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RESUMO

Este artigo é fruto de inquietações, referentes à educação infantil. O ponto de partida deste estudo foi a busca
de um entendimento sobre o papel social da educação infantil, em seguida partiu-se para as práticas
pedagógicas e a formação do professor que atende a esse nível de ensino. As reflexões aqui presentes
apoiam-se em pontos de vista de teóricos que buscam esclarecer questões referentes à educação de crianças
de 0 a 5 anos. A educação infantil tem uma história recente, muitos pontos positivos já foram conquistados
legalmente, no entanto, ainda há muito a ser mudado no atual cenário educacional brasileiro. São leigos
trabalhando no lugar de pessoas capacitadas para o trabalho, a confusão entre o cuidar e o educar, a má
formação do professor, entre outras. A grande mudança esperada é a transformação da estrutura formativa
do professor, consequentemente nas suas práticas em sala de aula, para que o direito ao ensino de qualidade
seja uma garantia real.
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ABSTRACT

This article is the result of concerns, referring to early childhood education. The starting point of this study
was the search for an understanding of the social role of early childhood education, then broke for the
pedagogical practices and the training of the teacher who meets this level of education. The reflections here
rely on views of theorists who seek to clarify issues related to education of children from 0 to 5 years. The
early childhood education has a recent history, many positive points have already been earned legally,
however, there is still much to be changed in the current Brazilian educational scene. Are laypeople working in
place of people qualified for the job, the confusion between caregiving and educate, the bad teacher training,
among others. The big change expected is the transformation of the structure of formative teacher,
consequently in its practices in the classroom, so that the right to quality education is a real guarantee.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Estudar a temática “Prática pedagógica e forrmação inicial do professor da educação infantil”, manifestou-se
pelo desejo de conhecer um pouco mais como ocorre, de acordo com teóricos, a formação inicial do professor
da educação infantil e a prática pedagógica dos mesmos. A educação infantil, por um longo tempo na história
da educação brasileira, passou despercebida devido ao nível de importância que tinha a infância dentro da
sociedade. Muitos movimentos surgiram a favor da infância e do reconhecimento das instituições que
atendem às crianças de 0 a 6 anos como sendo locais onde se desenvolve educação.

Com a Constituição Federal de 1988, entre algumas conquistas no ramo da educação, houve o
reconhecimento oficial de que as crianças entre 0 e 6 anos de idade também têm direito à educação. A partir
daí, as creches e pré-escolas deixam de prestar o serviço exclusivo do cuidar assistencialista para dar lugar ao
cuidar educativamente. Outra conquista na área foi com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996,
pois a LDB reconheceu a educação infantil como sendo a primeira etapa da educação básica. A Emenda
Constitucional n° 53/2006, reduziu o limite de idade da educação infantil para 05 anos de idade, uma vez que
o ensino fundamental passou a durar 09 anos.

Como se pode ver, a educação infantil só tem pouco mais de duas décadas, o que mostra que a infância era
tida como uma fase sem importância para a construção do conhecimento humano.

Infelizmente, ainda nos dias de hoje, é possível encontrar leigos educando as crianças pequenas. Sabe-se que
não é só na escola que a educação é desenvolvida, mas devido a criança passar boa parte do tempo nela, a
educação escolar tem influência significativa no desenvolvimento da criança e, para que esse
desenvolvimento seja qualitativo, o profissional deve ter uma formação competente e adequada para formar
indivíduos participativos e ativos no processo de construção do conhecimento.

A fase da criança até os 05 anos, é um período complexo do desenvolvimento humano no que se refere ao
emocional, social, motor e intelectual. Para suprir todos esses aspectos o profissional precisa estar bem
preparado, ou seja, qualificado e esta preparação deve acontecer em cursos de nível superior.

Outro problema enfrentado pela educação infantil é a má formação do profissional, as universidades não
estão qualificando os futuros professores de maneira adequada. Trabalha-se excessivamente a teoria e a
prática fica em segundo plano, os cursos de licenciatura precisam ser reestruturados de maneira que teoria e
prática estejam no mesmo patamar de importância, pois no caso da educação, teoria sem prática não se
sustenta. É extremamente correto afirmar que a prática constante na formação inicial do professor promove a
reflexão sobre a própria prática, a formação do professor é mais qualitativa e consequentemente este futuro
professor desenvolverá um trabalho também com mais qualidade.

A colaboração desta pesquisa para a sociedade como um todo parte de o presente texto trazer informações
importantes a cerca do que se propôs. A temática enfocada foi selecionada a partir da observação de que a
educação infantil tem sido pouco valorizada, pois, apesar dos amparos legais, as autoridades competentes
têm investido pouco na área e por perceber que muitos profissionais ainda acreditam na teoria de que creche
e pré-escola são lugares de assistência e que nessa fase as crianças não precisam de atendimento
educacional. Com isso, sentiu-se a necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre o assunto,
certamente, as respostas encontradas não são as únicas alternativas, fica o caminho para o reconhecimento
do real valor da educação infantil.

Na sociedade contemporânea ocorrem muitas transformações, inclusive na estrutura familiar, e a criança
passa a ser vista sob um novo olhar. A criança de 0 a 05 anos deixa de ser parte secundária da sociedade e
passa a ter direitos enquanto ser social. O estado começa a ser, junto com a família, responsável pelo
desenvolvimento integral da criança.

A Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e a Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional asseguram hoje o direito a todas as crianças a uma educação infantil gratuita e de
qualidade, fato que pode ser comprovado pelo artigo 53 do ECA:

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento
de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho,
assegurando-lhes:

V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único - É direito dos pais ou do responsável ter ciência do processo
pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais.

Artigo 54º : É dever do estado assegurar à criança e ao adolescente:

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
(ECA, 1991, p. 17)

Porém, apesar de haver o reconhecimento da importância da educação para crianças entre 0 e 05 anos, no
tocante à qualidade, este direito está distante da realidade. O que acontece é que muitas instituições não têm
desenvolvido um trabalho democrático, ou seja, têm funcionado apenas como um local de assistencialismo,
deixando de lado o caráter educativo, social e cultural. Estas dimensões são fundamentais para favorecer o
desenvolvimento das crianças e seu direito de cidadania. Com um trabalho de qualidade, “… as crianças
formam seu próprio mundo das coisas, mundo pequeno inserido em um maior." (BENJAMIN, 1984, p. 77).

A educação das crianças de 0 a 05 anos tem um papel social muito importante para o desenvolvimento social
e humano, situa-se no plano dos direitos sociais da infância, de sua cidadania e, ainda, de acordo com o
teórico Campos (2007), a educação infantil é um dos níveis educacionais que mais dá retorno à sociedade dos
investimentos a ela destinados.

Inegavelmente, as crianças são seres sociais, fazem parte de uma classe social, mantêm relações dentro do
contexto ao qual pertencem. É preciso que o professor tenha claro de quem são as crianças para que a
atuação pedagógica favoreça o crescimento das mesmas. Para que o papel da educação infantil enquanto
fundamental para o desenvolvimento humano e social, seja desempenhado; as crianças devem ser vistas
como indivíduos com cidadania que criam cultura e que nesta fase a criança desenvolve suas capacidades
físicas, cognitivas, afetivas, ética, estética, de relacionamento interpessoal e de inserção social.

A Educação Infantil tem o papel social de valorizar os conhecimentos adquiridos e proporcionar novas
possibilidades de conhecimentos às crianças, tudo isso tendo o cuidar e o educar associados. De acordo com a
teoria de Piaget, o desenvolvimento humano acontece do social para o individual. Com as crianças por meio
desse processo, do social para o individual, percebe-se a construção da identidade sociocultural e autonomia
na criança. Sem dúvidas, estas são sujeitos históricos e sociais, cidadãos que têm direitos sociais, entre eles o
direito à educação.

Até pouco tempo, as escolas de educação infantil eram tidas como institutos responsáveis pelo cuidado físico
das crianças. Tal concepção era fruto do período industrial, neste os pais precisavam trabalhar e tinham que
deixar as crianças em instituições específicas. Os cuidados que as crianças recebiam tinham caráter
essencialmente assistencialista, sem qualquer proposta educativa.

Por volta da década de 80, a sociedade passou a reivindicar que esses institutos fossem reconhecidos também
como um lugar onde se aprende, ou seja, que oferece educação. Oficialmente, foi com a Constituição Federal
de 1988 que as crianças menores passaram a ter como garantia o direito à educação infantil e o seu
oferecimento um dever do Estado. As instituições que atendem as crianças pequenas não são mais um lugar
para suprir a necessidade dos pais de trabalhar, a educação infantil enquadra-se no direito de todos à
educação.
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O cuidar assistencialista dá lugar ao cuidar essencial, ao cuidar educativamente, pois as instituições de
educação infantil deixam de preocupar-se apenas com a higiene, alimentação e saúde dos pequenos e,
passam a integrar essas tarefas ao ato de educar. Para Campos (1991), além de assistencialista, o ato de
cuidar abrange também o caráter institucional, educar e cuidar.

Outro marco importante para as crianças de 0 a 05 anos é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB de 1996, a denominação “Educação Infantil” nesta Lei explicita a importância desta fase. Na LDB, a
educação infantil é definida como primeira etapa da educação básica, atribuindo a esse nível de ensino a
finalidade do desenvolvimento integral da criança de 0 a 05 anos de idade. Vale lembrar que nenhuma outra
lei, anteriormente, deu tanto destaque para a educação infantil. Com o reconhecimento desta como sendo a
primeira etapa da escolarização da criança, o termo pré-escola vai deixando de ser usado, pois após a LDB, a
criança não mais tem direito a uma prévia escolarização, mas uma educação de base.

O ato de cuidar e o de educar começam a ser visto enquanto atos articuladores que se complementam. Na
prática, o que mudou foi a garantia legal de uma educação baseada em propostas pedagógicas adequadas, e
o trabalho que deve ser desenvolvido por profissionais da área em prol do desenvolvimento infantil. Na
verdade, “… é equivocado afirmar que, só agora, as creches e pré-escolas se transformaram em instituições
educativas. Elas sempre foram instituições educativas, já que é impossível cuidar de crianças sem educá-las.”
(CRAIDY, 2003, p. 61).

Faz-se necessário, aqui, afirmar o que vem a ser cuidar e educar. De acordo com o texto do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil, o educar significa:

…propiciar situações de cuidado, 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 (RCNEI, 1998, p.23).

Percebe-se no contexto do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil que o educar é uma
propensão ao cuidar, assim, fica claro que existe uma estreita relação entre ambos, ou seja, ao educar,
cuida-se e ao cuidar, educa-se. Dessa forma, as situações de cuidado da educação infantil devem acontecer
de forma a beneficiar o desenvolvimento integral das crianças, conduzindo-as à autonomia.

O cuidado na Educação Infantil é uma ação cidadã, onde educadores, pessoas
conscientes dos direitos das crianças, empenham em contribuir favoravelmente ao
crescimento e desenvolvimento das crianças. O cuidar é visto aqui como uma prática
pedagógica e como forma de mediação, que se constitui pela interação através da
dialogicidade e quer possibilitar à criança leitura da realidade e apropriação de
conhecimentos. (WEIS, 1999, p. 108)

Em educação infantil, educar e cuidar estão estreitamente associados, não há como separar uma da outra. Os
cuidados emocionais, físicos, sociais e cognitivos devem estar presentes no educar, todos os aspectos de
cuidado com as crianças deve-se trabalhar o lado educativo de forma a contribuir para a independência das
mesmas. Porém, por causa da formação, em geral precária, dos professores da educação infantil, o cuidar e o
educar não têm sido contemplados corretamente. No campo de formação do profissional da educação, tem-se
priorizado os aportes teóricos e conceituais. A realidade é que a maioria das universidades não está
preparando os alunos para o trabalho na educação infantil.

Segundo Oliveira (2005), o professor deve ter clara a ideia de cuidar e de educar, bem como saber diferenciar
o cuidar familiar do cuidar da escola. Como já foi dito, o educar remete ao cuidado de forma a auxiliar o
desenvolvimento das capacidades cognitivas, dos potenciais emocionais, afetivos, corporais, sociais e éticas.
Para atender a essa necessidade atual da educação infantil, compreender a criança, possibilitar o
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desenvolvimento da mesma e respeitar as singularidades da infância, o profissional da área deve ter formação
adequada.

A educação infantil é a base da vida escolar da criança e desde já ela precisa ver a escola como um lugar
prazeroso, seguro, onde ela é acolhida e respeitada. A partir do contexto de valorização da infância para o
desenvolvimento humano, os formuladores de políticas, as academias e a sociedade têm se conscientizado da
necessidade de uma formação de qualidade daqueles que trabalham com a educação infantil. Comênio foi o
primeiro estudioso a reconhecer a importância da infância para o desenvolvimento do ser humano. De acordo
com Comênio (1985), a formação humana deveria acontecer ainda na infância, pois a criança é como uma
árvore, ambas precisam de cuidados logo cedo para que possam render bons frutos.

Diante deste cenário, abre-se a discussão em torno da formação inicial do professor responsável pelo cuidar e
educar das crianças de 0 a 05 anos. Com a Constituição Federal de 88, além da obrigatoriedade e gratuidade
do ensino, a criança é vista pela primeira vez como sujeito com direitos. A referida Constituição menciona
também a preocupação com a formação dos professores.

A Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso V, determina a valorização dos
profissionais de ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, para o
magistério público, com piso salarial profissional e ingresso, exclusivamente, por
concurso público de provas e títulos. (CURY, 2001, p. 52)

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 foram determinadas muitas reformas
em torno dos níveis de ensino com o objetivo de adequar a educação ao novo cenário sócio-político e
econômico brasileiro. Desde a promulgação da LDB, são discutidos muitos assuntos em torno da formação
docente e muitas interpretações equivocadas são feitas, principalmente em se tratando da formação do
profissional para o trabalho com a educação infantil.

Dentre as reformulações realizadas, está a formação do professor, a Lei 9.394/96 em seu artigo 84, parágrafo
4º, determinou que em um prazo de 10 anos, após sua promulgação, os professores dos anos iniciais do
ensino fundamental e da educação infantil fossem formados em nível superior. Porém, nesta mesma lei,
devido à realidade, é admitido nos referidos níveis de ensino a formação mínima de professores em nível
médio.

Como se pode ver, a história da formação docente para a educação infantil é muito recente e o grande desafio
do momento é o preparo de professores qualificados para atender a demanda da sociedade. O campo de
trabalho do professor é permeado de singularidades e complexidades, no processo ensino/aprendizagem é
conferido ao professor nas palavras de Perrenoud (2000), uma autoridade originária de sua posição e
conhecimentos a serem compartilhados. Diz-se aqui compartilhados porque, no contexto atual de educação, o
conhecimento adquire-se por meio do diálogo e não mais via transmissão exclusiva do professor.

... o conhecimento é construído socialmente, na interação entre pessoas e não pela
transferência do professor para o aluno. Portanto rejeitam fortemente a metodologia
de reprodução do conhecimento, que coloca o aluno como sujeito passivo no
processo de ensino-aprendizagem. (TORRES e IRALA, 2004, p.65).

Até pouco tempo, a função do professor era transmitir o conhecimento e os alunos não tinham possibilidades
de indagação, apenas recebiam como verdades absolutas o que o professor dizia. Nos dias de hoje, não há
mais espaço para profissionais com este perfil, o professor atual deve desenvolver um processo
ensino/aprendizagem mais dinâmico, no qual ele torna-se mediador entre o saber e o aluno. Os educadores
são os

... apresentadores do mundo, agentes da transformação pessoal, responsáveis por
encaminhamentos significativos, por revelações, por descobertas decisivas, por ser
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paradigmas, por momentos importantes. Suas significâncias éticas, suas exigências e
expectativas, sua compreensão do real interesse de cada aluno depoente permeiam
todos os parágrafos. (CASTANHO, 2001, p.155)

Para que esse novo perfil seja atendido, é preciso qualificar melhor os profissionais, principalmente os da
educação infantil que, muitas vezes, não lhes é atribuído o valor que merecem. É muito comum, nas salas de
creche e do ciclo básico de educação, leigos, ou seja, pessoas sem visão educativa, estarem assumindo o
papel de um profissional da educação. A formação inicial do professor interfere diretamente no tipo de aula
que ele irá desenvolver, por isso, é fundamental que os professores recebam uma formação adequada, esta
deve ter como base a união da teoria com a prática. O trabalho por meio da teoria e da prática na preparação
do futuro profissional da educação é mencionado na LDB 9.394/96, Art. 61:

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre
teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; (...). (BRASIL, 1996,
p. 32).

As universidades não estão conseguindo cumprir o papel de formar professores para o exercício da docência
que atenda as necessidades do mundo atual. É preciso fazer uma análise profunda, por parte dos
responsáveis, da realidade das licenciaturas com o objetivo de reestruturação, pois os referidos cursos
precisam oportunizar que seus alunos reflitam sobre a realidade das salas de aula e, para tanto, deve haver o
trabalho que integre teoria e prática, pois é por meio da prática que o professor em formação irá entender o
funcionamento da realidade das aulas.

Em nosso entendimento, nos processos de formação de professores, é preciso
considerar a importância dos saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o
que não sabe), dos saberes pedagógicos (pois o ensino é uma prática educativa que
tem diferentes e diversas direções de sentido na formação do humano), dos saberes
didáticos (que tratam da articulação da teoria da educação e da teoria de ensino para
ensinar nas situações contextualizadas), dos saberes da experiência do sujeito
professor (que dizem do modo como nos apropriamos do ser professor em nossa
vida). (PIMENTA, 2002, p 71)

No momento atual da educação, no qual o conhecimento apresenta-se diverso e complexo, os profissionais
precisam estar preparados para esta realidade. Apesar da Lei que dá subsídios para aqueles de formação de
nível médio poderem trabalhar com educação infantil, há o consenso de que a formação em nível superior
para a atuação nesse nível de ensino é importante e necessária. A Lei 10.172/2001 do Plano Nacional de
Educação defende a melhoria da qualidade de ensino no Brasil e admite que a qualidade só é possível com a
valorização do magistério. Dentre os fatores a serem reformulados, a formação docente está em discussão
entre teóricos e estudiosos.

Há hoje uma consciência generalizada de que a formação de professores é um
desafio relacionado com o futuro da educação básica, esta por sua vez, intimamente
vinculada ao futuro de nosso povo e a formação de nossas crianças, jovens e
adultos. No entanto, as perspectivas de que essa formação ocorra em bases
teoricamente sólidas e fundada nos princípios de uma formação de qualidade e
relevância social são cada vez mais remotas no quadro das políticas educacionais
implementadas. (FREITAS, 2005, p. 29).

A formação inicial do professor da educação infantil tem um caminho extenso a percorrer em direção a
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qualidade, pois o que se tem observado é que poucos são os cursos de formação docente que contemplam os
princípios para uma formação qualitativa. A maioria dos cursos de licenciatura não tem preparado seus alunos
para transformar os conteúdos em ação, ou seja, os recém-formados estão chegando à sala de aula sem o
devido preparo para a aplicação do conhecimento adquirido para a prática.

A formação de professores deve ser considerada como uma preparação e
emancipação profissional dos docentes, de modo a possibilitar a realização crítica,
reflexiva de um estilo de ensino capaz de promover uma aprendizagem significativa
nos alunos. (GARCIA, 1999, p. 23).

Nesse contexto é que se problematiza a questão da teoria e da prática nos cursos de licenciatura em relação à
atuação pedagógica dos futuros educadores. Lamentavelmente, o que tem acontecido é que os cursos de
formação docente têm dado predileção aos conteúdos e deixado a desejar no tocante às metodologias a
serem praticadas no cotidiano da sala de aula e, como consequência, desse método teórico, os licenciados
repetem o mesmo mecanismo, ou seja, um ensino teórico, cansativo e pouco interessante.

Os cursos de licenciatura no Brasil, seja para a educação infantil ou para qualquer outra área, destinam pouco
tempo para a prática e, dessa forma, os licenciandos terminam o curso e partem para o mercado de trabalho
com metodologias inapropriadas. É possível afirmar que os futuros docentes não estão sendo preparados para
“... despertar e manter o interesse dos alunos; envolver os estudantes em investigações científicas;
desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos e desenvolver habilidades.”
(KRASILCHIK, 1996, p. 113).

É fundamental que o futuro profissional da educação aprenda na universidade como desenvolver um trabalho
que articule teoria e prática de forma a significar os assuntos programáticos. Faz-se necessária essa
articulação, ainda porque, por meio dela, o futuro docente tem a possibilidade de refletir, pois o professor
reflexivo articula o pensamento com autonomia de forma a atender as necessidades sociais, políticas e
econômicas da realidade.

O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente, expressa-se aqui como
a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa
adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade
brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos e garanta as
aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e
participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na
sociedade em que vivem. (BRASIL, 1997, p. 45).

Trabalhar por meio da associação entre teoria e prática nem sempre funciona de forma fácil, é um trabalho
complexo que requer tempo, porém é indispensável que esse quadro seja revertido. A formação inicial do
professor é fator fundamental para a melhoria qualitativa da educação brasileira, pois o professor é o principal
agente da educação sistematizada.

Historicamente a educação infantil vem sendo vista sob dois aspectos principais: como assistencialista, no
sentido de cuidados físicos e higiênicos, e, atualmente, como educativa. Nos últimos 20 anos, esta
modalidade de ensino evoluiu em muitos aspectos e um avanço importante foi o reconhecimento, por meio da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, como sendo a primeira etapa da educação básica no país. A
partir da LDB, a educação infantil assume lugar de igualdade com o ensino fundamental e médio.

Na educação infantil, as crianças são criativas e têm participação ativa na construção do próprio
conhecimento. Com essa certeza, a creche e a “pré-escola” devem ser muito mais do que um lugar onde se
brinca e se recebe cuidados assistenciais, deve ser um lugar seguro, afetivo e, acima de tudo, educativo com
profissionais preparados para acompanhar e estimular o desenvolvimento humano das crianças.
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Estes pressupostos são importantes para que sejam desenvolvidas nas crianças as capacidades de aprender a
aprender e de conviver democraticamente com o outro. Para tanto, é preciso que as atividades nesse nível de
ensino sejam propostas de forma a desenvolverem um conjunto de saberes, atitudes, habilidades e valores
adequados.

Para que o atendimento às crianças de 0 a 05 anos seja satisfatório e adequado, os profissionais da área
precisam passar por uma formação inicial de boa qualidade e essa boa qualidade implica na prática constante
em meio à realidade da sala de aula. É sabido que uma formação teórica não é suficiente para formar um
bom professor, é preciso que teoria e prática sejam uma parceria no aprendizado dos futuros profissionais de
educação. Estes devem estar conscientes da importância da busca do saber, da formação profissional e do
papel do docente da educação infantil.

O trabalho com estas crianças pequenas deve ocorrer de forma intencional e qualitativa de maneira que o
cuidar e o educar sejam vistos como um processo único e inseparável. Assim, conclui-se que o trabalho
pedagógico na educação infantil deve ser realizado com o objetivo de possibilitar à criança o desenvolvimento
da autonomia, do cognitivo e do emocional.

Este trabalho proporciona informações sobre a importância da prática pedagógica e da formação de
professores da educação infantil e, apesar da pouca experiência com pesquisa científica, acredita-se que o
trabalho, ao qual se propôs a pesquisadora, chegou a um resultado satisfatório; causando o enriquecimento
com novos conhecimentos e reforçando saberes já existentes.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. São Paulo, Summus, 1984.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.

______. Estatuto da criança e do adolescente. Lei n.8.068, de 13/07/1990: Brasília. DF. 1990.

_______.Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEE,
1997.

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 – 24 de dez. 1996. Estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: MEC/SEF, 1998.

________. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

________. Plano Nacional de Educação. Brasília: MEC/SEF, 2001.

BOGDAN, Robert & BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação. Uma introdução à teoria e
aos métodos. Coleção Ciências da Educação. Portugal: Porto Editora, 1994.

CAMPOS, M. M. Educar e Cuidar: questões sobre o perfil profissional de Educação Infantil. São Paulo:
Cadernos de Pesquisa, 1991.

CASTANHO, Sergio e CASTANHO, Maria Eugênia. Temas e textos em metodologia do ensino superior,
Campinas, Papirus, 2001.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/pratica_pedagogica_e_formacao_inicial_do_professor_da_educacao_in.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



COMÊNIO, John Amos. Didática Magna: tratado de ensinar tudo a todos. Lisboa:

Fundação Caloute Gulbenkian, 1985.

CRAIDY, Carmem Maria. A educação da criança de 0 a 6 anos: o embate assistência e educação na
conjuntura nacional e internacional. In: MACHADO, Mª Lúcia de A.(Org.). Encontros e desencontros em
Educação Infantil. São Paulo: Cortez, 2003.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Os desafios da formação docente. Curitiba: Editora da UFPR, 2001.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989.

FLICK, U. Uma introdução à Pesquisa Qualitativa. Tradução de Sandra Netz. Porto Alegre: Bookman,
2004.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____________.Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.

FREITAS, Lourival C. de. Mudanças e inovações na educação. 2. ed. São Paulo: EDICON, 2005.

GARCIA, Marcelo. Formação de Professores para uma Mudança Educativa. Porto: Porto Editora, 1999.

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de Biologia. São Paulo: Editora da Universidade, 1996.

OLIVEIRA, Zilma. Educação Infantil: Muitos olhares, 8ª edição, São Paulo: Cortez, 2005.

PERRNOUD, Philippe. Pedagogia diferenciada: Das intenções a ação. Porto Alegre/RS. Arted, 2000.

TORRES, P.; ALCÂNTARA P. R.; IRALA, E. A. F. Grupos de consenso: uma proposta de aprendizagem
colaborativa de ensino-aprendizagem. In: Revista diálogo

educacional. Curitiba, v. 4, n. 13, set/dez. 2004.

WEISS, Elfy Marfrit Gohring. O cuidado na escola infantil: contribuições da área da saúde. Perspectiva:
revista do centro de ciências da educação. Florianópolis. Vol. 17,n. especial; 1999.

Recebido em: 17/07/2014
Aprovado em: 17/07/2014
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/pratica_pedagogica_e_formacao_inicial_do_professor_da_educacao_in.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio


