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Resumo: O presente trabalho teve como base a abordagem sobre o tema Formação de 

Professores que atuam na Educação Infantil, tendo como foco principal, o trabalho 

docente em creches e pré-escolas no município de Fortaleza segundo uma perspectiva 

crítica e reflexiva do educador Paulo Freire. A pesquisa foi dividida em três tópicos. O 

primeiro, mostra como o professor molda-se de acordo com a instituição na qual 

trabalha, seja ela pública ou particular. Em seguida, o papel do professor pesquisador a 

serviço da Educação Infantil mediando o processo de ensino e aprendizagem. E por fim, 

como a escolha as atividades pedagógicas adequadas à faixa etária transformam as 

vivências em sala de aula. Dentro desta visão, o artigo apresenta o pensamento de Paulo 

Freire sobre o tema, analisando a profissão professor e os meios de como sua conduta 

está diretamente ligada ao seu modo de pensar e de sua concepção sobre educação, 

assim também como a contribuição do pensamento freiriano pode auxiliar a 

compreender melhor as divergências de postura dos profissionais que trabalham com 

crianças pequenas. A análise do tema foi desenvolvida através de comparações  do 

próprio pensamento de Freire sobre formação continuada , liberdade de expressão e 

fazer pedagógico fazendo um elo entre a realidade vivenciada dentro das escolas de 

Fortaleza. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo visa abordar o tema Formação de Professores de Educação Infantil 

levando em consideração ás temáticas que envolvem a prática docente dentro das 

instituições de ensino, assim também observar como os reflexos da postura desses 

profissionais formam e transformam os conceitos habitualmente relacionados ás 

atividades ligadas á infância. A presença feminina nas salas de educação infantil tornou-

se algo comum, porém, pouco dissociada á antiga visão de que a mulher é a responsável 

por uma educação mais apropriada para os filhos. Dentro das escolas, especialmente nas 

idades iniciais, o papel dessa profissional confunde-se com o de cuidadora, facilmente 

fadado á alienação por parte das mesmas. Ao longo da abordagem teórica deste 

trabalho, pretende-se compreender como se dá a qualificação profissional dos 

educadores que atuam nas pré- escolas e creches no município de Fortaleza. 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma abordagem sobre tema em 

estudo, trazendo o pensamento do educador Paulo Freire e críticas relacionadas à 

formação de professores das séries iniciais envolvendo as redes de instituições públicas 

e particulares. 

Entender como atuam os professores dentro das salas de educação infantil, se faz 

necessário, entender como é formação social da personalidade do professor, as formas 

de trabalhos pelas quais estão submetidos e principalmente os fatores que levam á 

alienação docente. Alienação, no sentido do "não fazer pedagógico”, do conformismo 

salarial a da falta de interesse á cultura.  

Podemos fazer um estudo diacrônico sobre a atuação dos professores e 

comprovar que sua postura vem sendo moldada ao longo dos anos, seja por imposição 

da sociedade , pelo esvaziamento da profissão ou simplesmente pela falta de estímulo 

perante aos contratempos que envolvem sua formação docente, desde a academia, até a 

prática propriamente dita. O distanciamento entre o que é visto dentro das universidades 
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e a real circunstância em sala de aula, é outro fator importante no qual o professor 

deverá superar para tornar-se sujeito ativo e mediador do conhecimento. Podemos 

entender aqui como conhecimento, um conjunto de informações formais e não formais 

pelos quais somos passivos rotineiramente. Somos coadjuvantes de uma memória 

coletiva e ao mesmo tempo responsáveis imediatos das mesmas.  

Mesmo parecendo uma idéia paradoxal, é relevante ressaltar o ciclo de 

aprendizagem que abstrairmos todos os dias e em todos os lugares. É como se tudo 

fizesse parte de um grande processo que culmina nas nossas escolhas ao longo da vida. 

Bem escolhe aquele que consegue abstrair o maior grau de informação e fazer uso de 

forma a favorecer o seu próprio bem estar. 

Permanecer numa profissão ou ajustar-se á ela, requer sabedoria e observação. 

Não se pode querer que o mundo mude, que as situações de trabalho mudem, se não 

somos passivos á essas mudanças. Diante desta ótica, recorri ao educador Paulo Freire 

para melhor abordar o tema em questão. 

 

A educação é permanente não por que certa linha ideológica ou certa 

posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é 

permanente na razão, de uma lado, da finitude do ser humano, de 

outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, 

ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber 

que vivia mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A 

educação e a formação permanente se fundam aí. (FREIRE, 1997, p. 

20). 

 

A visão sobre educação, liberdade e trabalho de Paulo Freire , fez deste ensaio 

uma coletânea de abordagens críticas á respeito da formação dos profissionais de 

educação dentro do segmento da educação infantil. De acordo com as orientações 

curriculares para a Educação Infantil, toda educação acontece em um momento histórico 

determinado e em uma cultura brasileira concreta. Hoje a educação brasileira busca 

alcançar metas julgadas valiosas, em nosso país, e que se refere á construção de uma 

sociedade livre, justa, solidária e orientada para a redução das desigualdades sociais e 

regionais. Tomando como base essa afirmativa, nota-se a importância de todos os 

estudos sobre o trabalho do professor como forma de viabilizar o acesso á cultura, seja 
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ela popular ou erudita. No que se refere á identidade do atendimento na Educação 

Infantil, a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais define: 

 

As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de zero 

a cinco anos de idade por meio de profissionais com formação específica 

legalmente determinada á habilitação para o magistério superior ou médio. 

(Orientações curriculares para a educação infantil/ Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará 2011, p.109). 

 

Ter um lugar garantido por lei parece suficiente para o reconhecimento da 

importância das séries iniciais nos primeiros anos de vida. Atrelado á isso, a garantia de 

profissionais com formação de qualidade para atuar na área. Mas o que muito se 

questiona, é a formação e a postura desses profissionais. Será que estão realmente 

preparados? Como a identidade do professor de Educação Infantil é formada? Formar 

cidadãos críticos é uma tarefa difícil, especialmente numa idade tão restrita quanto ás 

dos alunos das creches e pré-escolas. Trabalhar a formação de valores está intimamente 

ligado ao que o próprio professor acredita ser certo ou errado. Promover e despertar o 

gosto pelas artes, Literatura, leitura e escrita quando ainda as crianças que nem sabem se 

expressar direito parece ser o maior desafio do professor desta fase etária. Se fazer 

entender e compreender quando a etapa do egocentrismo ainda não foi superada, vai 

muito mais além de apenas um desejo pedagógico, é uma necessidade diária para os 

profissionais da Educação Infantil, pois o aprendizado das crianças está associado ás 

suas próprias vontades, aptidões pessoais. Perceber o momento exato de iniciar e 

terminar um conteúdo é consequência de muita observação.  

 

Interessar-se pelos saberes e pela subjetividade deles, é tentar penetrar no 

próprio no próprio cerne do processo concreto de escolarização, tal como ele 

se realiza a partir do trabalho cotidiano dos professores em interação com os 

alunos e com outros atos educacionais  ( Tardif, 2002, p.36). 

 

Como podemos peceber, Tardif, demonstra a árdua e difícil tarefa de desvendar 

os “segredos” das dificuldades dos alunos e os mecanismos que os professores deverão 

utilizar para tentar intermediar o processo de aprendizagem.  

No município de Fortaleza, é comum observarmos o grande distanciamento das 
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condutas dos professores das escolas particulares e públicas. Enquanto estes se 

preocupam em transformar a formação acadêmica em possibilidade de aumento salarial, 

aqueles buscam a qualificação profissional para manter-se atuando em sala de aula 

submetida á crítica e exigências das instituições nas quais trabalham. É o que Dermeval 

Saviani chama de além das pedagogias da essência e da existência (1944, p.66) “falta-

lhes a consciência dos condicionantes histórico-sociais da educação”. Quando na 

verdade, ambos deveriam ter em mente a formação integrada dos educandos e tornar 

suas profissões algo democrático. 

Tendo em vista os aspectos observados, o presente artigo foi estruturado em 

tópicos. No primeiro item apresentarei como as professoras de Educação Infantil das 

escolas particulares e públicas comportam-se diante aos conflitos, expectativas das 

famílias frente á nova realidades nas quais seus filhos estão vivenciando assumindo 

muito mais ao conceito de “tias” do que educadoras. No segundo tópico retrato o papel 

do professor pesquisador e como a maioria das professoras “diminuem” a qualidade de 

seu trabalho ao limitarem suas atividades em propostas curriculares inadequadas ás 

faixas etárias nas quais atuam. E por fim, ressaltarei estudos específicos sobre o papel 

do educador de crianças de creches e pré-escolas dentro de uma perspectiva crítica. 

 

1 Escola Pública, uma necessidade. Escola particular, uma escolha. 

 

A atuação de um professor em sala de aula está intimamente ligada aos seus 

próprios princípios morais e isso reflete na sua didática de ensino ao longo de sua vida 

docente. Quando isso se trata de educar crianças de 0 a 6 anos de idade, parece muito 

mais aparente. Mesmo que Paulo Freire não tenha realizado estudos específicos para 

educação infantil ao longo de sua trajetória  como  educador, percebe-se ao longo de sua 

obra, a preocupação em cada professor assumir o papel social de mediador do saber e 

não meramente incorporar a nomeclatura de “tias”, como a maioria das professoras é 

chamada.  

 

A recusa, a meu ver, se deve sobretudo a duas razões principais. De 

um lado, evitar uma compreensão distorcida da tarefa profissional da 

professora, de outro, desocultar a sombra ideológica repousando 



6 

 

¹ Mirella Silveira Parente, Pedagoga, atuante na área da Educação Infantil como coordenadora pedagógica 

do colégio Master. 

² Maria Vandia Guedes Lima , Mestranda, coordenadora pedagógica do Colégio EMEF José   Eduardo de 

Sousa, professora universitária,  vandiaguedeslima@hotmail.com 

 

manhosamente na intimidade da falsa identificação. Identificar 

professora com tia, o que foi e vem sendo ainda enfatizado, sobretudo 

na rede privada em todo o país, quase como proclamar que 

professoras, como boas tias, não devem brigar, não devem rebelar-se, 

não devem fazer greve. (Freire, 1997, P.9) 

 

Ao assumir tal responsabilidade o entusiasmo demonstrado pela professora pode 

garantir o sucesso ou o fracasso de um ano inteiro de trabalho. Vejamos como se 

comportam professoras em algumas situações distintas dentro de seu ambiente de 

trabalho. Essa dimensão é notável nas duas realidades em escolas: as particulares e as 

públicas. Ao matricular uma criança em uma creche municipal, por exemplo, os pais 

procuram por proximidade de suas residências, por falta de recursos financeiros, pela 

impossibilidade de conciliar trabalho e filhos ou simplesmente por rejeitar o convívio 

prolongado com seus filhos, delegando á escola a função de “olhar” as crianças 

enquanto as atividades domésticas findam. Algumas professoras percebem os anseios 

das famílias e a partir daí moldam suas atitudes de acordo com a situação percebida. Em 

outro viés, a sensibilidade de outras, torna-se muito mais aguçada tendo em vista a falta 

de compromisso dos pais diante á educação dos filhos. Há então um choque cultural; 

um grupo de professoras comprometidas com as questões educacionais e outro grupo 

que simplesmente ignoram sua verdadeira função docente. 

Em outro ponto e distante dessa realidade, encontramos a rotina das escolas 

particulares. Podemos observar pela busca das famílias ao tentar inserir seus filhos nos 

estudos sistematizados presentes nas instituições de ensino. Todo o grupo gestor e 

principalmente as professoras, estão mais atentas ás expectativas das famílias. Ou 

porque sabem que seu emprego depende de como os pais as vêem, ou simplesmente 

porque optaram ter essa condição para sua vida profissional. A partir daí toda sua 

postura é moldada, formada e transformada. 

 

A maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo 

que somos como pessoas quando exercemos o ensino [...] Eis-nos de novo 

face à pessoa e ao profissional, ao ser e ao ensinar. Aqui estamos. Nós e a 

profissão. (Sônia Kramer, 1992, p.17). 

 

A formação acadêmica das professoras, nos referimos assim devido a sua 

totalidade ser feminina, não está subordinada ás escolhas de opções de trabalhos em 
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escolas particulares ou públicas. O ensino é adequado para ambos os contextos. O que 

irá alterar o percurso das ações docentes serão as necessidades da sociedade ou do meio 

no qual a professora está inserida. Isso não justifica a mudança brusca de 

comportamento de muitas profissionais na rede municipal de ensino. A ausência de um 

“chefe” dentro da escola parece que propicia a falta de entusiasmo e comprometimento 

de muitas educadoras. Trabalhar cada uma do seu próprio jeito sem uma rigidez de 

cobranças de conteúdos torna-se um fator importante para que o ensino de qualidade 

seja prejudicado, quando na verdade os motivos deveriam, e muitas vezes são outros: a 

falta de políticas públicas eficazes, a falta de recursos pedagógicos adequados ás faixas 

etárias das creches e pré-escolas. Nas escolas particulares esses fatores não afetam o 

processo de aprendizagem dos alunos. O que percebemos, é que a profissão de 

professora, especialmente de Educação Infantil, é vista sob uma ótica diferenciada. De 

um lado os pais que confiam nas “tias”, simplesmente por saberem que as mesmas estão 

condicionadas a uma hierarquia de trabalho ou por reconhecerem que aquele ambiente 

escolar é adequado ao aprendizado e crescimento dos alunos. Os pais procuram a escola 

particular por uma conjuntura de fatores e não por fatos isolados como se faz presente 

na escola pública.  

 

A alienação, por exemplo, do operário, da indústria automobilística não 

compromete a qualidade do automóvel que ele contribuiu para construir, mas 

a alienação do trabalhador professor interfere decisivamente na qualidade do 

produto de seu trabalho. (Sônia Kramer, 2002, p.5). 

 

Como podemos perceber em Kramer, o papel do professor é fundamental em 

qualquer circunstância, esteja ele em escola particular ou pública. 

 

 

A formação acadêmica das professoras, nos referimos assim devido a sua 

totalidade ser feminina, não está subordinada ás escolhas de opções de trabalhos em 

escolas particulares ou públicas. O ensino é adequado para ambos os contextos. O que 

irá alterar o percurso das ações docentes serão as necessidades da sociedade ou do meio 

no qual a professora está inserida. Isso não justifica a mudança brusca de 
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comportamento de muitas profissionais na rede municipal de ensino. A ausência de um 

“chefe” dentro da escola parece que propicia a falta de entusiasmo e comprometimento 

de muitas educadoras. Trabalhar cada uma do seu próprio jeito sem uma rigidez de 

cobranças de conteúdos torna-se um fator importante para que o ensino de qualidade 

seja prejudicado, quando na verdade os motivos deveriam, e muitas vezes são outros: a 

falta de políticas públicas eficazes, a falta de recursos pedagógicos adequados ás faixas 

etárias das creches e pré-escolas. Nas escolas particulares esses fatores não afetam o 

processo de aprendizagem dos alunos. O que percebemos, é que a profissão de 

professora, especialmente de Educação Infantil, é vista sob uma ótica diferenciada. De 

um lado os pais que confiam nas “tias”, simplesmente por saberem que as mesmas estão 

condicionadas a uma hierarquia de trabalho ou por reconhecerem que aquele ambiente 

escolar é adequado ao aprendizado e crescimento dos alunos. Os pais procuram a escola 

particular por uma conjuntura de fatores e não por fatos isolados como se faz presente 

na escola pública.  

 

A alienação, por exemplo, do operário, da indústria automobilística não 

compromete a qualidade do automóvel que ele contribuiu para construir, mas 

a alienação do trabalhador professor interfere decisivamente na qualidade do 

produto de seu trabalho. (Sônia Kramer, 2002, p.5). 

 

Como podemos perceber em Kramer, o papel do professor é fundamental em 

qualquer circunstância, esteja ele em escola particular ou pública. 

 

 

2 O PROFESSOR PESQUISADOR 

 

Perrenoud (2000) foi bastante detalhista ao destacar as principais características 

que devem estar presentes em um professor, entre elas está na concepção de que todo 

educador deve ser um pesquisador. Se observarmos a Educação Infantil de uma escola, 

podemos concluir que é lá que surgem os primeiros questionamentos que darão início á 

muitas descobertas durante toda a vida de uma criança. Caberá ao professor estimular 

tais descobertas e aguçar a curiosidade sempre que for oportuno. Para o Perrenoud 
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(2000, p.23) “organizar e dirigir situações de aprendizagem [...] hoje precisa conceber 

uma postura de dirigentes de situações aprendizagem”. 

Ao assumir uma postura de pesquisador, o professor pode atuar com autonomia, 

direcionar sua proposta curricular, reivindicar seus direitos cientes dos seus deveres 

enquanto educador, assim também como se redescobrir enquanto profissional da 

educação á serviço do aprendizado do aluno e não somente do sistema. Sistema esse que 

segue ás ordens de uma sociedade cada vez mais competitiva. Acompanhar o 

capitalismo sem esquecer os valores éticos, é capacidade daqueles que buscam o saber 

através da pesquisa e dos estudos, levando essa concepção para a sala de aula, onde se 

inicia o fomento a questionamento que nortearão a prática educativa caso encontre nela, 

um educador comprometido com sua função social. 

 

 

2.1 A escolha das atividades 

 

 

A proposta pedagógica, ou projeto pedagógico, é o plano orientador das ações 

da instituição e define as metas que se pretende para o desenvolvimento das crianças.  

 

A instituição Infantil organiza seu currículo, que pode ser entendido como 

práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio á 

relações sociais que se travam em torno nos espaços institucionais, que 

afetam a construção das identidades das crianças. (MEC, 2009) 

 

A concepção de Pedagogia de Projeto surgiu no sec. XX, com John Dewey e 

outros representantes da chamada Escola Nova. Já naquela época, a discussão estava 

embasada numa concepção de que “educação é um processo de vida e não uma 

preparação para a vida futura e vital para o aluno como a que ele vive em casa, no bairro 

ou na prática (Dewey, 1897). 

Hoje em dia, com as novas técnicas e métodos de ensino, é possível fazer a 

interdisciplinaridade nas séries iniciais de forma lúdica e proveitosa para as crianças das 

creches e pré-escolas. O importante é dá possibilidades de temas para o grupo para que 

ele possa ampliar seus conhecimentos. Quando o professor espera que essas descobertas 
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e interesses partam somente da criança, o nível de conhecimento ficará restrito somente 

a assuntos que provavelmente elas vêem nos desenhos animados e nas brincadeiras 

rotineiras com outras crianças, mas quando o professor estimula as novas descobertas e 

possibilidades, é possível viabilizar o processo de aprendizagem de forma segura e 

eficaz. Essa diversidade de informação é que faz com que a Educação Infantil tenha um 

papel importante na educação básica. 

 

A vida na escola serve como referência á percepção do diverso no uno que 

somos. É na escola que tomamos consciência da diversidade que nos 

rodeiam; porém, é pela percepção da diferença que nos damos conta que 

somos únicos (Dante Donatelli, 2004, p. 74)  

 

Portanto, todo professor deve ter em mente a função social da escola e o poder 

que ela exerce diante da sociedade como parelho ideológico. Diante disso, é possível o 

professor tornar seu papel equiparado aos moldes de qualificação profissional, deixando 

á margem, as antigas concepções de que professor é o transmissor de conteúdos ou 

mediador do conhecimento. Na verdade a formação social da profissão professor, estar 

mais ligada á mudança de práticas do que propriamente sua formação acadêmica. 

Embora seja inadmissível um profissional lecionar numa sala de aula de educação 

infantil sem preparação formal para realizar tal função, é preciso que ele tenha em 

mente a sua real função do cargo que exerce. Não é o lugar que ele ensina que 

determina sua prática docente e sim, sua prática que é capaz de mudar o lugar no qual 

ele pretende ensinar. Paulo Freire afirma: 

 

Quando a prática é tomada como curiosidade, então essa prática vai despertar 

horizontes de possibilidades. As pessoas então fazem de seus discursos um 

panorama do que é possível fazer. Não se limitam apenas aquilo que deve ser 

feito. (1989, p.40) 

 

O exercício da busca por uma gama maior de informações faz de um educador o 

referencial dentro das instituições de ensino. É a forma como cada um poderá torna-se 

diferente dos demais, e esse referencial irá dizer coisas imperceptíveis que só o tempo e 

a maturidade irão mostrar seus reflexos dentro do âmbito educacional. 
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3 TODO EDUCADOR É UM PROFESSOR, MAS NEM TODO PROFESSOR É 

UM EDUCADOR 

 

O tema da formação de profissionais da educação infantil é hoje alvo de 

polêmica. Tratando de uma categoria em formação, a de professores de educação 

infantil, esse assunto nos remete ás origens da aceitação no âmbito nacional de educação 

básica no Brasil. Talvez por essa razão a falta de cursos específicos de graduação para a 

área. Sobre a qualificação profissional das pedagogas, Sônia Kramer escreveu: 

 

Há que se considerar, ainda que a maioria recebe uma formação em serviço 

episódica e fragmentada: as professoras parecem se confrontar com uma 

frágil identidade profissional num horizonte marcado pela desconstrução de 

uma profissão em vias de se fazer (2005, p.25). 

 

De acordo com a citação feita por Kramer, a educação acadêmica recebida nas 

instituições de formação ainda é precária e demonstra um dos motivos pelos quais as 

pedagogas ainda não se firmaram nem em relação a sua formação docente e nem quanto 

a sua identidade profissional no mercado de trabalho. Há de se admitir um grande 

distanciamento entre ser professor e ser educador. O primeiro, estar delegado á função 

de repassar os conteúdos a fim de viabilizar o processo de ensino. O segundo está mais 

voltado para as questões mais profundas do saber, situando o indivíduo dentro da sua 

realidade, orientando e mediando o conhecimento de forma multidisciplinar. Essa 

especificidade entre os dois termos é talvez o que difere um profissional do outro. No 

que diz respeito ás práticas docente na educação infantil, as características de cada 

professor são demonstradas no seu dia-a-dia, na forma de como lidam com os conflitos, 

como tratam o currículo escolar e como exercem seu papel social enquanto pedagogos. 

 

 

 

4  FORMAÇÃO CONTINUADA 

A formação continuada do professor, seja ele da rede pública de ensino ou 

particular, é um fator importante para auxílio da sua prática docente. O que deveria ser 
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algo progressivo e constante, tal formação, pelo fato de ser custiada por ele próprio, 

torna-se desistimulante devido ao fator salarial atrelado á falta de tempo. A formação 

acadêmica, por sua vez, é insuficiente para acompanhar ás exigências do mercado de 

trabalho e da sociedade.Então, os docentes encontram-se diante de um conflito dentro 

de sua profissão; se de um lado os prefessores estão sujeitos a melhorias salariais e 

comportamentais em decorrência de sua formação, por outro lado estão impossibilitados 

de realizar cursos de formação continuada devido á falta de recursos financeiros 

pessoais , inesxistência de políticas públicas que facilitem o seu acesso em instituições 

formadoras e o mais importante, a construção da conciência crítica que faz com que o 

ser humano perceba que só é possível uma acenssão intelectual mediante o contato 

direto com cultura e estudos sistematizados. 

 

A articulação entre formação inicial e continuada e o exercício profissional 

regulado por um estatuto social e econômico, tendo como fundamento a relação entre 

teoria e prática, ensino e persquisa, conteúdo específico e conteúdo pedagógico, de 

modo a atender à natureza e à especificidade do trabalho pedagógico. 

 

 

Ao longo dos anos o professor foi passando por diversas alterações tanto na 

forma de como realizar sua prática docente, tanto no modo de como a 

sociedade os vêem. A dinâmica dos acontecimentos dos fatos e das novas 

tecnologias “obriga” o educador á mudança de atitudes muito rapidamente. 

Passar da linha imaginária de professor á educador, exige estudo, pesquisa e 

mudanças de atitude. Compreender que a forma de lidar com crianças 

pequenas através de observação e atividades adequadas faz parte da ação 

docente, é tão importante quanto á auto valorização da profissão. Uma coisa 

está intimamente ligada á outra. Não é a concepção da sociedade que 

modelam as atitudes de um professor a ponto de chegar á alienação, e sim a 

postura do professor que é capaz de fazer com que a sociedade passe á 

respeitá-lo dentro da escola, sejam elas públicas ou 

particulares(VEIGA,1991,p.24). 

 

 

De acordo com Veiga, é responsabilidade do professor a mudança de 

paradigmas em relação à concepção que a sociedade tem dele prórprio. A formação 

contunuada possibilita essa mundança. É através da busca de novos conhecimentos, que 
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o professor torna-se responsável por sua prática docente, afastando-se da realidade de 

ser manipulado por fatores externos, como políca, desemprego, críticas pejorativas às 

suas condições de trabalho. 

Ao procurar por melhores mecanismos de como desenvolver sua docência, o 

professor assume uma função social diferenciada diante dos fatos, seja sua realidade 

dentro da escola pública ou particular.  

Segundo Paulo Freire: 

  

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento 

de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de eclarecimento, como sinal 

de atenção que sugere e alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não haverá 

criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 

diante o mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos.(996,ps d.18) 

 

Essa curiosidade mencionada por Freire, deverá ser compreendida como algo 

inato do ser humano, que é capaz  de mudar sua realidade pelo fato de tentar buscar 

novas pespectivas de vida a fim de adaptar-se melhor no meio em que vive, buscando 

sempre melhorias para seu uso fruto. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o assunto ressaltado no presente artigo, nos leva a pensar sobre o 

papel do professor que atua nas creches e pré-escolas da Educação Infantil no município 

de Fortaleza, abrangendo as instituições públicas e particulares. Através das concepções 

de diversos estudiosos na área do saber, o tema abordado é de grande relevância para a 

educação, tendo em vista o papel do profissional que se molda, muda e transforma a 

concepção cultural de uma sociedade, hora moldando-se á ela, hora se transformando 

simultaneamente. 
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