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RESUMO: Esse artigo nasce de inquietações acerca da formação de professores de educação 

infantil. Tais inquietações se evidenciaram nas observações realizadas pelas autoras enquanto 

docentes de um curso de formação de professores do ensino fundamental nos anos iniciais. As 

observações nos levaram aos seguintes questionamentos: Como se dá a formação do professor 

para atuar nas classes de educação infantil? Será que os currículos dos cursos de formação de 

professores possibilitam um embasamento teórico para o exercício de tal carreira docente? 

Para responder aos questionamentos propostos é feita uma explanação do histórico, bem 

como da base legal que explica a importância de conhecer e compreender o desenvolvimento 

da criança de três a seis anos. Além disso, busca-se explicitar, com base nos teóricos que 

discutem essa temática, a formação do professor da educação infantil; a diferença entre 

professor e cuidador; e a importância do brincar. 

Palavras-chave: Educação Infantil, Formação, Educar, Cuidar, Brincar. 

 

Being a professor of early childhood education: challenges of the profession 

ABSTRACT: This paper comes from worries about the formation of teachers in early 

childhood education, which are highlighted in remarks made by the authors as professors of a 

course for formation of teachers of  elementary school early years. These remarks led us to the 

following questions: What is the necessary formation of teachers that act in the classes of 

early childhood education? Do the curricula of teacher formation courses offer theoretical 

basis for the exercise of such a career? Answers to  proposed questions are done with a brief 

explanation of the historical and legal basis that explains the importance of knowing and 

understanding the development of three to six years children. In addition, it is also discussed 

the theoretical basis of this subject, in particular the formation of teachers of early childhood 

education, the difference between teacher and caregiver and the  importance of play.  
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1 Desvelando a história e compreendendo a lei 

 

Onde está meu quintal amarelo e encarnado, com meninos brincando de 
chicote-queimado, com cigarras nos troncos e formigas no chão, e muitas 
conchas brancas dentro da minha mão? (Cecília Meireles). 

 

Ao abordarmos um tema de tamanha relevância não podemos nos furtar da presença dos 

versos de Cecília Meireles, por conta de a considerarmos uma das poetisas que cantou e 

encantou a infância, não só em versos como em prosa, numa época em que ainda não existiam 

políticas que de maneira veemente se ocupassem das questões de tão importante fase da vida 

dos seres humanos. Com isso não queremos desconhecer ou desconsiderar a profundidade dos 

problemas que envolvem a infância; somos sabedoras que em nosso país o índice de 

mortalidade infantil é grande por conta das desigualdades sociais e de um processo de 

escravidão que vem se arrastando ao longo do tempo. Com esse pensar nos debruçaremos 

sobre questões pertinentes à temática, focalizando na primeira parte desse texto o que nos 

conta a história da Educação Infantil no Brasil. 

Para discorrer sobre essa história, consideramos importante trazer a baila o conceito de 

infância. A fim de balizarmos nossas considerações, traremos ainda o histórico da Educação 

Infantil e da sua base legal que consiste nos seguintes documentos: Lei 9394/96 – LDBEN 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil - RCNEI, estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA e a legislação do MEC que trata do Ensino de nove anos. 

Passaremos nesse momento a tecer considerações sobre a infância. Sabemos que o 

conceito de infância é historicamente construído e que a visão da infância, na sociedade 

moderna, vem se modificando a cada dia, de acordo muitas vezes com a cultura na qual a 

criança está inserida. Entretanto, compreendemos que o desenvolvimento biológico da criança 

de 3 a 6 anos não varia de acordo com a cultura; acreditamos que as necessidades orgânicas e 

psicológicas da criança nessa idade existem independentemente do meio social em que ela 

vive. 

Ao descrevermos a relação do adulto com a criança, a partir de um viés temporal, temos 

notícias que, por volta do século XIII até o século XV, o adulto modelava e definia o caráter 

da criança. Nessa relação, não era levada em consideração a forma de pensar e agir da criança, 

nem tampouco os seus sentimentos. As crianças eram consideradas tabulas rasas1; a infância 

                                                 
1O filósofo inglês John Locke (1632-1704), considerado o protagonista do empirismo, foi quem esboçou a teoria 
da Tábula Rasa (literalmente ardósia em branco, em português melhor dizendo: quadro ou tela em branco). Para 
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foi ignorada. Parecia que não existia lugar para a infância. Depois desse período, por volta do 

século XVI, houve um despertar de uma nova mentalidade, sendo que se começou a 

compreender que a criança precisava de um tratamento diferenciado do adulto. Começa, a 

partir desse momento, um sentimento novo com relação à infância, mesmo assim ainda muito 

distante do que deveria ser a verdadeira infância. 

Conforme assevera Heywood (2004, p. 10): 

Não se tem notícia de camponeses ou artesãos registrando suas histórias de 
vida durante a Idade Média, e mesmo os relatos dos nobres de nascimento ou 
dos devotos não costumavam demonstrar muito interesse pelos primeiros 
anos de vida [...]. De forma semelhante, durante o período moderno na 
Inglaterra, as crianças estiveram bastante ausentes na literatura, fossem o 
drama elizabetano ou os grandes romances do século XVIII. A criança era, 
no máximo, uma figura marginal em um mundo adulto. 

 

Contemplando o final da citação (“a criança era, no máximo, uma figura marginal em 

um mundo adulto”), entendemos que o significado da criança era mínimo, basicamente não 

existindo. Não se pensava ao menos em uma educação sensorial, que levasse a criança ao 

autoconhecimento. Por conseguinte, ignorava-se a importância do desenvolvimento da 

criança de 3 a 6 anos. Aqui concordamos com o pensamento de Rousseau2 quando preconizou 

que a criança não é um adulto em miniatura e, como tal, deveria ser tratada como criança. 

Nesse sentido, compreendemos que é importante educar e respeitar a criança em seu mundo e 

que os valores morais e éticos devem ser construídos com a orientação do adulto. 

Percebemos um avanço em relação ao conceito de criança com o advento do 

pensamento pedagógico de Rousseau. A partir de sua obra, a inexpressividade antes 

concebida agora abre espaço para um conceito que possibilita o entendimento de que existe 

uma diferença muito grande entre adulto e criança. Além disso, o desenvolvimento da criança 

e a sua chegada nas próximas etapas da vida dependem de como ela foi orientada nos seus 

anos iniciais. A partir dessa constatação, torna-se possível entender o que Piaget3 mais tarde 

denominou, no contexto da sua Teoria da Epistemologia Genética, de fases do 

desenvolvimento. 

                                                                                                                                                         

Locke, todas as pessoas nascem sem saber de absolutamente nada, sem impressões nenhuma, sem conhecimento 
algum. 
2 Jean-Jacques Rousseau, pensador francês de origem suíça, nasceu em 12 de junho de 1712, em Genebra. 

Seus 66 anos de existência tiveram uma enorme influência na educação. 
3 Jean Piaget, formado em biologia, interessou-se por pesquisar o desenvolvimento do conhecimento nos seres 

humanos. As teorias de Jean Piaget, portanto, tentam nos explicar como se desenvolve a inteligência nos 
seres humanos. Vem daí o nome de Epistemologia Genética, dado a sua ciência, sendo ela entendida como 
estudo dos mecanismos do aumento dos conhecimentos. Convém esclarecer que as teorias de Piaget têm 
comprovação em bases científicas, ou seja, ele não somente descreveu o processo de desenvolvimento da 
inteligência mas, experimentalmente, comprovou sua tese. 
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Apesar de não ser nossa pretensão fazer aqui um histórico completo da Educação 

Infantil, é possível fazer a afirmação, a partir do exposto, de que essa mudança de visão 

acerca da criança e da infância pode ser considerada um salto quantitativo e qualitativo na 

história, na medida em que esse deslocamento da figura marginal da criança para uma 

epistemologia da infância significa um avanço em termos de estudos e pesquisas no que diz 

respeito ao tema. 

Debruçar-nos-emos, a seguir, sobre a base legal que sustenta a Educação Infantil. 

Começaremos citando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nos artigos que se 

seguem: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento 
e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para 
o acesso ao ensino fundamental (BRASIL, 1998a). 

 

Com respeito a essa Lei, deve-se primeiramente registrar mais um avanço na história da 

criança no Brasil. Ela determina como devemos proceder em relação à educação da criança de 

3 a 6 anos, asseverando essa fase como promotora do desenvolvimento integral, assegurando 

e nomeando espaços, indicando procedimentos de avaliação e garantindo acesso ao ensino 

fundamental. A lei é clara; entretanto, convém questionar em termos de sua aplicação no 

estado da Bahia: Como são os espaços físicos para as classes de Educação Infantil (aqui 

convém fazer um recorte nas cidades do interior principalmente na zona rural)? Quem é o 

professor que atua nessas classes? Qual é a formação desse professor? Fiquemos, nesse 

momento, nestas questões. 

Para legitimar e orientar as práticas a serem exercidas na Educação Infantil, um novo 

documento fez-se necessário: o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI). Trata-se de um documento oficial do MEC, publicado em 1998, que possui um 

capítulo introdutório com ideais e princípios a respeito do desenvolvimento e educação da 

criança. Além disso, em um outro momento, o documento apresenta três características 

determinantes para a interação e o desenvolvimento humano: o brincar, a identidade e o meio. 

No RCNEI encontramos o embasamento teórico que assegura a construção de uma 

proposta pedagógica para cada faixa etária, a fim de orientar acerca dos aspectos mais 
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importantes para um atendimento de qualidade na Educação Infantil. Esse mesmo documento 

traz orientações sobre o perfil profissional da educação infantil, mostra as várias maneiras de 

organizar, conduzir e avaliar o trabalho pedagógico para assim desenvolvê-lo junto às 

crianças e às respectivas famílias. Apresentaremos a seguir as determinações do documento 

no que diz respeito ao professor: 

Este profissional é figura indispensável no planejamento, implantação e 
implementação dos programas de atendimento especializado e na inclusão 
das crianças nas creches e nos centros de educação infantil. 
Na ausência dos demais profissionais da equipe, são facultativas ao professor 
certas tarefas de avaliação e de orienta atribuídas a eles, desde que receba 
apoio e supervisão nos aspectos atinentes a outras especialidades da equipe 
(BRASIL, 1998b). 

 

Notamos que foi a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, que 

a criança passou a ser considerada um sujeito dotado de direitos assegurados pela lei. Uma 

ênfase maior é dada às necessidades que os processos de aprendizagem da criança em idade 

de educação infantil exigem. Por conseqüência, também é dada maior atenção à formação 

daqueles profissionais que atuarão na educação dessas crianças. 

 

2 A trajetória da formação 

 

Foi aí que nasci: Nasci na sala do 3º ano, sendo professora D. Emerenciana 
Barbosa, que Deus tenha. Até então, era analfabeto e despretensioso. 
Lembro-me: nesse dia de julho, o sol que descia da serra era Bravo e parado. 
A aula era de Geografia, e a Professora traçava no quadro-negro nomes de 
países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes, e Paris era 
uma torre ao lado de uma ponte e de um rio, a Inglaterra não se enxergava 
bem no Nevoeiro, um esquimó, um condor surgiam misteriosamente, 
trazendo países inteiros. Então, nasci. De repente nasci, isto é, senti vontade 
de escrever. Nunca pensara no que podia sair do papel e do lápis, a não ser 
bonecos sem pescoço, com cinco riscos representando as mãos. Nesse 
momento, porém, minha mão avançou para a carteira à procura de um 
objeto, achou-o, apertou-o irresistivelmente, escreveu alguma coisa parecida 
com a narração de uma viagem de Turmalinas ao Pólo Norte (Carlos 
Drumonnd de Andrade). 

 

Durante muito tempo os professores do ensino infantil constituíram uma classe 

marginalizada. Eram vistos muitas vezes como aqueles que cuidam das crianças, os que 

servem de babá na ausência dos pais, a tia, ou alguém sem qualificação para a profissão 

docente que teve a classe de educação infantil como oportunidade para verificar a aptidão 

para ensinar. A partir do histórico que traçamos a respeito da infância, constatamos que o 

significado dessa mesma infância foi repensado e ampliado, tornando-se mais complexo, o 
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que acarretou uma mudança profunda para a formação de professores para esse nível de 

ensino. 

Se observarmos as matrizes curriculares dos cursos de formação de professores, 

verificaremos que a educação infantil é tratada de forma isolada em componentes curriculares 

com a carga horária mínima e um estágio que não profissionaliza. O que vemos são 

complementações dentro do próprio curso, que, de forma aligeirada, pretendem incorporar um 

conjunto de conhecimentos específicos e pedagógicos complexos exigidos pelo exercício 

profissional. A LDB, no Artigo 62, determine que: 

A formação dos docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso 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, 
1998a). 

 

No que concerne ao artigo citado, pensamos que, embora se exija uma formação 

mínima para os professores de educação infantil, tal formação se configura como um processo 

sem as especificidades inerentes ao exercício da profissão. Além disso, não é raro nos 

depararmos com programas que pretendem suprir as carências deixadas na formação. A 

exemplo disso, encontramos, na própria legislação, cursos de dois anos que formam 

professores para atuar em creches e classes de educação infantil. 

Não é nosso propósito nesse texto desqualificar tais cursos, até porque existem 

propostas que merecem destaque. Trata-se de sugerir em determinado momento um professor 

capaz de dar continuidade a seu próprio processo de aprendizagem, um cidadão responsável e 

participativo, integrado ao projeto da sociedade em que vive e, ao mesmo tempo, crítico e 

transformador. O que nos inquieta é justamente esse professor “capaz de dar continuidade a 

seu processo de aprendizagem”. Nesse momento convém questionar: Como garantir a 

continuidade dessa formação? Como os estados e municípios cumprem a legislação vigente? 

Será que o professor estará qualificado para dominar o instrumental necessário para o 

desempenho de suas funções de educar e cuidar das crianças conforme preconizam 

determinados programas? 

Com base no exposto, verificamos que apenas a determinação da lei não contempla os 

conhecimentos que levem em conta o desenvolvimento e a vulnerabilidade social das crianças 

de 3 a 6 anos. Merecem destaque no processo de formação as idéias de David, quando se 

refere aos professores de educação infantil como profissionais capazes de compreender a 

amplitude e diversidade de seu papel, abrangendo o educar e o cuidar, responsabilizando-se 
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pela criança de forma integral, pelas suas necessidades e sua educação. Este contexto envolve 

“a diversidade de missões e ideologias, a vulnerabilidade da criança, o currículo integrado, o 

foco na socialização, a relação com os pais, as questões éticas que relevam da vulnerabilidade 

da criança o currículo integrado” (DAVID apud OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 46). 

Todavia, observamos ainda que a realidade da formação dos professores de educação 

infantil nos encaminha a outros questionamentos: os currículos dos cursos de formação de 

professores possibilitam um embasamento teórico para o exercício de tal carreira docente? 

Será que a formação busca as especificidades da educação infantil, possibilitando uma 

abordagem que rompa com o assistencialismo e deixe de privilegiar o desenvolvimento 

cognitivo, concebendo o processo educativo em uma perspectiva integrada? 

Sobre esses questionamentos nos sobrevém uma reflexão a respeito do processo 

educativo que nos chama atenção para a perspectiva integrada. Pensamos também sobre o 

professor de educação infantil enquanto formador de crianças em fase de desenvolvimento; 

crianças que, por certo, participarão da construção de uma nova sociedade. Quando nos 

referimos à nova sociedade, permitimo-nos acreditar em uma sociedade diferente, em um 

mundo melhor no qual as pessoas transitem com mais leveza. Com isso não queremos atribuir 

ao professor tamanha responsabilidade, mas ao mesmo tempo acreditamos na sua função de 

agente de transformação social. 

Assim sendo, convém citar o documento do Ensino fundamental de nove anos 

(BRASIL, 2006) enquanto um dos elementos norteadores da Educação Infantil. Nele são 

feitas referências ao processo educativo em uma perspectiva integrada, quando afirma que 

nós, professores e professoras, nos perguntamos: como se constrói a educação como prática 

de liberdade, no sentido de Paulo Freire? E responde: educar para que as crianças e os 

adolescentes possam cada vez mais compreender o mundo em que vivem por meio do 

trabalho pedagógico com os conhecimentos que têm e com aqueles conhecimentos de que 

vão, aos poucos, se apropriando pelo sentido vivo que possuem e pelos interesses e desejos 

que geram. 

Salientamos a complexidade dessa formação, ao tempo em que denunciamos o descuido 

no uso dessas mesmas leis e referenciais na qualificação desses profissionais e, 

conseqüentemente, a negligência na educação das crianças da Educação Infantil. Ainda 

lidamos com o imaginário popular em que é comum a idéia de que, para atuar na educação de 

crianças de 3 a 6 anos, é necessário ser “menina boazinha e que gosta de criança”. Enquanto o 

uso coerente e sério dessas leis não for praticado, estaremos cultivando esse imaginário e 

perpetuando equívocos. 
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3 O professor: cuidador e educador 

 

Vimos anteriormente a necessidade de um professor com uma formação que atenda à 

complexidade e às especificidades da educação infantil. Tal formação se constitui em um 

desafio presente, não apenas no interior da categoria, mas também em termos de políticas 

públicas, seja no âmbito de uma formação inicial sólida, seja no da formação continuada. 

Nesse momento nos debruçaremos sobre o cuidar e o educar como ações pertinentes à 

prática no cotidiano do professor da educação infantil. Sabemos que a sociedade é dinâmica, e 

como tal passa por transformações ao longo da história. Cabe às instituições de educação 

infantil incorporarem as novas funções pertinentes a essa modalidade de educação. Dentre 

essas funções está o cuidar e o educar. 

Temos conhecimento, por intermédio da história, que o ponto de partida para o 

aparecimento das creches foi a Revolução Industrial no século XIX. Essa Revolução 

Industrial gerou o crescimento das cidades, além do que ensejou uma maior a necessidade de 

mão-de-obra para trabalhar nas indústrias. Surgiu, desta forma, o trabalho feminino. As 

mulheres que anteriormente se dedicavam somente aos afazeres domésticos e aos cuidados 

para com os filhos, passaram a ter que trabalhar fora de casa, nas indústrias. A sociedade 

encarregou-se do cuidado com as crianças – foram criadas, então, as primeiras creches e 

instituições de cunho assistencial, onde as crianças permaneciam, enquanto suas mães 

trabalhavam. Foram essas instituições, destinadas à guarda dos filhos das mulheres que 

trabalhavam fora de casa, que deram origem à pré-escola atual. 

Convém salientar que o significado de cuidar era apenas “guardar”, ou seja, garantir 

segurança e suprir as necessidades básicas (higiene, alimentação) enquanto as mães 

trabalhavam. Nos tempos atuais este conceito vem se modificando. Cuidar não apenas se 

refere à segurança, mas é um direito da criança nessa faixa etária, conforme o RCNEI 

(BRASIL, 1998b, p. 24). 

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa 

compreendê-la como parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, 

habilidades e instrumentos que extrapolem a dimensão pedagógica. Explicitando-o de outro 

modo, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários 

campos de conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. 

Nesse sentido, concordamos com as orientações do Referencial Curricular Nacional de 

Educação Infantil. A nossa compreensão é de que, para cuidar das crianças nessa fase, faz-se 

necessária uma equipe multidisciplinar. Considera-se que o professor não dará conta de todos 
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os campos do conhecimento, visto que os procedimentos do cuidado devem seguir os 

princípios de promoção à saúde. Por outro lado, exige compromisso com o outro, respeito às 

singularidades no sentido de criar laços e estabelecer confiança entre quem cuida e quem 

recebe os cuidados. 

Nasce, nessa interação, a relação professor e aluno, um dos elementos importantes no 

desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo. Além disso, o desenvolvimento emocional, 

afetivo e cognitivo são aspectos de grande relevância para um crescimento sadio e para a 

construção da autonomia, sobretudo porque a criança está num processo contínuo de 

compreensão da sua singularidade. Enfim, cuidar sai do lugar de obrigação para se tornar um 

lugar de direito constitucionalmente adquirido, conforme preconiza o Art. 3º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente com o seguinte teor: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 

Acreditamos que o cuidar, encarado conforme o vimos de descrever, atende aos 

preceitos legais e aos princípios da solidariedade e da dignidade humana. Ao descrevermos o 

cuidar, o leitor pode compreender que temos uma visão dicotômica ou fragmentada do 

processo educativo na educação infantil, visto que optamos por tratarmos das funções de 

forma separada. No entanto, nosso intuito foi o de, primeiramente, discutir o conceito do 

termo cuidar para que, a partir daí, possamos compreendê-lo como uma ação intrínseca ao ato 

de educar, pois cuidar significa valorizar e desenvolver capacidades. 

Nesse sentido, o ato de educar deve possibilitar situações de cuidado, na medida em que 

auxilia, por intermédio de brincadeiras, atividades e aprendizagens orientadas. Somos 

favoráveis que se dê prioridade à articulação entre as dimensões 

desenvolvimento/aprendizagem/ensino; portanto, o discurso que vincula o cuidar da criança 

com sua educação se configura também por meio de posturas de pais e professores. Mais uma 

vez fica evidente a formação do professor, visto que se faz necessário que, na sua formação 

inicial ou continuada, este mesmo professor se aproprie de uma concepção de conhecimento e 

ação de conhecer, e formule uma abordagem educativa que se configure orientado nos 

projetos educacionais pedagógicos. 

É importante lembrar que educar e cuidar são indissociáveis, na medida em que as 

atitudes e os procedimentos de ambos se complementam. Entendemos ainda que o cuidado se 

constitui como um elemento da ação de educar; vemos isso nas atividades do professor em 
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sala de aula, na organização do ambiente de trabalho, propiciando condições físicas e 

materiais para que o processo de aprendizagem se efetive de maneira prazerosa. 

Nesse momento, alguns questionamentos se fazem presentes nessa reflexão: como 

articular o cuidar e o educar na formação e na prática pedagógica do professor de educação 

infantil? É possível pensar um currículo que atenda às demandas sociais e pedagógicas que 

são cada vez mais complexas na medida em que a sociedade evolui? Tais questionamentos 

não se encerram nesse texto, faz-se necessário aprofundar a discussão nos diversos momentos 

e espaços educacionais. 

 

4 O professor da educação infantil e a brincadeira 

 

Na tessitura desse texto, nos referimos ao conceito de infância e sua evolução dentro de 

um percurso histórico. A partir desse percurso, constatamos a necessidade de um profissional 

com uma formação que possibilite a apropriação e internalização de conceitos inerentes à 

prática pedagógica nas classes de educação infantil. Convém lembrar que elegemos, além do 

conceito de infância, os conceitos de cuidar e educar, sem, contudo, dicotomizá-los. Nesse 

momento discutiremos a importância do brincar. Isto posto, debruçar-nos-emos inicialmente 

sobre uma breve reflexão a respeito da brincadeira. 

Sabemos que a criança se prepara para a vida, assimilando a cultura do meio em que 

vive, a ela se integrando e com ela convivendo como ser social por intermédio da atividade 

lúdica. Para Brougere (1995, p. 59), “A brincadeira é, entre outras coisas, um meio de a 

criança viver a cultura que a cerca, tal como ela é verdadeiramente, e não como ela deveria 

ser”. A brincadeira, além de proporcionar prazer e diversão, pode representar um desafio e 

provocar o pensamento reflexivo da criança. 

De acordo com Wajskop (2005, p. 26), “A brincadeira deve ser vista como um princípio 

que contribui para o exercício da cidadania, ou seja, a criança deve ter o direito de brincar 

como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil”. Santos 

(1999) explica que o brincar pode ser visto sob vários pontos de vista: 

- do ponto de vista filosófico, o brincar é abordado como um mecanismo 
para contrapor à racionalidade; a emoção deverá estar junto na ação 
humana tanto quanto a razão; 

- do ponto de vista sociológico, o brincar tem sido visto como uma forma 
mais pura de inserção da criança na sociedade; brincando, a criança 
assimila crenças, costumes, regras e hábitos do meio em que vive; 

- do ponto de vista psicológico, o brincar está presente em todo o 
desenvolvimento da criança nas diferentes formas de modificação de seu 
comportamento; 
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- do ponto de vista da criatividade, tanto o ato de brincar como o ato 
criativo estão centrados na busca do “eu”; é no brincar que podemos ser 
criativos e é no criar que brincamos com as imagens e signos fazendo uso 
do próprio potencial; 

- do ponto de vista pedagógico, o brincar tem se revelado como uma 
estratégia poderosa para a criança aprender. 

 

Assim, compreendemos que o brincar é discutido em várias perspectivas. Ratificamos a 

importância de conhecer cada uma delas e identificá-las no cotidiano escolar, em particular na 

educação infantil. Faremos um recorte na perspectiva pedagógica; para um esclarecimento 

mais veemente sobre essa perspectiva convém lembrar o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil quando define dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e Social e 

Conhecimento de Mundo. Emergem desses âmbitos os eixos de trabalho: Movimento, Artes 

Visuais, Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. 

Buscamos evidenciar, no parágrafo anterior, que existem conteúdos a serem trabalhados 

nas classes de educação infantil, embora existam equívocos que apontam essa modalidade de 

ensino como o “espaço da brincadeira” apenas. Não se associa o brincar às situações de 

aprendizagem, a um tratamento apropriado aos diferentes conteúdos, aos valores, atitudes, 

formação de conceitos. A brincadeira se constitui como a linguagem infantil, pois, através 

dela, as crianças reproduzem situações reais e constroem sua autonomia. 

Sabemos que é possível ao ser humano adquirir e construir o saber, brincando. 

Brincando aprendemos a conviver, a ganhar ou perder, a esperar nossa vez e lidarmos melhor 

com possíveis frustrações. Vários estudos comprovaram que o desenvolvimento infantil é um 

processo que depende das experiências anteriores das crianças, do ambiente em que vive e de 

suas relações com esse ambiente. Deve-se considerá-la como um sujeito em desenvolvimento 

que explora as situações e formula significados, assumindo ações. 

Conforme afirmamos anteriormente, o brincar deve se fazer presente nas atividades 

propostas pelo professor, considerando que dentro dos eixos temáticos estão os conteúdos das 

aulas, visto que as diferentes aprendizagens acontecem nos momentos de brincadeiras. Os 

jogos, a música, as atividades com o corpo apontam para a possibilidade de a criança 

construir instrumentos e “estabelecer caminhos que lhe possibilitem a realização de suas 

ações” (BRASIL, 1998b). 
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Breves considerações finais 
 

Por acreditarmos na importância da formação do professor da educação infantil como 

propulsora e uma ação pedagógica que busca atender demandas específicas do 

desenvolvimento infantil é que apontamos para a necessidade de uma maior atenção nos 

processos formativos para essa modalidade de ensino. Com isso não queremos responsabilizar 

os professores por tal situação. 

Dentro dessa perspectiva de transformação, exigem-se novas formas de gestão, de 

organização escolar e redefinição do papel do profissional da educação infantil. Concordamos 

com o pensamento de Sonneville (2004), quando ele responsabiliza o poder público pela falta 

de adoção de políticas consistentes para a Educação Básica. Para o autor, tais políticas devem 

ser destinadas indistintamente sem privilégio de classe, gênero ou raça. Ser professor de 

educação infantil hoje é um desafio que se impõe, tendo em vista a não garantia de um 

processo democrático que permita a ascensão na escolaridade, em todos os níveis, e a 

valorização dessa formação no patamar de outros cursos. 

Nesse momento, retornemos ao título desse texto: Ser professor de educação infantil: 

desafios da profissão. Não é a nossa intenção responder aos questionamentos que se impõem 

diante de um tema de grande profundidade; ao mesmo tempo nos inquietam as medidas 

paliativas e a indiferença com que é tratada a formação dos professores da educação infantil. 

A legislação define o perfil profissional; entretanto, convém questionar: existe por parte do 

poder público um planejamento coerente com a identidade das escolas que trabalham com a 

educação infantil? O curso que forma o professor para os anos iniciais atende às 

especificidades do professor de educação infantil? Como dirimir os equívocos acerca do 

verdadeiro significado de cuidar e educar? 

Nesse texto nos empenhamos em desenvolver uma reflexão sobre os desafios impostos 

na formação do professor de educação infantil, tecendo breves considerações sobre seu 

verdadeiro papel. Pensamos a valorização e a qualificação desse profissional como sendo de 

natureza política. É fundamental suscitarmos discussões no âmbito dessas questões a fim de 

ratificar a importância desse profissional na sociedade. 
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