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RESUMO 
 

 
Essa pesquisa teve como finalidade refletir sobre a relevância das instituições dedicadas 
à primeira infância na atualidade. Justificamos a pertinência da mesma, pois devido às 
inúmeras contribuições das diferentes áreas do conhecimento, assim como o avanço da 
legislação e das políticas de atendimento à criança, podemos afirmar que a mesma é 
considerada cidadã, sujeito de direitos. Como metodologia, optamos pela pesquisa 
bibliográfica. Partindo do pressuposto que a função das escolas infantis se pauta no 
binômio: cuidar e educar, exige-se outro perfil profissional que atenda as demandas dessa 
faixa etária. Para tanto, a formação inicial e continuada do professor deve ser altamente 
qualificada, já que a educação infantil não só cuida dos pequenos, mas educa-os, 
complementando a ação da família. Os resultados desse estudo indicam que, ainda há 
muito para se fazer no cotidiano dessas instituições, no entanto, um primeiro passo já foi 
possível, já que a função pedagógica se faz presente em muitas realidades, beneficiando 
a criança e o seu desenvolvimento. 
 
 Palavras-chave: Educação Infantil; Professor; Criança; Formação; Qualidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

  

                           O tema proposto nesta pesquisa teve sua gênese devido ao avanço das 

leis e políticas de atendimento à infância no Brasil, nas últimas décadas. Desta maneira a 

organização do trabalho pedagógico do professor deve se pautar na integração entre os 

cuidados e a educação da criança. Assim, como problema de pesquisa, questionamos: 

Em que medida as escolas infantis, podem contribuir para novas aprendizagens da 

criança na sociedade contemporânea? 

Justificamos a importância do trabalho, pois acreditamos que as questões 

relacionadas ao trabalho diário do professor, como: a qualidade do ensino, a formação do 

profissional que atua com essas faixa etária e o cotidiano da escola infantil, podem 

contribuir para a melhoria da ação docente junto à criança. 

A história da educação infantil no Brasil apresentou modificações no 

decorrer dos anos, já que desde as primeiras instituições se desenvolviam um trabalho 

assistencial; não havendo uma preocupação com a educação dos pequenos. Foi 

necessário um longo caminho para que essas instituições fossem reconhecidas pela 

sociedade e pelo poder público, como um local que cuida, educa, brinca e acolhe a 

criança. 

Desta maneira, como objetivo geral, pretendemos demonstrar a 

relevância da educação infantil na atualidade. Como específicos, nossa intenção foi, 

traçar a trajetória histórica das creches e pré-escolas; analisar criticamente as leis que 

norteiam esse nível de ensino; discutir questões relacionadas ao fazer diário do professor, 

sobretudo no que diz respeito aos cuidados e a educação da criança e apontar a 

necessária importância de uma formação inicial e continuada do professor e a qualidade 

como pressuposto essencial na organização do trabalho pedagógico no cotidiano das 

escolas infantis.  

Como metodologia, optamos pela pesquisa bibliográfica, pois segundo 

Severino (2007) esse tipo de trabalho “[...] se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses (SEVERINO, 2007, p. 122). Esse autor salienta que por meio da revisão de 

literatura, são utilizados dados teóricos que foram trabalhos por outros pesquisadores, 

que contribuíram com fontes do tema pesquisado. 
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Pautando-se na pesquisa documental, conforme descreve Severino 

(2007, p.122), “[...] tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de 

documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, 

fotos, filmes, gravações, documentos legais”. Vale destacar que a coleta das informações 

realizadas, também, por meio de livros, revistas, documentos, “[...] não se faz ao acaso, 

mas visa atingir os propósitos específicos da investigação, ele ocorre em função da 

obtenção de respostas ao questionamento existente” (MOROZ; GIANFALDONI, 2006. p. 

23-24). 

O trabalho esta organizado em dois capítulos. No primeiro capítulo: “A 

Educação na infantil na atualidade”, descrevo um breve histórico da educação infantil 

desde o seu surgimento, evolução e consolidação. Destacamos, ainda, a contribuição da 

legislação no que tange à educação da criança. 

O segundo capítulo, “O Trabalho pedagógico a e a ação docente”, 

apresentamos algumas considerações sobre a ação do professor e a importância do seu 

trabalho para o desenvolvimento das capacidades infantis. Tratamos, ainda, nesse 

capítulo sobre a formação do professor que vai atuar junto à criança, sinalizando para a 

necessária qualidade no atendimento. 

Como contribuição, esse estudo destaca a educação infantil como um 

espaço de aprendizagens e interações humanas, entre crianças e crianças e, crianças e 

professores. Para tanto, as brincadeiras, os cuidados, a educação e a qualidade, devem 

permear toda a organização do trabalho do professor. 
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CAPÍTULO I 

A EDUCAÇÃO INFANTIL NA ATUALIDADE 

 

1.1 Educação Infantil: Breve Histórico 

 

Segundo Oliveira (2002) a história da educação infantil em nosso país 

tem, de certa forma, acompanhado a história dessa área no mundo, havendo, é claro, 

características que lhe são próprias. Do ponto de vista histórico, até meados do século 

XIX, o atendimento de crianças pequenas longe das mães em instituições como creches 

ou equivalentes quase não existiam, pois no meio rural, as famílias de fazendeiros 

assumiam os cuidados das inúmeras crianças órfãs ou abandonadas, geralmente frutos 

da exploração sexual da mulher negra e índia pelo senhor branco. Em contrapartida, na 

zona urbana, os bebês abandonados eram recolhidos nas instituições denominadas 

“rodas de expostos”. 

Na realidade essa situação vai se modificar somente no período de 

abolição da escravatura no país, já que se acentua a migração das famílias para a zona 

urbana que caminhava lentamente na direção do desenvolvimento culturais e tecnológico 

e para a proclamação da República como forma de governo. 

Segundo Oliveira (2002) no período precedente a Proclamação da 

República, observa-se iniciativas isoladas de proteção à infância, muitas delas orientadas 

ao combate dos altos índices de mortalidade infantil da época, com a criação de 

entidades de amparo. Do abandono de crianças a busca de novas soluções para o 

problema da infância “arte de varrer o problema para debaixo do tapete” a criação de 

creches, asilos e internatos, vistos na época como instituições assemelhadas e 

destinadas a cuidar de crianças pobres. 

O que observa nas soluções adaptadas é a presença de um discurso de 

medicamentação a respeito da assistência, o qual atribuía a família culpa pela situação de 

seus filhos. 

Enquanto as creches atendiam as crianças de classes mais baixas, a 

entrada dos jardins de infância no Brasil gerou muitos debates entre políticos da época, já 

que muitos criticavam por identificá-las com as salas de asilos franceses, entendidas 

como locais de mera guarda de crianças. O cerne da polêmica era a argumentação de 

que se os jardins-de-infância tinham objetivos de caridade e destinavam-se aos mais 

pobres, não deviam ser mantidos pelo poder público (KUHLMANN, 2000). 
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Para além dos debates, eram criados em 1875 no Rio de Janeiro e em 

1877 em São Paulo, os primeiros jardins de infância sob os cuidados de entidades 

privadas e, apenas alguns anos depois, essas instituições dirigiam seu atendimento para 

as crianças dos extratos sociais menos afortunados, com o desenvolvimento de uma 

programação pedagógica inspirada em Froebel. 

A preocupação com os menores das camadas sociais mais pobres 

também eram freqüentes na imprensa e nos debates legislativos. Enquanto Rui Barbosa 

considerava os jardins de infância como a primeira etapa do ensino primário e 

apresentou, em 1882, um projeto de reforma da instrução no país, distinguindo salas de 

asilo, escolas infantis e jardins de infância, observa-se, outros sim, fortalecimento de um 

atendimento caracterizado como dádiva aos menos favorecidos, segundo Kuhlmann 

(2000). 

Do ponto de vista histórico, nesse período aparecem algumas imposições 

históricas em face às instituições que iriam se arrastar até hoje, onde o assistencialismo e 

uma educação compensatória aos desafortunados socialmente prevaleceram no trabalho 

do professor. Planejar um ambiente promotor da educação era meta considerada com 

dificuldades. 

A Proclamação da República no país, ocorrida em 1889 dentro de um 

cenário de renovação ideológica trouxe modificações também para o entendimento de 

questões sociais, que continuaram a ser tratadas conforme a camada social da população 

atendida. Particulares fundaram em 1899 o Instituto de Proteção e Assistência a infância, 

que procedeu a criação, em 1919 do Departamento da criança, iniciativa governamental 

decorrente de uma preocupação com a saúde por suscitar a idéia de assistência científica 

à infância, surgiu uma série de jardins de infância, alguns deles criados por imigrantes 

europeus para o atendimento de seus filhos (OLIVEIRA, 2002).  

No que diz respeito à expansão, Kuhlmann (2000) enfatiza que entre 

1921 e 1924 houve crescimento de quinze para quarenta e sete creches e de quinze para 

quarenta jardins de infância em todo o país. Na realidade o investimento na época, 

todavia, estava concentrado no ensino primário, que atendia apenas parte da população 

em idade escolar. 

Esse autor destaca que as creches e pré-escolas passaram por um longo 

e árduo processo de transformação em nosso país, recebendo o devido enfoque à sua 

importância neste último século, passando de uma versão assistencial, compensatório à 

função educativa; esse último reconhecendo a criança como ser pensante e autônomo. 
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No processo de evolução das instituições ao longo dos tempos, pode-se 

afirmar que a urbanização e a industrialização nos centros urbanos maiores, 

intensificadas no início do século XX, produziram um conjunto de efeitos que modificaram 

estrutura familiar tradicional no que se refere ao cuidado dos filhos pequenos 

(KUHLMANN, 2000). 

Como a maioria da mão de obra masculina estava na lavoura, as fábricas 

criadas na época tiveram de admitir grande número de mulheres no trabalho. O problema 

do cuidado de seus filhos enquanto não trabalhavam não foi, todavia considerado pelas 

indústrias que se estabeleciam, levando as mães operárias a encontrar soluções 

emergenciais em seus próprios núcleos familiares ou em outras mulheres, que se 

propunham a cuidar de crianças em troca de dinheiro.  

Segundo Oliveira (2002) as “criadeiras”, como eram chamadas ou 

“fazedoras de anjos”, ficaram conhecidas por contribuírem com a alta mortalidade das 

crianças por elas atendidas e, não isso, mas, pela precariedade de condições higiênicas e 

materiais do ambiente em que cuidavam das crianças.  

Em 1932, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. 

Documento que defendia amplo uma educação pública de qualidade e a existência de 

uma escola única e da co-educação de meninos e meninas. A necessidade de um ensino 

ativo nas salas de aula e de ensino elementar laico, gratuito e obrigatório faziam parte do 

referido documento. 

O atendimento em creches e parque infantis continuava nesse período a 

ser realizado de forma assistencialista. O surgimento, na década de 40, de psicólogos 

para trabalhar nessas instituições, reforçou o enfoque de higiene mental, de influência 

norte-americana, que foi usado como justificativa para o trabalho nessa nova modalidade 

de atendimento pré-escolar e dava ênfase na possibilidade de as crianças matriculadas 

apresentarem desajustes de personalidade e outros problemas de desenvolvimento. 

Todo esse quadro social refletia o dinamismo do contexto sociopolítico e 

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

instaurados no país a partir de 1964, com marcantes reflexos sobre a educação em geral 

e a educação das crianças pequenas em particular. No período dos governos militares 

pós 1964, as políticas adotadas em nível federal, por intermédio de órgãos como o 

Departamento Nacional da criança, a Legião Brasileira de Assistência e a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor- FUNABEM, continuaram a divulgar a idéia de creche e 
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mesmo de pré-escola como equipamentos sociais de assistência à criança carente 

(OLIVEIRA, 2002). 

Segundo Oliveira (2002) prevalecia uma política de ajuda governamental 

às entidades filantrópicas ou assistenciais ou de incentivos a iniciativas comunitárias, por 

meio de programas emergenciais de massa, de baixo custo, desenvolvidos por pessoal 

leigo, voluntário, com envolvimento de mães que cuidavam de turmas de mais de cem 

crianças pré-escolares. Um exemplo é o Plano de Assistência Nacional da criança sob a 

influência do Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Adolescência-UNICEF, 

organismo nacional de assistência no campo da saúde e nutrição que passava a atuar 

também na área de educação infantil. Conceitos como coerência e marginalização cultural 

e educação compensatória foram então adotados, sem que houvesse uma comprovação 

crítica mais aprofundada sobre as raízes estruturais dos problemas sociais. 

Para Abramovay; Kramer (1986) debates nacionais sobre os problemas 

das crianças provenientes dos extratos sociais desfavorecidos afiançavam que o 

atendimento pré-escolar público seria elemento fundamental para remediar as carências 

de sua clientela, geralmente mais pobres. Segundo essa perspectiva compensatória, o 

atendimento às crianças dessas camadas em instituições como creches, parques infantis 

e pré-escolas possibilitaria a superação das condições sociais a que estavam sujeitos, 

mesmo sem a alteração das estruturas sociais geradoras daqueles problemas.  

Sob o nome de “educação compensatória”, foram sendo propostas de 

trabalho para as creches e pré-escolas que atendiam a população de baixa renda. Tais 

propostas visavam à estimulação precoce e ao preparo para a alfabetização, mantendo, 

no entanto, as práticas educativas geradas por uma versão assistencialista da educação e 

do ensino. 

 
Pouco a pouco, foi sendo explicitado que estes programas de educação 
compensatória partem da idéia de que a família não consegue dar às 
crianças condições para seu bom desempenho na escola. As crianças são 
chamadas de carentes culturalmente, pois parte do princípio que lhes 
faltam determinados requisitos básico capazes de garantir seu sucesso 
escolar, e qual foram transmitidos por meio social imediato (ABRAMOVAY; 
KRAMER, 1986, p. 32) 

 

Enquanto discursos compensatórios ou assistencialistas continuavam 

dominantes no trabalho nos parques que atendiam filhos de operários e nas creches que 

cuidavam das crianças de famílias de baixa renda, propostas de desenvolvimento afetivo 
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e cognitivo para crianças eram adotadas pelos jardins de infância onde eram educadas as 

crianças de classe média. 

Mesmo assim, a insuficiência do número de crianças atendidas nas 

creches pressionava o poder público a incentivar outras iniciativas de atendimento à 

criança pequena. Eram as “mães crecheiras”, os “lares vicinais”, “creches domiciliares” ou 

“creches lares”, com a utilização de recursos comunitários, tal como ocorria em muitos 

países do chamado Terceiro Mundo (KUHLMANN, 2000). 

Em relação ao trabalho pedagógico, no início da década de 80, muitos 

questionamentos eram feitos pelos técnicos e professores acerca dos programas de 

cunho compensatório e da abordagem da privação cultural na pré-escola. Com o término 

do período militar do governo, em 1985, novas políticas para as creches foram incluídas 

no Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado em 1986.  

Para Haddad (2003) retomou-se a discussão das funções da creche e da 

pré-escola e a elaboração de novas programações pedagógicas que buscavam romper 

com concepções meramente assistencialistas e compensatórias acerca dessas 

instituições, propondo-lhes uma função pedagógica que enfatizasse o desenvolvimento 

lingüístico e cognitivo das crianças. 
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1.2 Legislação e a Educação na Infância 

 

Na última década do século XX, a sociedade brasileira avançou no que 

diz respeito aos direitos da criança. Pela primeira vez em nossa história com a 

promulgação da Constituição Federal e de leis e com o estabelecimento de normas e 

diretrizes; a ter na letra da lei assegurados direitos para a infância, segundo Oliveira 

(2002). 

A Constituição Federal de 1988 destaca que a educação é direito de 

todos.   

Art. 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 
No artigo 208, inciso IV, diz o seguinte: 

Art. 208: O dever do Estado com a educação será efetivado  
IV. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de 
idade. 

 
É importante ressaltar que no artigo 227 a Constituição Federal 

reconhece a criança e o adolescente como prioridade nacional. 

 
Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, a descriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Essa lei representa uma valiosa contribuição na garantia de nossos 

direitos, por trazer um grande movimento de discussões e participação popular com a 

transição do regime militar a democracia, e com a Constituição ela traz avanços em 

diferentes áreas do viver em sociedade (OLIVEIRA, 2002). 

Em 1990, foi aprovada a lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que ficou conhecido como o ECA. Esse documento ao regulamentar o art. 

227 Constituição Federal, insere as crianças no mundo dos direitos. Esta lei contribui com 

a construção de uma nova forma de olhar a criança como cidadã, já que determina a 

criança como sujeito de direitos. Direito ao afeto, direito de brincar, direito de querer, 

direito de não querer, direito de conhecer, direito de sonhar e de opinar (OLIVEIRA, 

2002). 
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Em 1994 o Ministério da Educação e Cultura propôs a formulação de uma 

Política Nacional de Educação Infantil. Na primeira metade da década de 1990, o MEC 

institui uma Comissão Nacional de Educação Infantil (CNEI), que participa da elaboração 

da Política Nacional de Educação Infantil e da divulgação dessa Política em todo o país. 

As Diretrizes apresentadas baseiam-se nos seguintes princípios: 

 

1. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica; 
2. As creches e pré-escolas dividem entre elas a clientela pelo critério 

exclusivo da faixa etária (de 0 a 3 anos na creche, e de 4 a 6 anos, na pré-
escola); 

3. A educação infantil, em complementação à ação da família, visa 
proporcionar condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional, 
cognitivo e social da criança, e promover a ampliação de suas 
experiências e conhecimentos, estimulando seu interesse pelo processo 
de transformação da natureza e pela convivência em sociedade; 

4. As ações da educação infantil devem ser complementadas pelas de saúde 
e assistência, de forma articulada; 

5. O currículo da educação infantil deve levar em conta, na sua concepção e 
administração: o desenvolvimento da criança, a diversidade social e 
cultural das populações infantis e os conhecimentos que se pretende 
universalizar; 

6. Os profissionais de educação infantil devem ser formados em cursos de 
nível médio ou superior, que contemple os conteúdos específicos relativos 
a essa etapa da educação; 

7. As crianças com necessidades especiais, sempre que possível, devem ser 
atendidas na rede regular de creche e pré-escolas (BRASIL, 1994. p. 15) 

 

Esse documento integrar duas funções complementares e indissociáveis 

que é o cuidar e educar, uma vez que valoriza a criança como um ser humano completo. 

Entendido como sujeito social e histórico, a criança é vista também, por esta política, 

como um ser em desenvolvimento. Este se dá por meio das interações entre criança e 

seu meio físico e social (GARCIA, 2001, p. 34 e 35). 

Em 20 de dezembro de 1996 é aprovada a Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional (9.394/96). O que esta lei postula sobre a educação infantil é 

resultado da mobilização da sociedade civil organizada que se articulou desde o final dos 

anos de 1980, com o objetivo de assegurar para as crianças, na legislação brasileira, a 

partir de uma determinada concepção de criança e de educação infantil, uma educação 

de qualidade, segundo Garcia (2001). 

A atual LDB (1996) apresenta três artigos que tratam da educação infantil 

e avança significativamente, à medida que reafirma em primeiro lugar a educação para as 

crianças com menos de seis anos. 
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Art. 29. A educação infantil, a primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da sociedade (BRASIL, 1996) 

 

Essa lei define a divisão da idade das crianças, no entanto, reitera a 

necessidade de um trabalho educativo que contemple todas as crianças. 

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 crianças de seis a quatro anos de idade 

 

Outro avanço que a lei traz refere-se à avaliação na educação infantil. 

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 

 
No ano de 1999, o Conselho Nacional de Educação promulga as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Em seu artigo 6º, esclarece 

que as propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os seguintes 

princípios: 

I- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, 
identidades e singularidades. 
II- Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática. 
III- Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais 
(BRASIL, 1999, p. 2) 

 

Para Garcia (2001) as propostas curriculares e os projetos pedagógicos, 

estabelecerão paradigmas para a própria concepção destes programas de cuidado e 

educação, com qualidade. Segundo esse autor, temos assegurada no Brasil uma 

concepção de criança cidadã, no entanto, isto não assegura que a realidade das crianças 

brasileiras tenha mudado. Na realidade ainda, hoje, muitas crianças sofrem maus tratos 

no seio familiar e na sociedade de um modo geral. 

Por isso temos um papel fundamental de observar e garantir na prática a 

concretização de todos os direitos da criança. 
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CAPÍTULO II 

O TRABALHO PEDAGÓGICO E AÇÃO DOCENTE 

 
 

2.1. Cuidados e a Educação das Crianças                                                                                          

 

Conforme o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998) 

a elaboração de um projeto educativo é um processo inacabado e historicamente 

contextualizado, exigindo sempre que as pessoas envolvidas constantemente façam 

reflexões e debates.  

 

Por isso é necessário ter educadores infantis comprometidos com a pratica 
educacional das instituições e aptos a responder as exigências das 
crianças e das famílias, como também capazes de responder as questões 
específicas de aprendizagem e cuidados infantis (BRASIL, 1998, p.41. 
v.1). 
 

Nesse sentido, nas ultimas décadas, as discussões tanto 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 

diferenciado as crianças pequenas ou maiores. As novas funções devem estar 

associadas a padrões de qualidade, segundo esse documento (BRASIL, 1998).  

Sendo assim, na educação infantil o cuidar e o educar são elementos que 

se consolidam o tempo todo o fazer pedagógico do professor. Assim:  

 
“[...] a instituição de educação infantil deve tornar-se acessível a todas as 
crianças que a freqüentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que 
enriqueçam o seu desenvolvimento e inserção social, propiciando o 
desenvolvimento da identidade da criança, por meio de aprendizagens 
diversificadas realizadas em situações de interação e de advindas de 
situações pedagógica (BRASIL, 1998). 
 

Neste contexto 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 necessidade de ajuda no cuidado com seu corpo, com sua alimentação, 

seus pertences, etc. (MORENO, 2007, p.57)   

Para (Mendonça 2003, Apud Moreno, 2007) as propostas pedagógicas 

dos centros de educação infantil devem garantir quesitos imprescindíveis na educação 

das crianças em espaços coletivos, tais como: não antecipar a escolarização do ensino 
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fundamental: organizar um ambiente em que as crianças possam expressar as suas cem 

linguagens, conviver com todas as diferenças; exercitar todos os comportamentos e 

valores necessários para o convívio social, concomitantemente a construção da 

identidade e autonomia. Desta maneira, essas instituições devem-se garantir espaços que 

ela possa conviver no coletivo e com as diferenças. 

  

Seres íntegros em suas manifestações de singularidade, sociabilidade, 
historicidade e cultura, que, por meio das praticas de educação e cuidado, 
deverão ter a garantia de seu desenvolvimento pleno pelas vias da 
integração entre seus aspectos constitutivos, ou seja, o físico, emocional, 

afetivo, cognitivo/ lingüístico e social (ANGOTTI, 2006, p. 20). 

 

Angotti (2006) defende a idéia de respeitar o desenvolvimento natural do 

ser criança, enquanto pessoa, ser social, ser cultural, ser histórico, tais concepções do 

que é ser criança, devem ser consideradas na elaboração do trabalho pedagógico das 

Instituições de educação infantil, no sentido de promover na vida das crianças significados 

e experiências individuais e de convivência com o outro. 

A prática pedagógica na educação infantil envolve o ato de cuidar tanto 

quanto o ato de educar, conforme Didonet (2003). 

Não há um conteúdo “educativo” na creche desvinculada dos gestos de 
cuidar. Não há um “ensino”, seja um conhecimento ou um hábito, que 
utilize uma via diferente da atenção afetuosa, alegre, disponível e 

promotora da progressiva autonomia da criança (DIDONET, 2003, p.9).  

 

Assim com Didonet (2003), a autora Angotti (2006) ressalta que a 

educação Infantil precisa ser vista e entendida pela sua característica de formação de 

criança de zero a seis anos de idade, formação esta em que o cuidar possa oferecer 

condições para que o educar possa acontecer e o educar possa prover condições de 

cuidado.  

Todas as crianças precisam de cuidados, especialmente as menores, 

pois:   

Na Educação Infantil é possível afirmar que os cuidados à sobrevivência e 
ao desenvolvimento da identidade da criança, de todas as crianças. Um 
desenvolvimento que não é isolado em si mesmo, mas que se encontra 
envolvido em um tempo histórico. Um processo que é proporcionado por 
sujeitos protagonistas e com seus componentes individuais, físicos, 
psíquicos, e culturais. As interações entre os participantes do cuidado 
ocorrem a partir de inúmeras possibilidades criança-educadora, criança-
mãe, criança-criança. Os cenários ligados ao cuidar se configuram em 
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espaços físicos diferentes, mas profundamente articulados, pelo objetivo 

comum do cuidado à criança (Costa, 2006, p. 66). 

 

Para que realmente um trabalho de qualidade aconteça, faz-se 

necessário profissionais que conheçam as características da infância, pois a educação de 

crianças de zero a seis anos possui a função de que adquiram novos conhecimentos 

como também considere os conhecimentos que elas possuem (KRAMER, 2002, pg.129). 

Sobre essa questão, Angotti (2006, p.19), argumenta que os educadores 

infantis na sua profissionalização, devem considerar a especificidade de cada criança, 

onde seu trabalho envolva a ludicidade, a liberdade e o brincar como forma de promover o 

desenvolvimento infantil. Nesse sentido, é essencial que os profissionais tenham 

condições de formação especifica, para definir e fundamentar uma nova fase educacional, 

atendendo adequadamente as crianças no seu processo de desenvolvimento. 

Angotti (2006) ainda explicita quanto à profissionalização do educador 

infantil:  

A profissionalidade dos educadores infantis devera estar fundamentada na 
efetivação de um cuidar que promova a educação, e de uma educação que 
não deixe de cuidar da criança de atendê-la em suas necessidades e 
exigências desde a sua mais tenra idade em atividades, espaço tempos de 
ludicidade (ANGOTTI, 2006, p.19).  

 

Devemos salientar que as crianças nessa faixa etária apresentam 

características e necessidades diferentes uma das outras, por esta razão, o educador 

infantil precisa conhecer respeitar, valorizar e considerar esses aspectos. 
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2.2 A Formação do Professor: Um olhar para a Qualidade 
 

 

Ser professor de educação infantil requer competências diversas, uma 

vez que precisam ter informações que envolvem cuidados fundamentais referentes às 

crianças do mesmo modo, saberes de diversificados conteúdos dessa área do 

conhecimento. Para tanto a formação profissional, deve garantir à esses profissionais a 

reflexão sobre sua ação pedagógica em parceria com os outros professores, com as 

famílias e a comunidade.  

De acordo com Kramer (2001) para cumprirmos com o objetivo de cuidar 

e educar as crianças pequenas é preciso, também, cuidar da formação do professores 

infantis, reconhecendo o direito desses de realizá-la em serviço e compreendendo os 

processos desta devem ser percebidos como atividade social de reflexão continua e 

coerente com a pratica que se pretende implementar nas creches e pré-escolas. 

Vale ressaltar, que antes de promulgação da Lei Diretrizes e Bases de 

1996, os cursos que existiam para prepararem os profissionais para atuação em sistemas 

educacionais não tinham o propósito de discutir temas referentes ao cuidado e a 

educação das crianças. Após a aprovação da referida lei, a formação de profissionais de 

educação infantil passa a ter um destaque no sistema educacional (MACHADO, 2000).  

Em seu artigo Artigo 62, a LDB (1996) ressalta que: 

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em cursos 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 serie 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(BRASIL, 1996).  

 
Zabalza (1998) destaca o sentido profissional do trabalho dos professores 

ao esclarecer que: 

“[...] não são mães, pais substitutos para atender as crianças enquanto os 
seus trabalham; São profissionais que sabem fazer aquilo que é próprio da 
sua profissão: profissão vinculada a potencializar, reforçar e multiplicar o 

desenvolvimento equilibrado de cada criança (ZABALZA, 1998, p. 41).  
           

Desta maneira o professor tem a função de integrar o cuidar e o educar, 

visto que, ambas as concepções precisam ser associadas as suas funções que é de sua 

responsabilidade, para tanto, sua formação tem que ser direcionada a este processo de 

associação do cuidar e do educar, que envolve  crianças pequenas (ZABALZA, 1998). 



23 

 

 

Kramer (2001) enfatiza que estes profissionais devem ter objetivos na sua 

formação como, objetivos de educar e cuidar, visto que: 

 
“[...] a formação dos seus profissionais deve assegurar essas facetas, 
aliando as questões pedagógicas com as questões ligadas à higiene, 
alimentação e cuidados em geral, entendo, alem disso, que ambas se 
relacionam às dimensões afetivas, ética e estética da pratica educativa 
(KRAMER, 2001, p. 118).            

 

É necessário enfatizar que as instituições de atendimento à criança, 

devem, prioritariamente exigir a formação inicial de qualidade para atuarem com crianças 

pequenas, sobretudo no que diz respeito à questão da polivalência:   

 
Ser polivalente significa que ao professor cabe trabalhar com conteúdos de 
naturezas que abrangem desde cuidados básicos essenciais ate 
conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do 
conhecimento (BRASIL, 1998, p.41, v. 1). 

 
A formação do professor deve ser vista como uma contínua reconstrução 

de identidade profissional e pessoal, já que este processo precisa estar vinculado aos 

conteúdos culturais e sociais, assim, produzindo conjunto de valores atitudes e saberes, 

encontrado nas suas próprias vivencias e experiências pessoais dando significados ao 

fazer educativo (ANDRADE, 2006). 

Para Angotti (2006) a formação do professor deve contemplar diferentes 

saberes, considerando que: 

 

Concretiza-se no ideal de recuperação da infância perdida nos tempos 
modernos para inserir a criança no mundo do conhecimento, na condição 
de ser alfabetizada na leitura de mundo, na leitura interpretativa de tudo a 
que esta ao seu redor sem perder a natureza, a magia, a fantasia, o 
mundo maravilhoso do ser criança e propiciar-lhe desenvolvimento 
integral, seguro e significativo (ANGOTTI, 2006, p. 26).  

 
 

Na realidade, a formação do professor que vai atuar na educação infantil, 

deve tomar como ponto de partida a questão da qualidade. Conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: 

 
“[...] na ultima década do século XX, o discurso sobre a qualidade ocupou 
um espaço significativo no debate educacional e direcionou políticas 
implantadas no quadro das reformas educacionais. É na Educação Básica, 
com uma crescente presença de alunos das classes populares, nas 
escolas, e houve uma preocupação na questão da permanência dos 
mesmos (BRASIL, 2006, v.1, p. 19). 
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 Zabalza (1998) destaca que a qualidade deve pressupor diferentes aspectos, tais 

como: 

[...] “políticas de infância necessariamente vinculadas à atenção às mães 
(igualdade de oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal entre 
os sexos); às famílias (para possibilitar que os pais e mães com crianças 
pequenas possam trabalhar) e aos grupos marginalizados (para enriquecer 
as possibilidades de fornecer um cuidado adequado aos pequenos). Mas 
todas estas dimensões da atenção à infância não podem nos fazer 
esquecer que estamos falando do direito das crianças a “receber uma 

educação de qualidade desde os seus primeiros anos” (ZABALZA, 1998, 
p. 41).  

 

Para esse autor, uma educação que, indiretamente, possa melhorar as 

suas condições sociais ou familiares, mas que está destinada, no fundamental, a 

potencializar o seu desenvolvimento global da criança. Neste contexto os movimentos 

sociais é que têm exigido do Estado ações políticas mais significativas, direcionadas às 

populações infantis. Notadamente as mulheres, mas também núcleos de educadores têm 

defendido a democratização da educação de 0 a 6 anos e têm denunciado, ainda o 

descaso das políticas públicas voltadas às crianças das classes populares.  Consciente 

de que a situação da infância resulta da própria desigualdade a que é submetida à 

maioria da população brasileira, o movimento social luta, então, pelo acesso das crianças 

de todas as classes sociais a serviços de saúde, assistência e educação de qualidade, 

que de fato representa condições de vida digna e no caso da educação também 

contribuam para o desenvolvimento e a ampliação dos conhecimentos infantis (ZABALZA, 

1998).  

De acordo com Kramer (2001) os movimentos sociais fazem essa 

exigência por entenderem que saúde, assistência e educação são direitos sociais que o 

Estado deve garantir. Assim, a educação infantil deve ser vista e entendida como direito 

das crianças independente da classe que ela ocupa, para que a construção de sua 

identidade e de seu desenvolvimento não ocorra isolado em si mesmo, mas que se 

encontra envolvido em um tempo histórico.  

 
Entretanto, argumenta-se que a qualidade da educação não se mede 
somente pelos resultados obtidos pelos alunos nos testes de 
aprendizagem, mas também pelo processo educativo vivido na escola, que 
envolve aspectos mais amplos de formação para a cidadania, o trabalho e 

o desenvolvimento da pessoa (BRASIL, 2006, p.20). 
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O respeito à diversidade cultural e étnica e a consideração das realidades 

locais, reivindicados por diversos movimentos sociais, analisam e questionam os critérios 

estabelecidos a partir da lógica dos grupos dominantes, pois consideram que esses 

reforçam a demanda por processos mais participativos de definição e aferição da 

qualidade da educação. 

Nesta perspectiva, a preocupação com a qualidade da educação não é de 

um movimento só, mas de todos que estão inseridos no seu contexto. 

   

As crianças são situadas historicamente; pertencem a classes sociais, 
produzem e são influenciadas por sua cultura e etnia, se desenvolvem 
biológica e psicologicamente. Cabe reconhecer, portanto, a 
heterogeneidade de nossas populações infantis como é sua inserção 
concreta no seu grupo social, seus valores, religião, linguagem, que 
atividades realizam que histórias ouvem seus jogos e os trabalhos que 
executam. Desse reconhecimento deverão necessariamente decorrer 
propostas diversas de trabalho com as crianças: a diversidade de 
alternativas curriculares imprescindível, sempre se assegurando a 
qualidade (KRAMER (2001, p.127). 
 

 

Diante disso, muitos aspectos podem garantir a qualidade na educação 

infantil, tais como: recurso financeiro; espaço físico adequado; proposta pedagógica, 

integração entre cuidados e educação; acolhimento às famílias, formação inicial do 

professor, dentre outros.  

Zabalza (1998) elenca dez aspectos-chave para uma educação infantil de 

qualidade, deixando claro que não existe verdade absoluta e que tudo pode e deve ser 

discutido, conforme adaptação que segue:   

1.Organização dos Espaços: a educação infantil possui características muito particulares 

no que se refere à organização dos espaços: precisa de espaços amplos, bem 

diferenciados, de fácil acesso e especializados; 

2.Equilíbrio entre iniciativa Infantil e Trabalho dirigido no momento de planejar e 

desenvolver as atividades: o currículo não pode substituir, em nenhuma situação, o valor 

educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças. No entanto, os professores 

também precisam planejar momentos nos quais o trabalho esteja orientado para o 

desenvolvimento daquelas competências especificas que constam na proposta curricular; 

3.Atenção Privilegiada aos Aspectos Emocionais: os aspectos emocionais desempenham 

um papel fundamental, mas porque, além disso, constituem a base ou a condição 

necessária para qualquer progresso nos diferentes âmbitos do desenvolvimento infantil. 
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Nesse nível de ensino tudo é influenciado pelos aspectos emocionais, psicomotores, 

intelectuais e culturais 

4. Utilização de uma linguagem enriquecida: a linguagem é uma das peças chave, pois é 

sobre a linguagem que vai sendo construído o pensamento e a capacidade de decodificar 

a realidade e a própria experiência, ou seja, a capacidade de aprender, criar um ambiente 

no qual a linguagem seja a grande protagonista: tornar possível e estimular todas as 

crianças a falarem; criar oportunidades para falas cada vez mais ricas através de uma 

interação educador; 

5.Diferenciação de atividades para abordar todas as dimensões do desenvolvimento e 

todas as capacidades: cada área do desenvolvimento exige intervenções que o reforcem 

e vão estabelecendo as bases de um progresso equilibrado do conjunto, pois ao mesmo 

tempo que todas as capacidades estão vinculadas, pertencem a âmbitos diferentes e 

requerem, processos bem diferenciados de ação didática; 

6.Rotinas Estáveis: as rotinas atuam como as organizadoras estruturais das experiências 

cotidianas, pois esclarecem a estrutura e possibilitam o domínio do processo a ser 

seguido, pois costumam ser um fiel reflexo dos valores que regem a ação educativa 

nesse contexto; 

7.Materiais diversificados e polivalentes: o cenário nesse nível de ensino, deve ser 

estimulante, capaz de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação deve conter 

materiais de todos os tipos.  

8.Atenção individualizada a cada criança: A atenção individualizada está na base da 

cultura da diversidade. É justamente com um estilo de trabalho que atenda 

individualmente às crianças que poderão ser realizadas experiências de integração; 

9.Sistema de avaliação, anotações, etc., que permitam o acompanhamento global do 

grupo e de cada uma das crianças: é preciso ter uma orientação suficiente clara e avaliar 

a cada passo se esta havendo um avanço em direção aos propósitos estabelecidos; trata-

se, de saber o que se quer e quais são as grandes linhas do processo estabelecido para 

alcançá-lo.  

10.Trabalho com os pais e as mães e com o meio ambiente: a participação dos pais e das 

mães na escola infantil é muito desigual. Portanto é importante a escola infantil abrir seus 

espaços para acolherem os pais. 

Em se tratando da educação da criança, tanto a organização do trabalho 

pedagógico do professor como sua formação inicial ou em serviço, deve garantir as 
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diferentes linguagens infantis, de modo que ambos possam interagir a construírem novos 

conhecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalização desse estudo aponta para os muitos desafios da educação 

infantil na sociedade atual. Entretanto, podemos afirmar que apesar dos problemas que 

esse nível de ensino sofreu ao longo das décadas, muitos profissionais têm desenvolvido 

um trabalho que supera a dicotomia entre os cuidados e a educação dos pequenos. 

Assim, essa pesquisa nos possibilitou um maior aprofundamento sobre os 

assuntos que tratam da educação da criança em espaços organizados que respeitem as 

necessidades infantis. Destacamos que a educação infantil é a base de toda educação de 

uma pessoa, ou seja, o alicerce no processo de educação que tem início desde cedo na 

vida da criança, pois, esta é um ser histórico e social.  

Consideramos que ao término do trabalho, foi possível identificar 

questões importantes na organização do trabalho do professor, como por exemplo, a 

qualidade no atendimento. Assim, essa pesquisa foi de muita relevância para nossa 

formação profissional, devido aos questionamentos, leituras e os estudos realizados, 

permitindo saberes que até então eram desconhecidos.  

Os resultados desse estudo apontam que do ponto de vista legal, as leis 

avançaram no que diz respeito à educação da criança, já que desde os primórdios o 

trabalho desenvolvido com os pequenos tinha como preocupação com os cuidados e a 

higiene infantil.  

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988 e das políticas 

educacionais na década de 90, sobretudo com a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (1996), a sociedade avançou em termos de reconhecimentos dos 

direitos da criança no Brasil. Nesse período outros documentos importantes foram 

aprovados, tais como: o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil em 1998, 

Política Nacional de Educação Infantil em 2006 e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil uma década depois, já em 2009.   

Todos esses documentos serviram de base para um novo olhar acerca da 

educação dos pequenos. Assim, ressaltamos, também, que por meio desses os cuidados 

e a educação das crianças se tornaram realidade em muitas escolas infantis ao 

oferecerem um atendimento de mais qualidade. 

Para tanto, a formação dos professores se coloca como uma 

possibilidade de garantir um espaço mais humano, onde a aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança se tornem realidade. 
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Finalizando, destacamos que a educação infantil pode contribuir com os 

anos iniciais do ensino fundamental, desde que seus profissionais tenham conhecimento 

dos conteúdos relativos a esses dois níveis de ensino e, compreendam que a qualidade é 

um aspecto indispensável na educação de crianças. 
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