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RESUMO 
O presente artigo aborda questões referentes à importância da formação do professor na Educação 

Infantil, tendo como objetivo analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, de que forma ele pode 
contribuir na formação da criança. Para tanto utilizou-se obras de autores como Carneiro, Colodel, 

Costa, Sant'ANNA, Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil entre outros.Pretendeu-se 

identificar novas práticas pedagógicas para desenvolver na sala de aula, que melhor supri as 

necessidades das crianças nessa etapa de ensino. Analisou-se, por meio da visão de alguns autores, que 
discutem essa temática, o papel da escola e qual influência do professor na formação da identidade das 

crianças, e também apontando-se práticas que potencializam o trabalho com alunos da Educação 

Infantil, bem como atividades significativas. O estudo conclui-se enfatizando a importância da 
capacitação de qualidade dos professores nessa etapa da educação, onde requer atenção e dedicação do 

profissional, pois são crianças que estão em fase de construção do seu caráter; como também a 

necessidade do professor buscar, por meio da formação continuada, conhecimentos e estratégias para 
alcançar bons resultados com atividades que estimula as diferentes áreas de desenvolvimento da criança, 

uma vez que é papel da escola fazer com que as crianças sejam um indivíduo social na interação com 

outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais em relação aos pontos relevantes para o alcance dos 
objetivos pretendidos neste estudo.  

 

Palavras chave: Formação do Professor, Práticas Pedagógicas, Educação Infantil 

 

1 INTRODUÇÃO 

A Educação Infantil passou a integrar a Educação Básica, juntamente com o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio. Segundo a Lei nº 12.796, de 2013: “A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 

Básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até cinco anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.  

A Educação Infantil, sendo a primeira etapa da educação da criança é uma fase muito importante em 

seu desenvolvimento, pois é na Educação Infantil que a criança tem o primeiro contato com a escola 
antes de entrar no Ensino Fundamental, e é importante que esse contato seja garantido com profissionais 

capacitados para que o aluno se desenvolva e tenha boas referências na escola, pois sabemos que para 

algumas crianças esse momento no início não é muito confortável, visto que elas saem do contato 

familiar e passam a ter outros contatos sociais. 

Nessa direção o professor é uma pessoa de grande importância nessa fase da criança, portanto é 

importante preparar esse primeiro contato com estratégias e habilidades para que a criança vá se 

adaptando nesse novo mundo, que é a escola, e que agora passa a fazer parte da sua vida. 

Sabemos que as crianças enxergam o professor como um ser superior, amável, carinhoso, inteligente, 

etc. E sabemos que os alunos têm o professor como uma referência, então qualquer gesto, fala, atitude 

que toma em sala de aula, são observados pelos alunos. O interesse por esta temática surgiu a partir das 
experiências vividas no campo de estágio. Desse modo, instituiu-se como tema de pesquisa “O professor 

como referência na educação infantil.” 

Partindo dessas observações institui-se como problema de pesquisa o seguinte questionamento: Como 

o professor pode ser referência para a criança na Educação Infantil? A fim de buscar maior reflexão para 
que os professores possam melhorar suas práticas pedagógicas e garantir uma educação de qualidade 
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para os alunos, definiu-se objetivo geral:Analisar como o professor da Educação Infantil pode ser 

referência para a criança, visto que nessa etapa da Educação Básica, o professor exerce grande influência 

na formação da criação.  

Desse modo, as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores ficarão marcadas positivamente ou 

negativamente na vida das crianças que certamente serão influenciadas por essas práticas. Para que se 

cumpra este objetivo, temos os seguintes objetivos específicos: Analisar os avanços ocorridos no 

contexto da Educação Infantil; Relacionar a importância da formação do professor para o 
desenvolvimento de práticas educativas significativas e relevantes na Educação Infantil; Descrever 

práticas educativas que fortaleçam a referência do professor para a contribuição da identidade da criança. 

Para fundamentar este estudo tomou-se como referencial teórico os estudos dos seguintes autores: 
Carneiro, Colodel,Costa, Sant'ANNA e o Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil.A 

pesquisa será feita por meio de pesquisas bibliográficas, artigos e sites. 

Por ultimo apresentaremos nossas considerações acerca das observações necessárias ao alcance dos 

pressupostos da temática abordada neste artigo. 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Breve histórico sobre a Educação Infantil: Abordagens históricas e atuais 

Antigamente a Educação Infantil não era obrigatória, a partir de 4 de abril de 2013 ela passou a ser 

obrigatória e integrante da Educação Básica. Essa mudança só vem a garantir uma melhoria na educação, 
pois a criança passa a ser mais valorizada e beneficiada garantindo seus direitos. Segundo Carneiro 

(2014, p. 226-227)“A Educação Infantil deve ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos, e em 

pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos de idade”. 

Nesta etapa de educação, as crianças devem ser estimuladas através de atividades lúdicase jogos, tendo 
como intuitivo exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas. Nas instituições de Educação Infantil, 

essas atividades desenvolve-se pelas relações e práticas educativas e pelas interações estabelecidas com 

adultos e crianças de diferentes idades. Essas práticas e interações fundamentam-se entre o cuidar e o 
educar e na valorização do brincar, como meio de expressão e de crescimento da criança. 

De acordo com Carneiro (2014, p. 227):  

 

Não cabe à Educação Infantil desenvolver programas de disciplinas, mas 

trabalhar com atividades que enfoquem, através de um planejamento lúdico-

pedagógico, dimensões cognitivas, afetivas, perceptivo-motoras, sociais, 

valorativas e dialógicas. 

 

As instituições de Educação Infantil devem certificar-se que todos os princípios fundamentais das 

diretrizes estão presentes no ensino. É importante também que tenha tempo e espaço para a participação 
das famílias e responsáveis no projeto político pedagógico para que consiga atender as necessidades que 

a escola não vê.    

Não compete à Educação Infantil alfabetizar a criança, pois nessa fase ela não tem maturidade para isso, 

a não ser quando a alfabetização é espontânea. O objetivo na Educação Infantil é o de desenvolver na 
criança capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer 

seu próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para 

se comunicar, entre outros. O destaque da Educação Infantil é estimular as diferentes áreas de 
desenvolvimento da criança, sendo que, para isso, é necessário que a criança sinta-se bem e feliz no 

espaço escolar. 

2.2 A importância da formação do professor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_L%C3%BAdica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
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A escola tem um papel de fundamental importância na construção da identidade de cada criança: É na 

instituição de Educação Infantil que a criança começa a aprender e a se identificar com o modelo de ser 

humano que lhe é apresentado, pois é por meio desse modelo que ocorre a estimulação para construção 
da identidade da criança. 

Segundo Costa e Mota; 

 
A Pedagogia tem um papel muito maior que ensinar algo a crianças. O pedagogo 

ocupa um lugar fundamental na vida das crianças. É exatamente nessa fase que 
apreendemos e adquirimos as concepções de sociedade, moral, valores, entre outras. 

 

É por meio da participação do indivíduo na sociedade é que ele vai construindo sua identidade, as regras, 

os costumes, os valores.  
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil(1998, p.21) 

 
As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com 

as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em 

cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e 

ressignificação.  

 

Como vimos, a educação da criança na educação infantil, tem grande importância na sua formação, pois 

esse é um espaço privilegiado, onde a criança vai ter os primeiros contatos com o professor, portanto o 

professor necessita ter plena consciência de sua capacidade de influenciar uma criança, plena 
consciência de que a criança vai carregar para a sua vida os momentos vividos em sala de aula. Quem 

nunca se recorda de um momento inesquecível em sala de aula? A professora ensinando a ler? As 

brincadeiras, as cantigas, alguns momentos ficam marcados para sempre na vida das crianças. Por isso 
é importante que o professor faça dessa etapa da educação momentos transformadores, pois do mesmo 

modo que esta etapada educação pode ser lembrada por momentos bons, ela também pode ser lembrada 

por momentos ruins.  

Existem crianças que sofrem com algum tipo de experiência negativa e quando adulta, sofre traumas 
por tais experiências vividas no passado.Portanto o educador é sempre um "modelo", isto é, um agente, 

influenciador, que marcam de forma positiva ou negativamente a personalidade das crianças com quem 

lida. 

Algumas crianças enxergam o professor como uma verdadeira referência, um modelo a seguir. Por isso 

o professor deve ter consciência crítica das suas atitudes em sala de aula. 

Como regra geral, a primeira referência ou modelo de conduta para crianças e jovens são os pais e a 
segunda, os professores. Naturalmente há exceções, mas pais e mestres continuam exercendo enorme 

influência sobre os valores e conduta futura de seus filhos e alunos. Em muitos casos, o professor passa 

a ser a referência “número um”, visto que cresce o número de pais que não têm tempo necessário para 

cuidar, educar seus filhos e se tornam pais extremamente ausentes. Estes pais fornecem a seus filhos 
meios para sobreviver, mas nenhuma ou quase nenhuma atenção.  

Diante disso Sant’Anna (2007) diz que: 

 
O professor deve dar especial atenção à imagem que passa de si mesmo para os 

estudantes. Os alunos estão muito mais atentos às palavras, gestos, comportamentos 

e aparência dos professores do que se possa imaginar a princípio. Eles nos avaliam e 

julgam todo o tempo e poderão nos tomar como modelos positivos ou negativos. 

 

Os alunos, principalmente as crianças, avaliam e julgam o professor, e a partir desse julgamento extraem 
coisas positivas e negativas. Com isso as crianças adquirem os pontos que mais gostam na postura de 

um professor e passa usar na sua vida, fazendo que isso faça parte da sua identidade. Por isso é necessário 

que o professor de Educação Infantil reveja todos os seus conceitos e maneiras de agir, perante seus 

alunos, pois estes se espelham nele. O professor deve aproveitar isso para ensinar aos alunosvalores e 
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comportamentos que defende.  Assim, se queremos que nossos alunos leiam é necessário aparecer na 

escola com os livros que lemos.  

Segundo Colodel (2005): 
 

O comportamento do professor com cada aluno em particular e com sua turma, em 

geral, define, muitas vezes, o comportamento dos alunos e a sua capacidade de 

efetivação da aprendizagem, da construção do seu próprio conhecimento através da 

orientação do professor. Atualmente, o descaso pelo ato de lecionar e também pelo 

ato de aprender tornou-se um problema cada vez mais notável nas salas de aula. 

 
Sabemos que hoje o professor de Educação Infantil tem grande responsabilidade na formação das 

crianças, e para que essa formação se cumpra de acordo com as leis e assim garantir uma boa qualidade 

de ensino para todas as crianças, independente da idade ou sexo. É necessário que o professor de 

Educação Infantil seja um professor bem qualificado, com habilidades e competências adquiridas com 
as práticas em sala de aula e com curso de formação, pois sabemos que antigamente os professores dessa 

área não necessitavam de formação, nessa direção Carneiro,(2014p.457), diz que:  

 
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal. 

 

São muitos os desafios que o professor tem que enfrentar, pois em sua carreira profissional, haverá 
várias situações e imprevistos com que terão que lidar. Em sala de aula, normalmente trabalha-se com 

vários alunos, cada um tem sua cultura, sua subjetividade e seus saberes prévios. O professor como 

sendo a referência para a criança, buscará meios de como lidar e como se portar diante de seus alunos, 
pois como sabemos, os alunos da Educação Infantil estão em fase de construção do seu “eu” ou seja, 

do seu carácter. Nesse contexto o professor pode refletir ações positivas ou negativas para 

o desenvolvimento da criança. 

Face resposta ao exposto, vale ressaltar que o aperfeiçoamento da prática pedagógica faz-se necessário, 
pois vivemos numa sociedade que sofre mudanças a todo tempo, o que exige muito do profissional que 

atua na área da educação. Este procurara estar constantemente informado, assim procurando respostas 

para novas perguntas, ou até mesmo indagando-se sempre, pois as perguntas costumam ser o cerne da 
aprendizagem. 

 

2.3 Práticas educativas na escola 

A escola é um ambiente imprescindível para o desenvolvimento da criança, considerando que nele são 
possíveis relações, experiências, apropriações e aprendizagens cognitivas, afetivas e sociais.  

Segundo Almeida (1999, p. 99): 

 

A escola é a instituição encarregada de prover a criança dos meios (conhecimentos, 

técnicas, instrumentos) necessários para realizar suas ações. Por conseguinte, o 

professor como provedor do desenvolvimento infantil, tem por função utilizar 

métodos pedagógicos que conduzam as crianças a tirar o máximo proveitoo tanto dos 

meios que lhes são oferecidos quanto dos seus próprios recursos. 

 

A Educação Infantil é uma etapa que vai marcar a vida da criança para sempre, ela tem que ser 
compreendida como uma etapa que irá influenciar e direcionar o futuro de uma criança. Pensando nisso 
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é relevante que os professores procurem fazer a diferença na sala de aula, buscando práticas educativas 

que sejam significativas e favoreçam para o desenvolvimento multilateral da criança. 

O professor de Educação Infantil tem um papel fundamental na formação da criança, representa 
importante figura no processo de desenvolvimento desta, e precisa ter conhecimentos prévios sobre o 

que e como deve atuar em sala de aula. AssimLeite e Tassoni (2002, p. 114) afirmam que “a preocupação 

que se tinha com “o que ensinar”, começa a ser dividida com o “como ensinar” [...]”. 

Autores como Lima (Apud, Gadotti) apresentam sugestões de práticas educativas que contribuem para 
o desenvolvimentodo aluno, dentre as quais citamos:  

 

1) Não ensine, provoque a atividade da criança;  

2) Leve as crianças a discutirem entre si a situação proposta (mesmo com erros);  

3) Não trabalhar a linguagem como produto adquirido por imitação ou repetição;  

4) Incentive a capacidade de inventar e descobrir, mesmo que divergindo do seu ponto de vista;  

5) Estimule, sugira, mas não jogue o jogo é das crianças;  

6) Use como material o que existe no mundo da criança;  

7) Sempre que a criança alcançar um patamar, complexifique situação;  

8) Não se prenda a cartilha, use o material do dia a dia da criança;  

9) Organize as crianças em grupos, socialize;  

10) Leve as crianças a compreenderem o que fizeram. 

 

O cenário educacional muda constantemente, por isso, é essencial que o profissional de Educação 

Infantil busque uma formação continuada, não apenas transferindo conhecimentos e sim definindo suas 

práticas educativas para garantir uma educação de qualidade para todos os alunos, buscando sempre 

inovação, nonos conhecimentos e novas práticas pedagógicas.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Partindo dos pressupostos que objetivam este estudo buscou-se embasamento em referenciais 

teóricos que discutem questões referentes à importância de nesta etapa de educação  as crianças 

serem estimuladas por meio  de atividades lúdicas e jogos, tendo como intuito exercitar as 

capacidades motoras e cognitivas. Ressaltou-se ainda o papel do professor  em garantir 

atividades que desenvolvam as relações e práticas educativas através das interações 

estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades, visto que essas práticas e interações 

fundamentam-se entre o cuidar e o educar e na valorização do brincar, como meio de expressão 

e de crescimento da criança, conforme salienta Carneiro (2014, p. 227):  

Não cabe à Educação Infantil desenvolver programas de disciplinas, mas trabalhar 

com atividades que enfoquem, através de um planejamento lúdico-pedagógico, 

dimensões cognitivas, afetivas, perceptivo-motoras, sociais, valorativas e dialógicas. 
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Nessa direção, buscaram-se também os embasamentos do Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (1998, p.21), onde se ressalta que: 

As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com 

as outras pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em 

cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e 

ressignificação.  

 

 

Considerações finais 

O propósito deste trabalho foi o de mostrar como o professor é referência na educação infantil. 

É na instituição de Educação Infantil que a criança começa a descobrir e a se reconhecer com 

o modelo de ser humano que lhe é apresentado, pois é através desse modelo que ocorre a 

estimulação para construção da identidade da criança. É imprescindível considerar o valor do 

professor para aluno, pois sabe-se que a criança enxerga o professor como um ser superior, 

sendo assim, é extremamente necessário que o professor tenha preparo teórico e prático para 

saber educar e para que continuem sendo um referencial para esses alunos. 

A partir dos estudos realizados podemos observar que certas práticas pedagógicas utilizadas 

pelos professores ficam marcadas positivamente ou negativamente na vida da criança. Essas 

práticas e interações fundamentam-se entre o cuidar e o educar e na valorização do brincar, 

como meio de expressão e de crescimento da criança.  É importante que o professor faça dessa 

etapa da educação momentos de mudança, pois do mesmo modo que esta etapa da educação 

pode ser lembrada por momentos bons, ela também pode ser lembrada por momentos ruins.  

Como vimos, a educação da criança na educação infantil, tem grande importância na sua 

formação, pois esse é um espaço favorecido, onde a criança vai ter os primeiros contatos com 

o professor, portanto o professor necessita ter plena consciência de sua capacidade de 

influenciar uma criança, plena consciência de que a criança vai carregar para a sua vida os 

momentos vividos em sala de aula. 
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Nesse sentido, a formação dos professores de educação infantil é um elemento fundamental, 

tendo em vista que subsidiará a prática pedagógica do professor, fornecendo os conhecimentos 

necessários para o desenvolvimento de atividades em que as práticas pedagógicas realizadas 

em sala de aula, tenham aprendizagem e mais que isso, um suporte para que os alunos formem 

suas próprias identidades.  
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