pesquisa de cunho 

bibliográfico, com o objetivo de analisar como se processa o trabalho 

pedagógico na educação infantil. Este estudo foi realizado partindo do século 

passado até os dias atuais. Sendo analisado como se deu o processo histórico 

da educação infantil no mundo e em nosso país. Destacaram-se as mudanças 

ocorridas dentro da educação infantil com o passar do tempo, e como foram as 

transformações sobre a concepção a respeito da infância e, 

consequentemente, abordamos a questões sobre o cuidar e o educar dentro da 

educação infantil e sobre a formação do professor da educação infantil. 

Percebemos que houve grandes mudanças na historia da 

educação infantil, onde a princípio era de cunho assistencialista e totalmente 

precária em todos os aspectos, devido à saída da mulher para o mercado de 

trabalho era vista como um depósito de crianças, deste modo não havia e nem 

se exigiam pessoas capacitadas para o atendimento das crianças. 

Com todo desenvolvimento industrial ocorrido na sociedade, à 

atenção da população se voltou para a criança pequena, buscando deste modo 

um cuidado maior para com seus filhos que necessitavam desse atendimento 

fora de casa. A criança então começa a ganhar mais destaque dentro da 

sociedade começando a fazer parte da construção da mesma.  

Com os olhares mais voltados para a necessidade da criança, 

esta concepção à respeito da criança e sobre a educação infantil foi mudada, 

houve então a necessidade de se criar leis que de alguma forma amparasse o 

atendimento com mais qualidades para esses pequeninos. 

 Na atualidade, a educação infantil busca possibilitar o 

desenvolvimento de forma plena para a criança, devido a isso há a exigência 

de que dentro deste contexto se tenha pessoas com formação especifica ao 

atendimento da criança. Pois sem a mesma não é possível oferecer a essa 

criança possibilidades que venham contribuir com o seu desenvolvimento. 

Portanto, é de suma importância que se volte para a formação 

deste profissional, valorizando o seu trabalho como professor e dando a 
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oportunidade de uma formação continuada que possibilitem reflexões a 

respeito da identidade do profissional da educação infantil. Permitindo deste 

modo um melhor desempenho dentro do contexto escolar, e 

consequentemente um atender mais especifico pra com as crianças. 

Hoje não basta somente o gostar de criança é preciso 

compreendê-la como ser humano que tem necessidades fundamentais e que 

necessita de mediação por parte deste profissional que está em contato direto 

com a mesma.  
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