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RESUMO 

 

 

A formação continuada de professores da Educação Infantil constitui uma das condições 
necessárias para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos às crianças 
pequenas. Esta pesquisa buscou identificar e analisar as percepções das professoras acerca de 
uma proposta de formação em contexto.Visou especificamente descrever as características do 
contexto onde a formação aconteceu a fim de melhor perceber as possíveis influências que 
tiveram no desenvolvimento dessa proposta, analisar as perspectivas das professoras sobre a 
relação existente entre a formação em contexto e outras experiências de formação continuada 
por elas vivenciadas, e também identificar que aspectos das estratégias de formação em 
contexto dificultaram ou facilitaram a obtenção de seus objetivos. Esse trabalho teve como 
suporte teórico a perspectiva socioconstrutivista de Vygotsky (1994, 2000, 2004) e a ecologia 
do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1992, 1996). Com base neste referencial, foi 
desenvolvido um estudo de caso, de cunho qualitativo, junto às professoras da Educação 
Infantil de uma instituição pública do Município de Fortaleza - Ceará - Brasil, onde foram 
efetuadas observações participantes e entrevistas com estas profissionais nas diferentes fases 
de realização dessa proposta (diagnóstico, planejamento e intervenção). As professoras, de 
uma maneira geral, perceberam que os objetivos do trabalho encontravam-se voltados para a 
melhoria da qualidade do atendimento educacional oferecido, considerando-o como uma 
proposta de formação de professores, desde a primeira fase de sua realização. Elas vincularam 
o reconhecimento do caráter formativo a algumas estratégias adotadas pelo grupo. No 
primeiro momento, esteve relacionado ao estudo e a aplicação da Escala de Envolvimento da 
Criança; no segundo, às visitas efetuadas a algumas instituições de Educação Infantil de 
qualidade, e no último aos estudos teóricos e atividades denominadas experimentais. Desde o 
diagnóstico, as professoras se referiram ao trabalho com características consideradas centrais 
na proposta de formação em contexto. Elas também o perceberam como proposta de formação 
continuada, diferenciada das suas experiências anteriores, por ser contínua, elaborada em 
parceria com os profissionais da instituição e direcionada para a discussão das necessidades e 
interesses relacionados às suas práticas pedagógicas concretas. Entre os aspectos que parecem 
ter sido cruciais para o envolvimento das professoras nesse processo estão a participação ativa 
paulatinamente assumida por elas, o cuidado em contextualizar e entender as fragilidades do 
trabalho pedagógico então realizado e o longo tempo de convivência, o qual favoreceu o 
estabelecimento de relações afetivas entre o grupo, que possibilitaram que elas se sentissem 
mais à vontade para mostrar o que não sabem e lidar com as dificuldades inerentes a um 
processo de mudança. As professoras ressaltaram a importância do embasamento teórico para 
a reflexão sobre sua prática profissional, exprimindo o vínculo entre esta proposta de 
formação e as mudanças por elas percebidas na sua ação pedagógica.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Formação de Professores, Educação Infantil, Professoras, Pré-escola.  
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ABSTRACT   

 

Continuous training for Childhood Education teachers constitutes one of the conditions 
necessary to improve the standard of educational services provided to small children. This 
research has sought to determine and analyse how teachers understand training schemes in a 
particular context. In particular, it has attempted to describe the features of a context where 
training occurred, with the aim of enabling a more effective analysis to be conducted of the 
following: their possible influence on the way this scheme was carried out; the perspectives of 
teachers regarding the existing relationship between training in context and other experiences 
of continuous training that they have undergone; and finally an identification of which aspects 
of the training strategies in context can make it easier or more difficult  for them to achieve 
their objectives.  As a theoretical basis, the study had the socio-constructivist perspective of 
Vygotsky (1994, 2000, 2004) and the ecology of human development of Bronfenbrenner 
(1992, 1996). Using this as a reference-point, a qualitative case study was carried out, 
together with the Childhood Education teachers at a public institution in Fortaleza, Ceará 
(Brazil), where participant observation and interviews were conducted with these 
professionals at different stages of the project (assessment, planning and intervention). On the 
whole, the teachers were aware that the purpose of the work was concerned with improving 
the standards of educational services being offered and from its earliest stages, regarded it as a 
teacher-training scheme. Their recognition of its formative character was linked to a number 
of strategies that were adopted by the group. At first, it was connected to the study and 
employment of the Child Involvement Scale; in the second stage, it was put into effect in 
some Childhood Education institutions of a high standard, and in the final phase it was 
applied to theoretical studies and activities that could be described as experimental. From the 
time of the initial assessment, the teachers turned their attention to work which had features 
that could be regarded as a central part of the training in context schemes. They were also 
aware of how the continuous training scheme differed from previous experiences insofar as it 
was continuous, prepared in partnership with the professional staff of the institution and 
geared towards a discussion of the needs and interests arising from everyday pedagogical 
practices. The factors that appear to be of crucial importance  in involving the teachers in the 
process include the following: their gradual willingness to take part in an active way, a 
concern about contextualizing and understanding the weaknesses of the pedagogical work 
being carried out at that time, and the long period of living together. This last factor implied 
the need to establish affective relationships between members of the group, which could allow 
them to feel at ease in revealing what they did not know and learn how to cope with their 
inherent difficulties by undergoing a process of change. The teachers underlined the 
importance of having a theoretical foundation for their reflections on professional practice and 
referred to the way this training scheme was closely linked to the changes that they had 
observed in their pedagogical activities.   

 

 

 

Key words: Teacher-training; Childhood ; Teachers; Pre-school. 
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RÉSUMÉ 

La formation continue des enseignants de l'éducation enfantine est l'une des conditions 
nécessaires pour  l'amélioration de la qualité des services éducatifs offerts aux enfants en bas 
âge. Cette recherche a traité d’identifier et d’analyser les perceptions des enseignantes au sujet 
d'une proposition de formation en contexte. Elle a visé précisément à decrire les 
caractéristiques du contexte où la formation a eu lieu afin de mieux analyser les influences 
possibles qui ont joué dans le développement de cette proposition. Analyser les perspectives 
des enseignantes sur la relation qui existe entre la formation en contexte et d'autres 
expériences de formation continue qu'elles ont vécues, ainsi que identifier que les aspects des 
stratégies de formation en contexte ont entravé ou facilité la réalisation de leurs objectifs. Ce 
travail a eu comme base  théorique la perspective socioconstructiviste de Vygotsky (1994, 
2000, 2004) et l'écologie du développement humain de Bronfenbrenner (1992, 1996). Sur la 
base de ce cadre, une étude de cas qualitatif a été fait auprès des enseignantes l'éducation 
enfantine dans un établissement public de la municipalité de Fortaleza - Ceará - Brésil, où ont 
été  faites des observations en interaction et des entrevues avec ces professionnelles dans de 
divers stades de réalisation de cette proposition (le diagnostic, la planification et 
l’intervention). Les enseignantes, en général, ont remarqué que les objectifs du travail ont 
porté sur l'amélioration de la qualité des services éducatifs offerts, en les considérant comme 
une proposition pour la formation des enseignants, depuis la première phase de sa réalisation. 
Les enseignantes ont lié la reconnaissance du caractère de formation à quelques stratégies 
adoptées par le groupe. Dans un premier temps, cette reconnaissance était liée à l'étude et à la 
mise en œuvre de l' Échelle de Participation de l’Énfant. Dans um deuxième temps elle était 
liée aux visites rendues à certaines institutions de qualité en éducation préscolaire, et enfin 
aux études théoriques et aux activités  dites expérimentales. Depuis le diagnostic, les 
enseignantes se rapportaient au travail avec des caractéristiques jugées centrales dans la 
proposition de formation en contexte. Elles ont également perçu comme proposition de 
formation continue, différemment de leurs expériences antérieures, étant continuellement 
développée, réalisée en partenariat avec les professionnels de l'institution et ayant une 
direction vers  la discussion des besoins et des intérêts liés à leurs pratiques pédagogiques 
concrètes. Parmi les aspects qui semblent avoir joué un rôle crucial à l'implication des 
enseignantes dans ce processus nous trouvons la participation active progressivement prise en 
charge par elles-mêmes, le soin de contextualiser et de comprendre les fragilités du travail 
pédagogique réalisé à l’époque, puis la longue période d’intimité laquelle a favorisé 
l'établissement de relations d’affection au sein du groupe, qui leur ont permis de se sentir plus 
à l'aise  pour montrer ce qu'ils ne savent pas et faire face aux difficultés inhérentes à un 
processus de changement. Les enseignantes ont souligné l'importance de la base théorique 
pour la réflexion sur leur pratique professionnelle, en exprimant le lien entre cette proposition 
de formation et les changements qu’elles ont perçus dans leur action pédagogique. 

 

 

Mots-clés: Formation des Enseignants, Éducation Enfantine, Éducation Préscolaire. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

(...) educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa 
daqueles que sabem que pouco sabem - por isto sabem algo e 
podem assim chegar a saber mais – em diálogo com aqueles 
que, quase sempre, pensam que nada sabem para que estes 

transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco 
sabem, possam igualmente saber mais. 

(PAULO FREIRE) 

 

 

  interesse pelo tema da formação de professoras1 da Educação Infantil foi 

principalmente suscitado através da minha experiência no Mestrado, quando me 

debrucei, de modo mais prolongado e intenso, no cotidiano de uma escola pública municipal 

de Fortaleza, procurando entender a construção do autoconceito de crianças, como alunas da 

1ª série, no seu processo de aquisição da leitura e da escrita, bem como o vinculo dessa 

construção com a percepção que a professora e os pais tinham dessas crianças.  

Para tanto, desenvolvi um estudo longitudinal com os alunos, com seus respectivos pais 

e com as professoras da referida turma, a partir de entrevistas, de observações participantes, 

de filmagens em sala de aula, dentre outros instrumentos de pesquisa. Os resultados indicaram 

que o conceito que a professora tinha dos seus alunos, além de vincular-se ao nível de 

compreensão que eles possuíam sobre a leitura e a escrita, exercia, ainda, um papel crucial no 

processo de construção do autoconceito deles. Assim, pude constatar a importância do 

profissional da educação nas primeiras experiências de aprendizagem escolar da criança.  

Ao me deparar, porém, com o cotidiano da rede pública de ensino, várias angústias 

foram sendo sentidas diante do desespero da professora, que, além de não ter experiência na 

1ª série e de trabalhar sob condições precárias, sentia-se solitária e perdida, sem contar com 

qualquer apoio pedagógico no contexto no qual atuava. Sua situação também me sensibilizava 

por poder já ter tido em minha experiência do magistério sentimentos em comum com aquela 

professora.  No decorrer do ano, ela mostrava-se cada vez mais angustiada, na medida em que 

as iniciativas que tomava, no intuito de que as crianças superassem as suas dificuldades de 

leitura e de escrita, não obtinham êxito.  

                                                           
1 A opção pelo emprego do feminino “professoras”, a partir deste momento, quando referido à Educação Infantil, 
deve-se ao fato de ser, predominantemente, formado por mulheres o quadro de docentes da primeira etapa da 
educação básica. 
 

O 
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Um dos momentos mais emocionantes dessa pesquisa foi quando uma das alunas 

envolvidas na investigação, e que tinha deficiência visual, pediu-me que lhe ensinasse 

escrever o seu nome, enquanto eu fazia observações na hora do recreio. Naquele momento, 

enchi-me de lágrimas, sentindo que o apelo daquela criança representava concretamente um 

pedido para se pensar sobre os possíveis caminhos necessários para enfrentar todo o caos do 

ensino público que estava sendo presenciado. Algo que me desagradava bastante era ter de 

permanecer na minha atitude de pesquisadora, apenas observando e registrando, sem poder 

interferir de alguma forma nessa realidade tão contundente e penosa. 

Foi através dessas vivências durante a pesquisa no mestrado que decidi dar continuidade 

aos meus estudos. Não podia parar naquela primeira experiência de pesquisa, queria algo 

mais, talvez no doutorado fosse possível realizar alguma proposta de intervenção pedagógica. 

Pelas reflexões feitas no decorrer da dissertação, a área de formação de professores parecia ser 

a mais propícia para tentar compreender melhor os motivos dos equívocos da prática 

pedagógica daquela professora e, ao mesmo tempo, tentar sinalizar algumas perspectivas para 

a melhoria da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças da rede pública de ensino. 

O tema parecia também instigante, por possibilitar a reflexão sobre a sistemática de 

funcionamento dos próprios cursos de formação inicial e continuada de professores, com os 

quais me encontrava diretamente vinculada na universidade. Uma das experiências instigantes 

que registro nesta minha trajetória de formação de professores aconteceu no período em que 

assumi a coordenação de uma disciplina de Estágio Supervisionado, oferecida num curso de 

formação inicial de professores, que acontecia ao longo de dois anos, denominada de Ação 

Docente Supervisionada (ADS), em dois municípios da região interiorana onde trabalho.  

Além desta experiência possibilitar o contato direto com os problemas e as dificuldades 

cotidianas do exercício do magistério no interior (onde ainda hoje é possível se presenciar, por 

exemplo, as classes multisseriadas) foram planejadas e desenvolvidas, por vários grupos de 

professores, atividades de intervenção pedagógica, chamadas de projetos educativos, baseadas 

nas necessidades constatadas em diferentes contextos educacionais. Foi um período bastante 

enriquecedor, por terem sido construídos novos caminhos que propiciaram reflexões sobre a 

prática docente e que instigaram novamente meu interesse sobre a formação de professores.  

Foi quando em 2001 fui convidada para participar de um grupo de estudos, formado por 

algumas ex-alunas do Mestrado em Educação da Faculdade de Educação (FACED) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), sob a coordenação da Profª Drª Silvia Helena Vieira 
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Cruz. Naquela época não tinha a menor idéia do que aqueles aparentemente simples encontros 

iriam resultar.  

Fui começando então a vivenciar um jeito novo e diferente de trabalhar, por meio de 

encontros semanais, que foram sendo paulatinamente planejados e construídos pelos 

integrantes de grupo. Além da possibilidade de ampliar nossos conhecimentos, o que nos 

fortalecia era o clima de amizade entre todas nós, transformando aqueles momentos em 

encontros também informais, em virtude das relações anteriores entre algumas integrantes do 

grupo já serem próximas.  

Neste período comecei então a desbravar a área de estudos da Educação Infantil e da 

formação de seus professores. Ao longo deste estudo, algumas questões começaram a me 

inquietar: que formação profissional é oferecida a esses professores da Educação Infantil? Por 

que essa formação não necessariamente implicava uma melhoria da prática pedagógica em 

sala de aula? Que saberes, habilidades e valores devem ser trabalhados na formação específica 

de professores da Educação Infantil? Como possibilitar uma formação específica para os 

professores da área, que viabilize uma melhoria da educação oferecida à criança pequena? 

Com esses questionamentos, fui adentrando uma área de pesquisa, que, além de novos 

conhecimentos obtidos sobre a educação da criança pequena e a formação de seus 

professores, representaram, principalmente, momentos formativos próprios que favoreceram 

novos valores e olhares para a infância. Tendo como base estes estudos, procurei elaborar o 

projeto de pesquisa que seria submetido à seleção do doutorado. Lembro-me do tamanho 

esforço feito para concretizar este trabalho, que foi concluído no nono mês de gravidez do 

meu primeiro filho, Vitor.  

Ao ingressar no curso, sentia-me intensamente feliz por ter conseguido concretizar esse 

sonho. A experiência foi muito marcante, apesar dos vários imprevistos que, como não 

poderia deixar de ser, marcaram esta trajetória, como a separação judicial do marido, a volta 

para casa da mãe e a conquista de um espaço próprio para cuidar do meu filho, momentos de 

perdas e vitórias. Foi no decorrer destes acontecimentos e dos sentimentos que deles 

emergiram que as atividades acadêmicas se desenvolveram e se mantiveram intensas durante 

todo o curso.  

A vivência como aluna neste curso deixou algumas marcas, não apenas pelas disciplinas 

cursadas ou pela própria realização da pesquisa em si, mas também pela oportunidade de 

participar de atividades diversas relacionadas ao ensino e à pesquisa em busca da melhoria da 
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educação oferecida à criança pequena. Além da participação contínua no grupo de estudos, 

que acabou posteriormente se transformando num grupo de pesquisa e formação docente em 

Educação Infantil, denominado PARQUE2, foi possível a participação em vários eventos, 

dentre os quais destaco alguns por representarem marcos nesta trajetória:  

- VIII Encontro de Pesquisadores da UECE, em 2002, onde o grupo PARQUE 

apresentou vários trabalhos relativos aos estudos que vinha desenvolvendo sobre a abordagem 

de Reggio Emilia para a Educação Infantil; 

- III Congresso Paulista de Educação Infantil, em Águas de Lindóia, em maio de 

2003 (um evento de referência na área por sua abrangência, contando com a presença de 

diversos pesquisadores estrangeiros, cujas palestras, traduzidas simultaneamente, eram 

conferidas em auditórios com capacidade para cerca de duas mil pessoas) com apresentação 

do trabalho: “A formação contextualizada do professor da Educação Infantil: uma perspectiva 

para a melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos às crianças de zero a seis 

anos”;  

- Seminário “Caminhos da Educação Infantil em Fortaleza”, promovido pela 

Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, em outubro de 2003, quando foi 

possível vencer o desafio de participar pela primeira vez como expositora de uma Mesa 

Redonda, intitulada “Questões atuais da formação de professores para Educação Infantil”, que 

contou com um público que lotou a quadra esportiva do Centro de Humanidades da 

Universidade Estadual do Ceará; 

- Participação na Capacitação de Coordenadores e Professores de Creches 

Comunitárias, em maio de 2003 e na Formação Continuada dos Professores da Educação 

Infantil , de junho a outubro do mesmo ano, ambas promovidas pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, por possibilitar aproximação maior junto às professoras da Educação Infantil do 

Município de Fortaleza; 

- Seminário “Formação, Pesquisa e Cultura Profissional em Educação Infantil",  

promovido pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, em dezembro de 
                                                           
2A escolha desta sigla deve-se ao fato de o trabalho realizado prescindir de uma parceria (entre a equipe de 
pesquisadores e a escola), tendo em vista a qualidade na Educação Infantil e ao fato de a palavra PARQUE 
evocar prazer e alegria, atributos imprescindíveis num trabalho de qualidade. O PARQUE integra o Núcleo de 
Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança – NUDELEC - do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Brasileira da Faculdade de Educação – FACED - da Universidade Federal do Ceará – UFC - e faz 
parte da Rede Contextos Integrados de Educação Infantil, coordenada pela Profª. Drª. Tizuko Morchida 
Kishimoto, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP (Para maiores esclarecimentos do 
trabalho realizado, ver anexo 2). 
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2003, e ministrado pela Profª. Drª Julia Formosinho e Prof. Dr. João Formosinho. Nesta 

ocasião, apresentamos com uma colega o trabalho “Qualidade em parceria: uma proposta 

de pesquisa, intervenção e formação docente na cidade de Fortaleza”, durante a reunião 

dos diversos grupos pertencentes à Rede de Contextos Integrados de Educação Infantil; 

- XI Encontro de Educação Infantil. “Tendências Curriculares em Educação Infantil”, 

promovido pelo Núcleo de Educação Infantil e Creche da Saúde da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, em agosto de 2004, em Natal. Neste evento, foram possíveis novas 

aprendizagens por poder ministrar em parceria com a mesma colega o minicurso: “Escala de 

Envolvimento da criança: uma estratégia de avaliação da proposta curricular em curso”.   

- I Seminário do Núcleo de Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança – 

NUDELEC - vinculado à Faculdade de Educação da UFC, cuja Coordenação conseguiu 

envolver os diversos integrantes do núcleo na organização do evento, que aconteceu em 

outubro de 2004. Na ocasião, foi lançado o primeiro livro deste núcleo, do qual tive a honra 

de participar como organizadora, juntamente com a Profª Drª. Silvia Helena Vieira Cruz, 

intitulado: Linguagem e Educação da Criança, da Coleção Diálogos Intempestivos, da UFC; 

- XVII Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste – EPENN. 

“Educação, Ciência e Desenvolvimento Social”, promovido pela Universidade Federal do 

Pará, em junho de 2005, onde tive a possibilidade de, pela primeira vez, publicar um trabalho 

em co-autoria na íntegra, intitulado: “ Discutindo duas dimensões da qualidade na Educação 

Infantil numa escola municipal de Fortaleza”;  

- XV Congresso Brasileiro de Educação Infantil. “Infâncias na Sociedade Brasileira: 

compromissos e responsabilidades”, promovido pela Organização Mundial de Educação Pré-

escolar – OMEP/ BR/CE, em julho de 2005, em Fortaleza, marcado pela palestra proferida 

pela Profª. Drª. Fúlvia Rosemberg sobre a formação profissional para uma educação 

socialmente inclusiva; e  

- I Seminário Ouvindo Crianças, promovido pelo Movimento Interfóruns de Educação 

Infantil do Brasil e organizado por Silvia Helena Vieira Cruz, que contou com a ajuda de 

algumas integrantes do NUDELEC, em agosto de 2005, por ser um dos primeiros eventos 

onde foram enfocados e discutidos os referenciais teórico-metodológicos utilizados em 

diferentes pesquisas sob esta perspectiva de se ouvir as crianças pequenas.  

Todos estes eventos foram citados pelo fato de representarem momentos formativos na 

minha trajetória acadêmica e que marcaram a construção do meu enfoque sobre o tema desta 
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pesquisa. Reconheço que a maior parte dos aprendizados adquiridos não teriam sido possíveis 

se eu não tivesse vivenciado todas estas experiências, inclusive como membro integrante do 

PARQUE. Esta participação representou um momento ímpar na minha vida, pois significou 

romper com o modo como eu costumava caminhar na vida acadêmica. A vivência como 

professora na universidade possibilitou a abertura para as experiências de magistério e de 

pesquisa acadêmica, mas o exercício da minha profissão sempre foi marcado por um jeito 

solitário de se fazer.  

Uma das aprendizagens que, portanto, considero como mais importante neste período 

foi exatamente perceber como é mais enriquecedor quando é possível se caminhar junto; 

como foi proveitoso poder trocar idéias, aprender a ouvir e respeitar outros pontos de vista, 

defender as minhas opiniões, perceber a importância de cada pessoa para a realização de um 

trabalho, que foi assumindo uma feição maior do que as opiniões individuais e se mostrando 

como um trabalho construído por um grupo.  

Este trabalho foi aos poucos se configurando num jeito conjunto de caminhar, de 

construir cada encontro entre os participantes do grupo, e posteriormente, entre o grupo e os 

profissionais da escola pesquisada, de aprender a conduzir estes encontros, de compartilhar 

esta condução com os profissionais envolvidos no trabalho, aprender a construir os registros 

escritos e fotográficos destes encontros. Foram tantas aprendizagens construídas a partir de 

descobertas em comum... geradas também por alguns tropeços individuais e do grupo, mas 

que após serem avaliados pelo grupo se tornavam ensinamentos para todas nós.  

Participar dessa experiência foi algo inédito, pois, mediante encontros e desencontros, 

pude ir construindo e desconstruindo olhares sobre cada uma das pessoas que participavam do 

trabalho. O interessante era continuamente poder avaliar as nossas ações como grupo durante 

cada uma das nossas reuniões com os profissionais da escola, como as atividades propostas 

pelo grupo pareciam ter chegado até cada um dos profissionais da escola, a abertura e 

resistência dos participantes ao trabalho proposto, buscar compreender as reações de cada um 

deles e os motivos de ordem pessoal e profissional que os levavam a reagir de determinada 

forma e não de outra.   

 Esta vivência de descoberta do jeito de ser do outro, e ao mesmo tempo de mim mesma, 

possibilitou-me também deslumbrar um novo olhar sobre a criança e a Educação Infantil. Este 

aprendizado foi sendo construído através das leituras e dos estudos em grupo e com este jeito 

de tentar compreender de forma cuidadosa e respeitosa o jeito de ser também da criança, de 

como a educação a ela destinada precisa ser de boa qualidade e como se efetivar esta 
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qualidade por meio de uma nova atitude pedagógica, que necessariamente demonstre o 

respeito às opiniões da criança, à sua forma de pensar e se comunicar com os outros, às suas 

preferências lúdicas. Esta experiência possibilitou vivenciar a realidade da professora da 

escola pública do Município de Fortaleza, especialmente a sua relação com a criança concreta 

atendida neste contexto.   

Foi através da convivência neste grupo que fui também aprendendo estes novos valores, 

que não foram simplesmente transmitidos oralmente, mas vivenciados a partir de uma prática 

conjunta e contínua de (re) avaliação das ações construídas coletivamente. É sobre esse 

trabalho conduzido pelo PARQUE3 que me debruço por meio da pesquisa. Este grupo vem 

efetivando uma proposta de formação em parceria com os profissionais que atuam numa 

escola da rede pública municipal de ensino de Fortaleza, tendo como objetivo contribuir para 

a promoção da qualidade das práticas educativas em Educação Infantil.  

Esta proposta de formação continuada, direcionada para a análise e reflexão conjunta 

sobre os problemas práticos que os profissionais da Educação Infantil encontravam nos seus 

contextos de trabalho, foi desenvolvida em três momentos específicos: diagnóstico (2003.1 a 

2004.2), planejamento (2004.2 a 2005.1) e intervenção (2005.1 a 2005.2). Durante todo este 

período, foram sendo continuamente construídas algumas estratégias para a efetivação desta 

perspectiva de formação, viabilizadas principalmente através das reuniões regulares semanais 

existentes entre os integrantes do próprio grupo (conhecidas como RPs4) e as reuniões 

quinzenais do PARQUE com os profissionais da escola (conhecidas como REs5). 

                                                           
3 O grupo atualmente é composto por seis integrantes do NUDELEC/FACED: a Profª. Drª. Silvia Helena Vieira 
Cruz, coordenadora do grupo, e as doutorandas Cristiane Amorim Martins, professora da Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR, Fátima Maria Araújo Sabóia Leitão, professora do Núcleo de Desenvolvimento da 
Criança, da UFC, Mônica Petralanda de Hollanda, professora da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 
Rosimeire Costa de Andrade e Sandra Maria de Oliveira Schramm, também professoras da UECE. (Para maiores 
esclarecimentos sobre o PARQUE, ver anexo 2). 
 
4 Estas reuniões (RPs) geralmente seguem uma mesma seqüenciação. No início, há uma sessão de informes, 
posteriormente é feita a leitura do registro da última reunião, sendo realizadas pelo grupo as correções e 
complementações necessárias. Posteriormente, são comentadas as visitas mais recentes efetuadas por integrantes 
do PARQUE na escola e as percepções do grupo sobre a participação e o envolvimento dos profissionais em 
relação ao trabalho, a prática pedagógica das professoras, o apoio da direção e da supervisão às atividades em 
andamento, dentre outros temas. Após esse momento, é realizado o planejamento da próxima reunião com a 
escola (não apenas elaborando a pauta, mas definindo quem se responsabilizará por cada momento e pelos 
recursos materiais necessários) ou é feita a avaliação coletiva da última RE, geralmente baseada na leitura do seu 
registro (Ver anexo 5). 
 
5 As reuniões do PARQUE na escola acontecem na maior parte das vezes na própria instituição educacional e 
tem duração média de três horas e quinze minutos. Essas reuniões costumam ter uma mesma seqüenciação. 
Inicialmente é feita uma dinâmica conduzida por elementos do PARQUE ou da escola e geralmente relacionada 
com o tema a ser abordado em cada encontro. Logo em seguida, é realizada uma síntese da RE anterior e da sua 
avaliação feita pelo grupo. Posteriormente, é discutido o assunto principal da reunião, que varia de acordo com o 
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O motivo da escolha deste trabalho ocorreu por se tratar de uma experiência que procura 

integrar os processos de investigação aos de intervenção. A investigação é vista como uma 

das estratégias para se desenvolver uma ação de melhoria da qualidade dos serviços 

educacionais oferecidos. Como Cerisara, Rocha e Silva (2002, p.224) exprimem:  

(...) se quisermos melhorar os serviços educacionais para a infância, necessitamos 
contemplar uma maior articulação entre os processos de investigação e os processos 
formativos dos professores. Temos clareza que as pesquisas realizadas nessas 
instituições só fazem sentido na medida em que, de fato, possam contribuir para a 
melhoria do trabalho realizado junto às meninas e meninos que freqüentam creches 
e pré-escolas públicas.  

 

Deste modo, o interesse de pesquisar essa proposta de formação surgiu diante da 

necessidade de análise de trabalhos sob tal perspectiva integrada de avaliação dos serviços 

educacionais oferecidos em creches e pré-escolas, para, a partir dela, promover ações 

formativas junto aos profissionais da área.  

A análise desta proposta de formação também se justifica pelo fato de adotar uma 

perspectiva teórico-metodológica inovadora, ao efetivar uma formação em contexto, numa 

perspectiva de desenvolvimento profissional, que visa à melhoria das práticas educativas 

junto à criança pequena e sua família. Um dos desafios assumidos por esse tipo de trabalho, e 

que merece maior atenção, consiste na proposta de realizar as atividades de formação em 

parceria com os profissionais da escola em todas as suas etapas de realização. 

Além disto, este trabalho6 de formação é considerado como uma experiência-piloto de 

formação em contexto conduzida pelo PARQUE, tornando-se indispensável se debruçar de 

maneira mais minuciosa sobre ela para poder refletir sobre as suas estratégias. Espero, assim, 

que a análise sobre este processo formativo possa servir para possibilitar maior investimento 

naquilo que deu certo e se repensar alguns caminhos tomados, a fim de não se cometer os 

mesmos erros. 

Propostas de formação como essa desenvolvida pelo PARQUE precisam ser 

investigadas para trazer algumas reflexões e contribuições que sirvam para a implantação de 

novas propostas de formação nesta perspectiva do desenvolvimento profissional junto aos 

                                                                                                                                                                                     
momento do trabalho. Há, depois, uma sessão de informes tanto da escola como do PARQUE. Finalizando, 
existe o momento de planejamento em grupo das próximas ações e a avaliação da reunião. 
 
6 Nesta pesquisa, optei pelo uso da expressão trabalho de formação, ao se referir à proposta de formação em 
contexto pelo fato de supor que a formação destes profissionais encontra-se vinculada a construção da sua 
profissão docente (NÓVOA, 1997) e que a docência é concebida fundamentalmente como um tipo de trabalho 
(LIMA, 2001). 
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profissionais da Educação Infantil. Torna-se, portanto, fundamental a análise das estratégias 

utilizadas pelo PARQUE nos processos de formação presentes tanto na investigação realizada 

em parceria com as professoras acerca da qualidade oferecida na escola como no processo de 

intervenção no contexto institucional7.  

Ao longo dessa experiência de formação, algumas questões foram levantadas: como o 

trabalho proposto pelo PARQUE era percebido pelas professoras? Como era esta formação, 

na opinião delas, e que relações elas estabeleciam com outras experiências de formação 

continuada vivenciadas por elas? Que aspectos das estratégias utilizadas na formação em 

contexto analisada dificultaram ou facilitaram a obtenção de seus objetivos?  

Esta pesquisa dirige-se, então, à análise da proposta de formação em contexto sob o 

ponto de vista das professoras participantes do trabalho, numa perspectiva de se dar vez e voz 

a estas profissionais, cujas percepções não são freqüentemente consideradas nem na avaliação 

dos processos de formação em curso, nem nas pesquisas da área. Como Rocha (1999) 

constata a partir da análise de produções acadêmicas sobre a Educação Infantil: “tanto o 

sujeito-criança como o sujeito-professor, principais atores desses processos, têm sido 

preteridos nas pesquisas em favor de trabalhos que enfocam mais os aspectos prescritivos da 

prática pedagógica”.  

Deste modo, se evidencia a necessidade de novas pesquisas que, além de analisarem 

experiências “alternativas” de formação de professores da Educação Infantil, possam enfocá-

las considerando a perspectiva dos profissionais participantes.  

(...) essa perspectiva de dar voz aos protagonistas do processo educativo parte da 
clareza de que as pesquisas sobre este tema devem contemplar não só os aportes 
teóricos como também o ponto de vista e os saberes de quem vive a condição de ser 
professor de Educação Infantil ou de ser formado por cursos voltados para esses 
profissionais. (CERISARA, ROCHA e SILVA, 2002, p.223). 

 

A análise desta proposta de formação conduzida pelo PARQUE em parceria com as 

profissionais da Educação Infantil tem como questão central investigar como as professoras 

perceberam os processos vivenciados por elas nas diferentes fases do trabalho de 

formação em contexto.  

Pensar sobre novas experiências de formação continuada dos profissionais da área se faz 

necessário, principalmente na Educação Infantil, onde várias pesquisas constataram as 

                                                           
7 Para maiores esclarecimentos sobre as opções teórico-metodológicas do trabalho, a escolha do contexto 
institucional, as estratégias adotadas nas diferentes fases do trabalho (avaliação, planejamento e formação), veja 
Anexo 2. 
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deficiências da formação inicial desses profissionais, que além de apresentar os problemas 

comuns inerentes aos atuais cursos de formação de professores, geralmente não contemplam 

os conteúdos específicos do trabalho pedagógico na área. (CRUZ, 1996; MACHADO, 1998; 

KISHIMOTO, 2002). Isto ressalta a necessidade de se analisar propostas de formação que 

considerem os inúmeros desafios e as dificuldades enfrentadas no dia a dia da prática 

pedagógica destes profissionais, influenciadas pelas características do contexto sócio-

educacional no qual atuam. 

 As propostas específicas de formação dos profissionais da Educação Infantil foram mais 

amplamente difundidas e discutidas há apenas duas décadas. Através da nova configuração 

do cenário econômico, político e social na década de 1980 no País, quando ficou assegurado, 

por lei, o direito da criança à uma Educação Infantil pública e de qualidade, é que a formação 

dos profissionais que com ela atuam adquiriu especial relevância e passou a ser um aspecto 

especialmente crítico no cenário das políticas públicas educacionais.  

No entanto, ainda hoje, no País, não existe uma política pública de formação permanente 

desse profissional, capaz de aliar os processos formativos à sua profissionalização8, com 

avanço na sua escolaridade e progressão na carreira. As atuais práticas de formação 

continuada dos professores da área ainda continuam se pautando num caráter emergencial e 

fragmentado, o que não acontece por acaso, mas tem uma função social e política, que fere os 

direitos da criança pequena a uma Educação Infantil de qualidade no Brasil. 

As fragilidades das atuais propostas adotadas na formação desses profissionais vêm 

sendo apontadas por vários pesquisadores (KRAMER, 1989; CANDAU, 2003; 

NASCIMENTO, 2003). Esses autores ressaltam a necessidade da escola ser reconhecida 

como locus da formação dos professores e os saberes produzidos por esses profissionais e as 

suas condições concretas de trabalho serem considerados nas propostas de formação 

continuada de professores.   

Apesar de ser relativamente recente, a formação em contexto é cada vez mais difundida 

no âmbito da formação continuada dos profissionais da Educação Infantil (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2001; KISHIMOTO, 2002; PARENTE, 2004; LINO, 2005). A idéia central 

                                                           
8 A profissionalização refere-se a questões relacionadas ao estatuto profissional do professor tais como: salário, 
carreira docente, condições de trabalho, formação teórico-prática, vinculação às instituições de classe (LIMA, 
2001). Já o profissionalismo significa: “compromisso com um projeto político democrático, participação na 
construção coletiva do projeto pedagógico, dedicação ao trabalho de ensinar a todos, respeito à cultura dos 
alunos, assiduidade, preparação de aulas etc.” (LIBÂNEO, 2003, p. 90) Segundo esse autor, um ensino de 
qualidade só pode ser assegurado com o profissionalismo docente, que, por sua vez, depende da 
profissionalização do professor.  
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subjacente a essa perspectiva de formação é centrar-se na reflexão sobre as situações da 

prática profissional das professoras, buscando a interação dos diferentes agentes sociais 

envolvidos na formação, mediante a valorização dos seus saberes e considerando os seus 

contextos de trabalho.  

Na experiência de formação em contexto conduzida pelo PARQUE buscou-se, portanto, 

produzir novos saberes tendo em vista a melhoria da prática das professoras, bem como 

contribuir para a criação de um espaço de diálogo entre os contextos universitário e escolar. 

Esse movimento, no entanto, é algo desafiador, ousado, conflituoso e muitas vezes 

contraditório. Tendo em vista analisar esta proposta de trabalho, o objetivo geral desta 

pesquisa consiste em identificar e analisar as percepções das professoras acerca desse 

processo de formação proposto pelo PARQUE. 

Para tanto, foi considerado necessário como objetivos específicos descrever as 

características do contexto (da estrutura e funcionamento da rede de ensino municipal e da 

instituição escolar, por exemplo) onde a formação em contexto aconteceu a fim de melhor 

analisar as possíveis influências que tiveram no desenvolvimento dessa proposta. Por outro 

lado, ao analisar as perspectivas das professoras sobre a relação existente entre a formação em 

contexto e outras experiências de formação continuada por elas vivenciadas, houve um 

especial interesse em identificar que aspectos das estratégias de formação em contexto 

realizadas pelo PARQUE dificultaram ou facilitaram a obtenção de seus objetivos. 

O enfoque teórico-metodológico adotado nesta pesquisa, como não poderia deixar de 

ser, resultou desta minha trajetória, pessoal e profissional, estando principalmente alicerçado 

nos conhecimentos e nas experiências vivenciadas nestes últimos anos, quando foi possível 

estudar a educação da criança pequena e a formação de seus professores. Dentre estes, destaco 

a minha participação como integrante do PARQUE, cuja vivência teórica e prática acerca da 

proposta de formação em contexto constituiu um dos pilares da abordagem deste trabalho 

sobre o tema. 

A proposta de formação conduzida pelo PARQUE foi aos poucos construída em 

parceria com as professoras da escola, levando em consideração as suas características 

pessoais e profissionais, as do atendimento educacional oferecido pela instituição pública 

pesquisada, dentre as características de outros contextos que influenciaram no 

desenvolvimento desta proposta (como, por exemplo, da administração educacional do 

Município de Fortaleza). Baseou-se nos estudos e nas pesquisas desenvolvidas pela 
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Associação CRIANÇA9, sob a coordenação da Profª. Drª. Julia Oliveira-Formosinho. Têm 

como suporte teórico a visão sócio-construtivista de Vygotsky (1994, 2000, 2004) e o enfoque 

ecológico, inspirado na ecologia do desenvolvimento humano, de Bronfenbrenner (1996), 

atualmente defendido nos trabalhos referentes ao desenvolvimento profissional das 

professoras da Educação Infantil (OLIVEIRA- FORMOSINHO, 1998), e a supervisão da 

formação inicial e continuada destas professoras (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002a, 

2002b). Estes referenciais serviram como base teórica para a realização de uma experiência de 

formação única, desenvolvida a partir da interação dos agentes sociais envolvidos e das 

características dos contextos vivenciais onde a proposta de formação aconteceu.  

Este embasamento teórico, que foi aos poucos discutido e construído nesta experiência 

como integrante do PARQUE, é que constituiu também suporte teórico desta pesquisa. A 

formação de professores é concebida como processo permanente de reflexão sobre a prática 

docente, articulado ao dia-a-dia dos professores e das instituições educacionais onde estes 

atuam. Baseia-se na idéia de que, por ser vivencial, deve ocorrer numa formação em contexto, 

que considera as dificuldades e a preocupação dos professores oriundos de seus contextos de 

trabalho.  

Um estudo que considera os contextos onde os docentes trabalham, mostra-se relevante 

na medida em que as tendências atuais sobre a formação de professores têm se debruçado, 

cada vez mais, na formação centrada na escola; ou seja, na formação a partir das 

preocupações dos problemas e das práticas dos que trabalham na escola (NÓVOA, 1997). 

Esta formação em contexto busca não apenas o enriquecimento pessoal e coletivo dos 

profissionais envolvidos, mas também a melhoria da aprendizagem das crianças. Isto porque 

esta proposta de formação tem como finalidade o desenvolvimento profissional das 

professoras da Educação Infantil, concebido como: “um processo contínuo de melhoria das 

                                                           
9A sigla representa: Cr iando Infância Autônoma Numa Comunidade Aberta. Conta com o trabalho cooperativo 
de professores universitários, psicólogos, professores e especialistas em Educação Infantil, profissionais e 
investigadores da área. A Associação foi fundada em outubro de 1997, dando seqüência ao projeto Infância, 
iniciado em 1991, sob a coordenação da Profa. Dra. Julia Oliveira Formosinho, sediado na Universidade do 
Minho, em Braga, Portugal. Desde o princípio, é financiado pela Fundação Aga Khan e Fundação Calouste 
Gulbenkian. A Associação CRIANÇA consiste numa associação de profissionais de variadas áreas 
comprometidos e interessados em promover programas de intervenção para a melhoria da qualidade do 
atendimento educacional às crianças pequenas nos seus contextos institucionais. É uma associação privada com 
fins públicos, apoiando iniciativas de desenvolvimento profissional de educadores infantis a partir da melhoria 
de contextos organizacionais tanto públicos como privados. Para maiores informações, ver OLIVEIRA-
FORMOSINHO, Julia e FORMOSINHO, João (Orgs.). Associação Criança: um contexto de formação em 
contexto. Braga: Minho, 2001. 
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práticas docentes, centrado no professor, ou num grupo de professores em interação, incluindo 

momentos formais e não formais, com a preocupação de promover mudanças educativas em 

benefício dos alunos, das famílias e das comunidades.” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998, 

p. 17). 

Através dos conhecimentos e dos valores vivenciados nesta proposta de formação em 

contexto e em consonância à abordagem teórica adotada, que tem, entre suas características, o 

respeito e a consideração a outros pontos de vista é que pretendo expressar o meu olhar sob o 

processo de formação de professores da Educação Infantil. Abordar este tema representou pra 

mim um grande desafio. Isto em virtude da minha história ser a de alguém que vem aos 

poucos aprendendo a mostrar as próprias marcas, o seu jeito de caminhar.  

Reconheço que esta forma singular de perceber a formação de professores não está 

acabada, é aos poucos construída na minha trajetória pessoal e profissional, mediante os 

conhecimentos e experiências acadêmicas, dos encontros que mantenho com os meus alunos, 

bem como de outras experiências formativas das quais ultimamente participo. Através destas 

experiências serão apresentadas algumas considerações sobre a formação de professores na 

Educação Infantil, como uma das possíveis formas de se olhar o mesmo objeto, tendo como 

base este enfoque teórico sócio-construtivista e ecológico. 

Para analisar a temática, este trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos, inclusas 

esta introdução e as considerações finais. No segundo segmento, foi realizado breve resgate 

histórico da formação dos profissionais da Educação Infantil no Brasil, discutindo o novo 

perfil do profissional da área, surgido a partir das novas concepções de criança e de Educação 

Infantil construídas nos anos 1980. Neste capítulo, também foi feita uma explanação sobre as 

novas exigências acerca da formação dos profissionais da Educação Infantil, tendo como base 

tanto as contribuições de estudos e pesquisas sobre a formação específica desses profissionais, 

realizados na década de 1990, como alguns avanços legais já conquistados na área. 

Posteriormente, foi analisada a atual situação da formação inicial e continuada de professores 

da Educação Infantil no Brasil e discutida a formação em contexto, como possibilidade de 

desenvolvimento profissional dos professores da área. 

No terceiro módulo, caracterizei a abordagem teórico-metodológica que possibilitou a 

análise da proposta de formação continuada de professoras da Educação Infantil conduzida 

pelo PARQUE. Para tanto, foi delimitada inicialmente a opção metodológica adotada e, 

posteriormente, as professoras que participaram desta pesquisa foram apresentadas, bem 
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como os instrumentos utilizados ao longo deste percurso e a análise realizada mediante os 

dados obtidos.  

No quarto capítulo, o contexto em que a proposta de formação continuada conduzida 

pelo PARQUE aconteceu foi descrito, a fim de melhor analisar as suas possíveis influências 

nesse processo. Foram feitas algumas considerações referentes aos diferentes contextos 

(macrossistema, exossistema, mesossistema e microssistema) onde essa proposta de formação 

foi desenvolvida.  

No quinto segmento, foram analisadas as percepções das professoras sobre o trabalho de 

formação em contexto conduzido pelo PARQUE, em cada uma das suas diferentes fases de 

realização, ou seja, no momento do diagnóstico, do planejamento e da intervenção. 

O último capítulo dedicou-se ao trabalho de remontar em sinopse as reflexões e achados 

da pesquisa, seguindo-se a relação de autores e obras que deram sustentação teórica e 

empírica à investigação, mais apêndices e anexos.  
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL E A FORMAÇÃO DE SEU S 

PROFESSORES 

 

Educação oferecida às crianças pequenas no País e a formação de seus professores 

são compreendidas neste trabalho a partir das complexas e dinâmicas relações 

existentes entre a educação e a sociedade. Isto implica reconhecer o caráter histórico e 

contextualizado da educação infantil e da formação dos seus profissionais, procurando 

analisá-los a partir das exigências dos cenários sociais, políticos e econômicos construídos no 

País.  

Atualmente, considerando-se as demandas da chamada sociedade do conhecimento, que 

exige um novo perfil do profissional da educação10, a formação de professores novamente se 

configura como um elemento primordial para a implementação das mudanças educacionais 

pretendidas.  

Pelo fato de as políticas educacionais públicas vigentes no Brasil, no entanto, basearem-

se nas diretrizes impostas por organismos internacionais, como o Banco Mundial11 e o FMI, 

as reformas educacionais continuam sendo efetivadas numa lógica de baixo custo, que 

perpetua um atendimento educacional de baixa qualidade às crianças pobres dos países 

subdesenvolvidos (ROSEMBERG, 2002).  

Tendo em vista estas contradições e as desigualdades sociais e econômicas brasileiras, 

este trabalho busca inicialmente desenvolver breve histórico do atendimento educacional 

oferecido às crianças de zero a seis anos no Brasil e do papel assumido pelo profissional da 

educação infantil ao longo desta história e, conseqüentemente, das exigências sociais 

relacionadas às suas necessidades formativas.  

O conhecimento deste percurso histórico nos possibilita compreender melhor a 

construção da identidade deste profissional, que ainda hoje busca se firmar como um 

profissional da área da educação, e que só passou a ser reconhecido legalmente como 

                                                           
10 Dentre as características deste novo perfil profissional, destacam-se: maior adaptação às mudanças e às 
inovações, maior flexibilidade, criatividade e habilidade de trabalho em grupo e capacidade para enfrentar 
desafios e solucionar problemas (NUNES, 2004). 
11 Como Libâneo (2003, p. 92) anota: “a vinculação da política educacional nacional às diretrizes do Banco 
Mundial (que induz as reformas educativas nos países periféricos) tem provocado situações ambivalentes. Por 
um lado, acentua-se a necessidade de uma nova qualidade educativa implicando mudanças nos currículos, na 
gestão educacional, na avaliação dos sistemas e, em especial, na profissionalização dos professores. Por outro, 
impõem-se medidas restritivas a investimentos públicos (inclusive pagamento de salários e financiamento da 
formação) (...) o que gera ambivalência entre as intenções declaradas e o provimento das condições efetivas de 
realização dessas intenções.”.  

  A 
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professor há apenas duas décadas. Como esta construção é dinâmica e, portanto, permeada de 

avanços e retrocessos, esta análise histórica permite-me também vislumbrar os atuais dilemas 

e desafios a serem enfrentados por quem abraça a profissão docente na Educação Infantil. 

A partir deste percurso histórico, a mim é possível também compreender quando e por 

que surgiu uma forma de se pensar o papel do profissional da área, que se relaciona às novas 

concepções de criança e de Educação Infantil surgidas na década de 1980. Estas concepções 

foram historicamente construídas, refletindo as condições sociais, econômicas e políticas em 

que foram geradas, e atendendo aos interesses vigentes de variados segmentos sociais. 

Diante destas novas concepções de criança e de Educação Infantil, novas exigências 

surgiram relativas à função do profissional que atua com a criança pequena. Estas basearam-

se nas contribuições das teorias construtivistas sobre aprendizagem e suas implicações no 

desenvolvimento infantil (VYGOTSKY, 1994, 2000, 2004; WALLON, 1981, 1989). O 

profissional que se quer na Educação Infantil passa a ser o professor, que, para atender a todas 

as exigências do seu novo perfil profissional, precisa ter uma formação universitária, em curso 

de Pedagogia, que tenha por princípio a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e 

que seja capaz de assegurar-lhe consistência teórico-prática para atuar na área.  

As considerações acerca do papel assumido pelo profissional da Educação Infantil se 

fazem necessárias, já que este se encontra construindo a sua identidade profissional, que inclui 

um âmbito mais alargado de responsabilidades (cuidado e educação integral da criança 

pequena, bem como uma maior interação com as famílias), e que portanto está em busca de 

construir uma profissionalidade específica relativa a aspectos diferenciadores do papel de 

professores de crianças pequenas (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001). 

Considerando essa configuração do papel do professor da Educação Infantil, novas 

exigências surgem relacionadas à sua formação profissional. Essas exigências resultam tanto 

das contribuições de pesquisadores que se debruçaram mais intensamente sobre o tema, na 

década de 1990, quanto de alguns avanços legais conquistados, no intuito de favorecer uma 

melhoria do atendimento educacional oferecido às crianças pequenas. 

        Apesar de, atualmente, contarmos com uma legislação avançada, em termos dos direitos 

da criança pequena a uma Educação Infantil de qualidade, na qual tem papel fundamental um 

profissional qualificado para atender as suas necessidades e interesses específicos, a situação 

real e concreta da formação inicial e continuada oferecida aos profissionais da área no País, 
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entretanto, demonstra que muito ainda precisa ser feito para que esses direitos sejam 

realmente viabilizados.  

Apesar de a formação de professores, por si só, não ser condição suficiente para 

assegurar a melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos às crianças pequenas, 

ela se configura como uma condição necessária, com a qual todos haverão de se 

comprometer. Dentre as diversas propostas de formação continuada de professores, a 

formação em contexto vem cada vez mais sendo difundida como perspectiva de 

desenvolvimento profissional das professoras da Educação Infantil (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2001; KISHIMOTO, 2002; PARENTE, 2004; LINO, 2005).  

Esta perspectiva de formação centra-se na análise e na reflexão conjunta das situações 

da prática profissional das professoras, buscando a interação dos diferentes agentes sociais 

envolvidos na formação, mediante um processo colaborativo de construção de conhecimentos, 

valorizando-se os seus saberes, os contextos e os processos coletivos de trabalho.  

 

2.1 Breve histórico 

 

No Brasil, o atendimento educacional oferecido às crianças de zero à seis anos foi, ao 

longo da história, marcado por significativas diferenças, de acordo com a classe social a qual 

se destinava. Para a criança pobre, o Estado, predominantemente, implementa programas 

assistencialistas, voltados para a sua marginalização social.12 Como Kuhlmann Jr. (2001, 

p.182) acentua: 

A pedagogia das instituições educacionais para os pobres é uma pedagogia da 
submissão, uma educação assistencialista marcada pela arrogância que humilha, 
para depois oferecer o atendimento como dádiva, como favor aos poucos 
selecionados para os receber. Uma educação que parte de uma concepção 
preconceituosa da pobreza e que por meio de um atendimento de baixa qualidade, 
pretende preparar os atendidos para permanecer no lugar social a que estariam 
destinados. 

 

Essa proposta educacional, denominada de assistencialista, oferece um atendimento 

precário à criança pobre, visando a discipliná-la à obediência de regras sociais, domesticando-

                                                           
12 Este atendimento precário oferecido à criança de zero a seis anos no Brasil também se encontra relacionado às 
concepções histórica e socialmente construídas sobre a criança, a educação a ela destinada, o papel do 
profissional da Educação Infantil, bem como a ausência de pesquisas na área e de uma legislação a respeito dos 
direitos das crianças pequenas até a década de 1970. 
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a para torná-la passiva e submissa à sua condição social. O que é questionado, portanto, não 

são os serviços de assistência, necessários para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, 

independentemente de sua classe social, mas a forma como esses serviços são oferecidos à 

população pobre, baseados numa visão preconceituosa e descomprometida com a qualidade.13 

Esse tipo de atendimento assistencialista ficou mais evidente nos serviços prestados 

pelas creches, instituições criadas para substituir as Casas dos Expostos, a fim de evitar que as 

mães, em situação de extrema pobreza, abandonassem seus filhos nestes estabelecimentos, 

prática muito comum nos séculos XVII e XVIII (KUHLMANN JR., 2001). Os serviços 

oferecidos pelas creches visavam à guarda das crianças pequenas, oferecendo, de forma 

mínima, os “cuidados” relativos à sua alimentação, à saúde e à higiene, e educando-as para a 

resignação diante da sua condição social.  

Como o atendimento era considerado uma dádiva, um favor aos pobres e diante das suas 

características peculiares (de cunho doméstico e ligado ao trabalho feminino, menos 

valorizado socialmente), não era exigida uma escolarização e/ou qualificação do profissional 

que atuava com essas crianças, podendo qualquer pessoa, preferencialmente do sexo 

feminino, que gostasse e/ou tivesse jeito com crianças, ocupar esse lugar. Assim, devido ao 

seu caráter de trabalho leigo, voluntário, as atividades dependiam mais das características 

pessoais do profissional que atuava com a criança pequena do que da sua formação específica.  

Esses profissionais receberam diferentes denominações: jardineiras, pajens, monitoras, 

dentre outras, mas tinham em comum a ausência de uma formação profissional específica 

para trabalhar nestas instituições. As funções por eles assumidas sempre foram ligadas às 

concepções de criança e da Educação Infantil, que foram construídas em diferentes momentos 

históricos.  

Algumas especificidades do atendimento oferecido às crianças pequenas, no entanto, 

principalmente em creches, também dificultam a construção da identidade profissional das 

professoras nesta área. Campos et al. (1991) comentam que o fato de o profissional atuar junto 

à população de crianças pequenas e de desempenhar, integrada à sua ação educativa, 

atividades ligadas à sobrevivência do educando, faz com que “muitas das atividades 

desenvolvidas na creche impliquem numa interação mais do tipo corpo a corpo e que nem 

                                                           
13 É importante estar clara a diferença entre assistência e assistencialismo. Todas as pessoas precisam de 
assistência, de cuidados, para que possam se desenvolver. O que critico é a função assistencialista da educação 
destinada às crianças pobres no Brasil, que de forma discriminatória associa a baixa qualidade do atendimento à 
condição social da criança, objetivando os cuidados com seu corpo e educando-a para a subalternidade. 
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sempre sejam percebidas como educativas, mas costumam ser relegadas principalmente à 

esfera do doméstico.” (p.48).  

Como os trabalhos relacionados aos cuidados básicos da criança, envolvendo a sua 

alimentação e a sua higiene, não são valorizados socialmente, há conseqüentemente uma 

desvalorização social do papel do profissional da área, o que compromete a exigência de 

formação específica. Assim, quanto menor for a criança atendida e quanto mais a função do 

profissional estiver relacionada ao cuidado com o corpo da criança, menor costuma ser a 

exigência da sua qualificação profissional para atuar junto a ela (CAMPOS et alii, 1991). 

Estas autoras apontam alguns aspectos relativos ao trabalho com a criança pequena que 

favorecem a hierarquização de cargos e funções dentro das próprias instituições de Educação 

Infantil:  

. a atividade direta com o educando (quanto mais diretamente ligada às crianças, 
menor o prestígio do profissional); 

 . a idade dos educandos (quanto menor o educando, menor o prestígio do 
profissional); 

. a proximidade com o corpo (quanto mais imediatamente ligado à sobrevivência e, 
portanto, ao corpo do educando, menor o prestígio do profissional). (CAMPOS et 
alii, 1991, p. 49). 

 

Esta hierarquização de cargos e de funções (gerando diferenças salariais) é possível 

ainda hoje ser observada, tanto ao se comparar os profissionais da Educação Infantil com os 

de outras etapas da educação básica, quanto no cotejamento entre os profissionais atuantes em 

creches e os que trabalham na pré-escola, bem como quando dois profissionais (por exemplo, 

professoras e auxiliares) atuam numa mesma sala de aula onde exista uma dicotomização 

entre a educação e cuidado da criança pequena. 

Neste último caso, como Cerisara (2002, p. 16) anota,  

Em geral, as professoras têm uma melhor formação, recebem salário maior, 
trabalham menos horas por dia e são responsáveis pelas atividades tidas como 
‘educativas’. As outras, independentemente da denominação que têm recebido 
(monitoras-atendentes-auxiliares de sala) não precisam sequer ter o ensino 
fundamental, recebem salários mais baixos, trabalham mais horas por dia e são 
responsáveis por desempenhar as atividades relativas ao cuidado das crianças 
(higiene, alimentação, limpeza do ambiente etc). 

 

Esta hierarquização é expressa pelas diferentes exigências em relação aos níveis de 

formação, carga horária de trabalho, salários e em relação às atividades delegadas a estes 

profissionais. O que é bastante questionável, já que os direitos dos profissionais da Educação 
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Infantil devem ser os mesmos dos demais docentes da educação básica.  Como Silva (2001, 

p.23) comenta: “a integração da Educação Infantil aos sistemas de ensino exige que tratemos 

esse profissional como um profissional da educação, aproximando-o de seus pares que já 

possuem referências profissionais constituídas, um estatuto e uma carreira próprios”.  

Esta hierarquização de cargos e de funções, principalmente entre os profissionais que 

atuam no mesmo espaço físico, é também criticada por diversos estudiosos diante do atual 

consenso acerca da indissociabilidade entre as funções de educação e cuidado das crianças 

pequenas (CAMPOS, 1994; ROSEMBERG, 1994; SILVA, 2001; CERISARA, 2002). 

Aliada a esta problemática e ao desprestígio social enfrentado pelo profissional da 

Educação Infantil, encontra-se a falta de comprometimento do Estado com a implementação 

de políticas públicas capazes de assegurar um atendimento de qualidade à criança de zero a 

seis anos. Infelizmente, ainda hoje, o atendimento oferecido nas creches é visto como um 

favor “dado” por instituições públicas conveniadas e/ou filantrópicas, tendo dentre os seus 

objetivos implícitos a submissão dessas crianças e de suas famílias à sua condição social, o 

que as discrimina socialmente. 

De forma diferente, o atendimento educacional às crianças de classe mais favorecida 

economicamente no Brasil originou-se com os jardins de infância, no final da segunda metade 

do século XIX, com orientação pedagógica froebeliana, tendo em vista atender aos filhos da 

burguesia paulista e carioca da época (KISHIMOTO, 1988, KUHLMANN JR., 2001, 2005). 

Essas instituições surgiram no âmbito da educação, visando a socializar e preparar a criança 

de 4 a 6 anos para o processo de escolarização formal posterior (atual ensino fundamental).  

Inicialmente, esse atendimento pedagógico se vinculou às instituições públicas, tendo 

sido logo apropriado pela burguesia, quando esta percebeu as suas vantagens em relação ao 

desenvolvimento integral das crianças (KUHLMANN JR, 2001). Na origem dos jardins de 

infância, a responsável pela educação da criança pequena era a jardineira, que exercia a 

função baseando-se em noções introdutórias de uma psicologia do desenvolvimento mesclada 

com religião, a fim de oferecer as condições necessárias capazes de aflorar todas as 

potencialidades das crianças.  

Ela era considerada “meia-mãe”, em razão de o seu papel voltar-se para o desvelo 

materno com relação às necessidades e os interesses da criança, função que precisava ser 

desempenhada com todo amor e carinho. A jardineira posteriormente se elevou à categoria de 

mestra, ou professorinha, como era por vezes chamada no cotidiano das salas de Educação 
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Infantil, quando tinha como principal função organizar as condições ambientais para que a 

criança pudesse agir de forma autônoma, atuando como coadjuvante do ensino-aprendizagem 

(KUHLMANN JR, 2005; SALES, 2007).  

Para os jardins de infância, era exigido, portanto, um profissional com melhor 

qualificação. Desse modo, percebe-se que a origem distinta das creches e pré-escolas, com 

suas diferentes funções e objetivos, demandavam profissionais com perfis diferenciados, o 

que interferia, também, na exigência quanto a sua formação. Como Vieira (1999, p. 29) 

acentua, 

Se, para as creches, o profissional requerido vinha das áreas da saúde e da 
assistência, para os jardins de infância o profissional era o professor. Em geral, as 
creches eram dirigidas por médicos ou assistentes sociais (ou irmãs de caridade), 
contando com ‘educadoras’ leigas ou auxiliares, das quais eram requeridos 
conhecimentos nas áreas de saúde, higiene e puericultura. Nos jardins de infância 
eram os professores (mas sobretudo as professoras normalistas) os profissionais 
destinados à tarefa de educar e socializar os pequenos. 

 

A formação exigida, contudo, dependia da origem social a quem os serviços eram 

destinados. Assim, a diferenciação do atendimento à criança de zero a seis anos, bem como a 

qualificação do profissional que com ela atuava, ao longo da história, vinculou-se à classe 

social a que se destinava. Outro momento que exemplifica essa diferenciação na história da 

Educação Infantil no Brasil foi o período de expansão massiva do atendimento em creches e 

em pré-escolas, que ocorreu somente nos anos 1970.  

Essa expansão foi requerida diante do avanço da urbanização do País, de maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, pela pressão dos diversos movimentos sociais 

na luta por melhorias das condições da vida urbana e pelos avanços acadêmicos e científicos 

na área da Educação Infantil. Essa expansão, no entanto, ocorreu em termos quantitativos, 

pois se voltava para o atendimento das populações pobres, o que originou um atendimento de 

baixa qualidade. Nesse período, 

Além da tendência à municipalização do atendimento em creches e pré-escolas, 
observa-se o surgimento de uma extensa rede de creches de origem comunitária e 
filantrópica, que têm em comum o baixo padrão de qualidade do pessoal-educador 
que aí trabalha, em geral com baixa escolaridade e sem qualificação específica; dos 
espaços físicos: porque aproveitados, não são adaptados para as necessidades de 
movimento, cuidado e educação; das condições – precárias – do contexto urbano 
onde se localizam: vilas, favelas, áreas da periferia mal servidas de água e esgoto; 
pelas remotas possibilidades de existir ambiente educativo estimulante e criativo 
para aprendizagens, brincadeiras e cuidados. (VIEIRA, 1999, p. 30). 
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Desse modo, creches e pré-escolas difundiram-se a partir de uma política do Estado de 

financiamento dos serviços destinados à população pobre, voltada para o convênio entre o 

poder público e as entidades sociais, visando à redução dos investimentos estatais na área. 

Essa expansão aconteceu tanto mediante programas vinculados ao setor de assistência, como 

o Projeto Casulo, implantado em 1977 pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), como por 

programas vinculados, pela primeira vez, à área da educação, como o Programa Nacional de 

Educação Pré-Escolar, lançado pelo Ministério da Educação e da Cultura (MEC), em 1981. 

Este último se baseava nas diretrizes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

para os países periféricos (CRUZ, 2000). 

Estas diretrizes orientavam um atendimento à criança pequena, visando à diminuição 

dos custos para o atendimento a um maior número de crianças, mediante a utilização de 

espaços disponíveis e do trabalho voluntariado da família e da comunidade. Rosemberg 

(2002, p. 8) sintetiza os principais argumentos e princípios do modelo educacional proposto 

para a Educação Infantil nesta época por estes organismos internacionais: 

 - A expansão da Educação Infantil (EI)constitui uma via para combater a pobreza 
(especialmente desnutrição) no mundo subdesenvolvido e melhorar o desempenho 
do ensino fundamental, portanto, sua cobertura deve crescer; 

- os países pobres não dispõem de recursos públicos para expandir, 
simultaneamente o ensino fundamental (prioridade) e a EI; 

- a forma de expandir a EI nos países subdesenvolvidos é por meio de modelos que 
minimizem investimentos públicos, dada a prioridade de universalização do ensino 
fundamental; 

- para reduzir os investimentos públicos, os programas devem se apoiar nos 
recursos da comunidade, criando programas denominados “não formais”, 
“alternativos”, “não institucionais”, isto é, espaços, materiais, equipamentos e 
recursos humanos disponíveis na ‘comunidade’, mesmo quando não tenham sido 
concebidos ou preparados para essa faixa etária e para seus objetivos. 

 

No Brasil, esse atendimento educacional visava a atender às populações das periferias 

das cidades, principalmente as do Norte e do Nordeste, e tinham como objetivo oferecer uma 

educação compensatória às crianças pobres. Esta surgiu na década de 1960 e proliferou 

bastante na década de 1970, incentivada pela difusão das teorias da privação cultural14. Tinha 

                                                           
14 A teoria da privação cultural ou da carência cultural defende a posição de que o fracasso do aluno pobre na 
escola resulta de deficits ou desvantagens tanto do ponto de vista econômico, quanto cultural, pela inserção em 
um meio pobre em estímulos sensoriais, perceptivos e sociais, em poucas oportunidades de contato com objetos 
culturais e experiências variadas, ressaltando, portanto, a superioridade do contexto cultural das classes 
dominantes em contraste com a pobreza cultural do contexto em que vivem as classes dominadas. Em última 
análise, responsabiliza a criança e a sua família pelo seu fracasso escolar.  
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como objetivo principal suprir as supostas carências ou as deficiências das crianças pobres em 

diversas áreas, a fim de evitar o seu fracasso escolar.  

A expansão dessa proposta educacional ocorreu, apesar das críticas do meio acadêmico 

relacionadas aos pressupostos teóricos desse modelo de baixo custo, semelhante ao proposto 

atualmente pelo Banco Mundial, que apresenta, aliado às precárias condições de 

funcionamento dessas instituições, profissionais poucos qualificados, dentre outros aspectos 

deficientes.  

Essa política de convênios propagou-se num contexto de precária legislação nacional 

sobre a educação da criança pequena, na qual não havia, até então, uma explicitação dos 

deveres do Estado para com ela. Isso viabilizou um atendimento pobre para crianças pobres, 

tanto em creches como em pré-escolas, que, numa prática assistencialista, contribuía para a 

exclusão e marginalização social destas crianças. Como Kramer comenta (1995, p. 102), 

O que se coloca como prioritário é o fato de as análises subjacentes aos programas 
compensatórios e a abordagem da privação cultural servirem para esconder que as 
causas do fracasso escolar estão na própria infra-estrutura sócio-econômica da 
sociedade, que determina a inserção dos indivíduos – adultos ou crianças na 
produção.  

 

Dessa maneira, a história da Educação Infantil, no País, evidencia a forma deficiente 

como o atendimento à criança pequena é oferecido, principalmente quando se destina às 

crianças pobres. Nesse sentido, é preciso enfatizar o fato de que não basta assegurar à criança 

de zero a seis anos o acesso a creches e pré-escolas, direito esse que, ainda hoje, está longe de 

ser realmente concretizado15, mas torna-se principalmente necessário garantir que os serviços 

educacionais oferecidos por essas instituições viabilizem um atendimento de qualidade.  

A Educação Infantil, como espaço de socialização, de troca, de ampliação de 
experiências e conhecimentos, de acesso a diferentes produções culturais, pode ser 
um dos caminhos para diminuir as desigualdades. Porém, esse caminho depende da 
qualidade do atendimento e é na ampliação da oferta de um atendimento de 
qualidade que as políticas públicas precisam atuar. (CORSINO, 2005, p.212). 

 

No Brasil, foi somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

ficou assegurado o dever do Estado em oferecer atendimento educacional em creches e em 

pré-escolas às crianças de zero a seis anos (Art. 28). A criança passou, então, a ser 

                                                           
15 Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, apesar do aumento 
relativo na taxa de freqüência das crianças de zero a seis anos a creches ou pré-escolas no Brasil, de 25,1% em 
1995 para 31,2 % em 2001, mais de dois terços da população de zero a seis anos ainda não têm acesso a nenhum 
tipo de instituição educacional. 
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reconhecida como um sujeito de direitos, que, dentre outros, deve ter garantido o acesso a 

uma Educação Infantil pública e de qualidade.  

Esse direito foi somente conquistado neste período, quando houve o agravamento da 

situação socioeconômica de grande parte da classe trabalhadora no País, e o Estado, 

pressionado pelos movimentos sociais urbanos, que reinvindicavam acesso a bens e serviços 

necessários à sua subsistência, viu-se forçado a assumir uma parcela maior dos custos na 

reprodução da força de trabalho.  

Para tanto, estabeleceu e reorientou políticas sociais a fim de atender às demandas 

coletivas, dentre as quais a de criação e de expansão dos serviços educacionais oferecidos às 

crianças pequenas no País. Foi diante deste contexto econômico e político que esse direito foi, 

então, conquistado, a partir do fortalecimento e da luta de vários movimentos sociais 

organizados, principalmente do Movimento Pró-Constituinte e do Movimento Feminista 

(CAMPOS et alii, 2001). 

Com a Constituição, a educação da criança pequena, antes considerada um serviço de 

assistência e de amparo, passou então a ser reconhecida como um direito. O atendimento em 

creches e em pré-escolas começou a ser de responsabilidade da área da educação, devendo 

essas instituições ter a mesma finalidade pedagógica, diferenciando-se apenas pelas faixas 

etárias atendidas: creches para crianças até três anos e pré-escolas para as de quatro a seis 

anos. 

Todo esse movimento, iniciado na década de 1980, em prol da democratização de uma 

Educação Infantil de qualidade, procurava romper com o caráter assistencialista predominante 

nos programas públicos voltados para essa faixa etária. Não bastava, contudo, proclamar a 

necessidade de que o atendimento educacional oferecido fosse de qualidade, mas era essencial 

discutir sobre que qualidade era essa que se queria na Educação Infantil.  

Nesse sentido, o debate acerca desse tema se intensificou desde a década de 1990, 

principalmente com a discussão dos resultados de várias pesquisas que retratam as condições 

inadequadas de funcionamento de creches e de pré-escolas no País e da formação deficiente 

das professoras da área (CERISARA, 1996; MACHADO, 1998; CRUZ, 2001; SILVA, 2001). 

O início da preocupação do Governo com relação à qualidade do atendimento 

educacional oferecido às crianças de zero a seis anos fez-se notório a partir da divulgação da 

Política Nacional de Educação Infantil, em 1994, pelo MEC, bem como pela publicação de 

vários documentos, tais como: “Por uma política de formação do profissional de Educação 
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Infantil” (1994b); “Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças” (1997); e “Subsídios para credenciamento e funcionamento de 

instituições de Educação Infantil” (1998a).  

Neste período, novas concepções de criança e de Educação Infantil foram divulgadas. A 

criança, anteriormente concebida como “carente” e com múltiplos “deficits”, passou a ser 

considerada, ao menos no âmbito legal, como um sujeito sócio-histórico, que se constrói a 

partir das influências sociais, mas que também é produtora de conhecimentos e de cultura. 

Assim, a criança, independentemente de sua classe social, passou a ser reconhecida 

legalmente (em publicações feitas pelo Estado) como um ser humano “ativo e capaz, 

motivado pela necessidade de ampliar seus conhecimentos e experiências e de alcançar 

progressivos graus de autonomia frente às condições de seu meio.” (BRASIL, 1994a, p. 16).  

Essa concepção de criança, como ser ativo e interativo na construção da visão que tem 

de si mesma e do mundo ao seu redor, encontra-se fundamentada nas contribuições de 

diversos teóricos do desenvolvimento e da aprendizagem tais como Piaget (1975, 1978a, 

1978b e 1986), Vygotsky (1994, 2000) e Wallon (1981, 1989, 1995).  

Essa visão de criança competente, cidadã e como um sujeito de direitos, é defendida por 

vários autores (ZABALZA, 1998; MACHADO, 2001) e encontra-se, atualmente, 

contemplada no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), elaborado 

pelo MEC (1998b), bem como nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

– DCNEI, com caráter obrigatório, definidas pelo Conselho Nacional de Educação, em 1999.  

Condizente com essa concepção de criança, nova função da educação destinada a ela foi 

também divulgada. Na primeira Política Nacional de Educação Infantil, elaborada pelo MEC, 

em 1994, à Educação Infantil caberia cumprir duas funções indissociáveis: cuidar e educar, 

complementando os cuidados e a educação realizados na família. A Educação Infantil, 

portanto, buscaria de forma integrada: 

(1) favorecer o desenvolvimento infantil, nos aspectos físico, motor, emocional, 
intelectual e social; (2) promover a ampliação das experiências e dos 
conhecimentos infantis, estimulando o interesse da criança pequena pelo processo 
de transformação da natureza e pela dinâmica da vida social, e, (3) contribuir para 
que sua interação e convivência na sociedade seja produtiva e marcada pelos 
valores de solidariedade, liberdade, cooperação e respeito. (BRASIL, 1994a, p. 17). 

 

Essa nova concepção de Educação Infantil também foi sendo consolidada a partir da 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 1996, que a 
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reconheceu como primeira etapa da educação básica, tendo como objetivo promover “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. 

29). 

Essa concepção é também explicitada pelas atuais diretrizes da Política Nacional de 

Educação Infantil do MEC, que estabelece a indissociabilidade entre o cuidado e a educação 

da criança pequena e sua “função diferenciada e complementar à ação da família, o que 

implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas.” (BRASIL, 2005, p. 

17). 

Ante tais mudanças nas concepções de criança e de Educação Infantil, novas exigências 

surgem, relacionadas ao papel do profissional da área e, conseqüentemente, à sua formação, 

tendo em vista possibilitar, às crianças de zero a seis anos, experiências enriquecedoras e 

significativas de aprendizagem. 

 

2.2 Novo papel do profissional da Educação Infantil 

Se somos educadores, somos políticos. Se somos educadores e, 
portanto políticos, temos que ter certeza com relação à nossa 

opção. Enquanto educadores, o nosso sonho não é pedagógico, 
mas político. As formas de trabalhar – os métodos, etc. – têm 

muito de pedagógico, mas são eminentemente políticos 

(PAULO FREIRE) 

  

As novas exigências acerca do papel do profissional que atua com a criança pequena 

pautaram-se no crescente reconhecimento social da importância da educação nos primeiros 

anos de vida em relação ao desenvolvimento cognitivo-linguístico, sócio-emocional e psico-

motor da criança. Este reconhecimento advém das contribuições teóricas originadas de 

autores como Vygostky (1994, 2000, 2004). Seu programa de pesquisa foi profundamente 

marcado pelo materialismo histórico-dialético marxista, guardando com ele algumas 

aproximações que permitem-se compreender melhor sua perspectiva teórica.   

Segundo a visão materialista-dialética, o processo histórico é um componente riquíssimo 

de apreensão da realidade, sendo a faceta humana essencial a este processo. Ainda, a 

composição entre tese, antítese e síntese aparece como um ideal a ser seguido, a partir do qual 

a interação se constitui no meio a alcançá-lo. O homem é visto como um ser essencialmente 
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social e, portanto, sua compreensão requer grande esforço no sentido de apreender aquilo que 

é inerente ao componente social de sua formação.  

Sem incorrer na negação dos aspectos biológicos da atividade mental, Vygotsky 

centrou-se na análise dos processos psicológicos exclusivos da espécie humana, estreitamente 

relacionados com o seu modelo social de organização e que estariam sendo mediados por 

sistemas simbólicos socialmente construídos. Apesar do componente biológico aparecer de 

maneira marcante, este é profundamente transformado pelo elemento sócio-histórico, no qual 

a linguagem assume papel preponderante.  

Inicialmente externos ao indivíduo, os sistemas simbólicos socialmente construídos 

passam a ser internalizados por ele, de tal forma que lhe possibilita maiores ações cognitivas, 

garantindo-lhe liberdade para ultrapassar os limites do presente, remetendo-se ao passado e 

mesmo ao futuro, quando lhe seja importante. Este processo de internalização ocorre a partir 

da interação do indivíduo com o grupo social em que está inserido, permitindo a ele construir 

representações mentais substitutivas dos objetos do mundo exterior.  

É interessante ressaltar que os sistemas simbólicos, bem como os instrumentos 

materiais, são construções sociais que definem formas do homem se relacionar com o grupo e 

com o mundo: eles são como óculos para enxergar o ambiente circundante. Seria, no entanto, 

redutor conceber a idéia de que esta influência da linguagem sobre as formas de apreensão e 

compreensão da realidade é limitadora; o processo dialético que fundamenta a explicação 

materialista da história deixa subentendido o argumento de que novas formas estão 

constantemente se revelando a partir das formas postas na realidade.  

Ainda que se realize a princípio exteriormente, para depois se concretizar interiormente, 

a inserção do indivíduo em uma dada cultura, bem como a apropriação da cultura pelo 

indivíduo, é um processo subjetivo, intensamente marcado pelas suas experiências. Assim, a 

maneira como cada indivíduo se apropria do sistema simbólico constituído em sua cultura é 

diferente, pois depende das experiências vivenciadas na interação consigo próprio, com o 

outro e com o mundo. 

As ações do indivíduo são primeiramente interpretadas pelo outro, até ganhar 

significação para ele próprio. Este ato de representação está na base dos processos 

psicológicos superiores, tipicamente humanos, advindos, pois, das relações sociais 

estabelecidas. Rego (1995), analisando a obra de Vygotsky, ressalta a mediação como um dos 

postulados centrais de sua teoria, pois, 
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Compreender a questão da mediação, que caracteriza a relação do homem com o 
mundo e com os outros homens, é de fundamental importância porque é através 
desse processo que as funções psicológicas superiores, especificamente humanas, 
se desenvolvem” (REGO, 1995, p.50). 

 

A idéia de mediação perpassa pela análise psicológica de Vygotsky, cujo postulado 

fundamental é que as funções psíquicas humanas têm sua origem nos processos sociais. Essas 

dependem de uma forma de mediação essencialmente humana. 

O desenvolvimento psíquico é o resultado da ação da sociedade sobre os indivíduos 
para integrá-los na complexa rede de relações sociais e culturais que constituem 
uma formação social. As funções psicológicas são efeito/causa da atividade social 
dos homens, resultado de um processo histórico de organização da atividade social. 
Para tornar-se um ser ‘humano’, a criança terá de ‘reconstituir’ nela (não 
simplesmente reproduzir) o que já é aquisição da espécie. Isso supõe processos de 
inter-ação e inter-comunicação sociais que só são possíveis graças a sistemas de 
mediação altamente complexos, produzidos socialmente. (SIRGADO, 2000, p.41). 

 

Neste processo de mediação simbólica, o professor tem papel fundamental na 

organização de experiências enriquecedoras e significativas de aprendizagem e de 

desenvolvimento das crianças de zero a seis anos.  

Nas múltiplas situações criadas em creches e pré-escolas, a criança tem no 
professor alguém qualificado para mediar seu desenvolvimento, auxiliando-a a 
ampliar as linguagens que usa para representar e exprimir sua forma de 
compreender o mundo e a si mesma. (OLIVEIRA, 2003, p.7). 

 

O professor será, portanto, um mediador dos conhecimentos historicamente acumulados 

pela humanidade, auxiliando o desenvolvimento da criança. Como Machado (2001, p. 29) 

anota:  

Para o sócio-interacionismo, aprendizagem, ensino e desenvolvimento são 
processos distintos que interagem dialeticamente. Eles não existem de forma 
independente, mas possibilitam a conversão de um no outro, isto é, a aprendizagem 
promove o desenvolvimento e este anuncia novas possibilidades de aprendizagem. 
Por sua vez, sem a presença de parceiros – indivíduos que se unem em torno de 
objetivos comuns, dispostos a trocar algo entre si, realizando juntos e ao mesmo 
tempo uma atividade na qual o movimento de dar e receber é permanente entre os 
envolvidos – a aprendizagem não é possível, porque o conhecimento passa, 
necessariamente, pela mediação do outro. 

 

Para Vygotsky (2000, 2004), as interações sociais estabelecidas entre o professor e a 

criança e/ou entre os próprios alunos no cotidiano escolar são, desse modo, cruciais ao 

desenvolvimento inter e intrapessoal da criança. Sua abordagem da aprendizagem como um 

processo pressupõe relações entre os indivíduos e fundamenta-se na ênfase dada à dimensão 

sócio-histórica do funcionamento psicológico humano. Segundo seu enfoque teórico, a 
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aprendizagem resulta tanto de um processo informal pelo qual a criança aprende por imersão 

em um ambiente cultural informador, como também de um processo intencional, quando há 

uma ação explícita e deliberada de um educador que dirige este processo no contexto escolar.  

É por isso que no processo de educação também cabe ao mestre um papel ativo (...) 
Deste modo, o processo educativo já se torna trilateralmente ativo: é ativo o aluno, 
é ativo o mestre, é ativo o meio criado entre eles. Por isso, o menos possível é 
interpretar esse processo como placidamente pacífico e regular. Ao contrário, a sua 
natureza psicológica mostra que ele é uma luta sumamente complexa, na qual se 
lançaram inúmeras forças das mais complexas e diversas, que ele é um processo 
dinâmico, ativo e dialético (...) movido a saltos, revolucionário de embates 
contínuos entre o homem e o mundo. (VYGOTSKY, 2004, p.73).  

 

Para esse autor, a aprendizagem consiste na internalização progressiva dos instrumentos 

mediadores, sendo um aspecto necessário e fundamental do desenvolvimento das funções 

mentais superiores. O desenvolvimento do indivíduo e a ulterior consolidação das funções 

psicológicas estão precedidos da aprendizagem. A intervenção do outro social é 

imprescindível para a orientação da apropriação dos instrumentos de mediação cultural. O 

desenvolvimento do ser humano é definido, em parte, pelos processos de maturação do 

organismo, mas é a aprendizagem que desperta os processos internos de desenvolvimento, 

que ocorrem somente quando o indivíduo interage num contexto cultural específico.  

O caráter orientador da aprendizagem com relação ao desenvolvimento cognitivo é 

evidenciado pelo conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é “a distância 

entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da 

solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes.” (1994, p. 112). Para ele, a ZDP corresponde às funções mentais que ainda não 

amadureceram na criança, mas que se encontram em formação. Propõe que o estado de 

desenvolvimento mental da criança seja avaliado a partir do seu nível de desenvolvimento real 

e a zona de desenvolvimento proximal, estabelecendo, portanto, que o desenvolvimento 

mental também deve ser visto de maneira prospectiva. Aquilo que a criança consegue fazer 

com a ajuda dos outros pode ser, de alguma forma, indicativo do seu desenvolvimento. 

A ZDP permite delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de 

desenvolvimento. Aquilo que é o seu nível de desenvolvimento potencial hoje constituirá o 

nível de desenvolvimento real amanhã, isto é, aquilo que uma criança só puder fazer 

presentemente com a ajuda do outro poderá fazer sozinha no futuro. Ao postular este 
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conceito, o autor enfatiza a importância da educação para o processo de apropriação da 

cultura e o desenvolvimento das potencialidades humanas.  

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, na visão de Porto (2005), traduz os 

postulados materialistas subjacentes ao enfoque teórico vygotskiano, como possibilidade de 

compreensão dialética sobre a realidade educacional. Esta autora aponta para a importância da 

interação entre os sujeitos (professores e alunos) para a reconstrução das práticas de ensino e 

de aprendizagem escolar através da ZDP. Este conceito permite “entender que o processo 

educativo deverá ter como fonte primária a negação, o tempo presente e o processo de 

interação entre os sujeitos.”(p.8). A negação consiste em entender o conhecimento real (nível 

de desenvolvimento real ou os conhecimentos que os alunos já trazem consolidados) como 

uma afirmação (Tese) e o nível de desenvolvimento potencial como o conhecimento real no 

futuro, sendo também afirmativo (Segunda Tese). A ZDP pode, portanto, ser entendida como 

lugar de negação do conhecimento real (Antítese). A autora sintetiza seu pensamento, no 

quadro a seguir, indicando a necessidade da interação entre professores e alunos consolidar-se 

no momento presente, possibilitando continuidade (através do reconhecimento do 

conhecimento real do aluno) e ruptura. 

QUADRO 01 – O conceito de ZDP, na perspectiva materialista vygotskiana, segundo Porto (2005). 

Nível Real Zona de Desenvolvimento 
Proximal (ZDP) 

Nível Potencial 

Afirmação Negação Afirmação 

Tese Antítese Síntese (Segunda Tese) 

Passado Presente Futuro 

Fonte: Porto (2005). 

 

Nessa perspectiva teórica, quanto maior for a diversidade de parceiros e de experiências, 

potencialmente mais enriquecido se torna o desenvolvimento infantil. “Crianças expostas a 

uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu universo pessoal de significados 

ampliado, desde que se encontrem em contextos coletivos de boa qualidade.” (MACHADO, 

1999, p.91).  

Por outro lado, essa qualidade só poderá ser viabilizada por um profissional qualificado 

para atender a criança pequena em suas necessidades e em seus interesses específicos. Para 

exercer essa função, não basta, portanto, apenas ter jeito para lidar com crianças pequenas ou, 
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simplesmente, gostar delas, como era a visão predominante em vários setores responsáveis 

pela educação da criança pequena no País. É necessária uma formação profissional condizente 

com a responsabilidade da sua atuação na promoção do desenvolvimento integral da criança.  

Para Oliveira (1992, p. 23), o professor tem a função de ser o: 

“mediador da relação do aluno com o conhecimento, colocador de limites, apoiador 
afetivo em inúmeras ocasiões, organizador do espaço físico e de muitas das 
atividades (...). É ele que deverá fazer a constante recriação da proposta pedagógica 
da pré-escola, criando o suporte afetivo básico e cuidando para a estruturação do 
grupo infantil”. 

 

Além da reconstrução da proposta pedagógica de creches e de pré-escolas, a própria 

LDB nº 9.394/96 também regulamenta outras atribuições desse profissional: elaborar e 

cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar 

pela aprendizagem dos alunos; participar integralmente dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional e colaborar com as atividades de 

articulação da escola com as famílias e a comunidade (Art. 13).  

Todas estas atribuições demonstram o quanto é necessário se preocupar com a 

qualificação e formação específica destes profissionais, a fim de que possam estar preparados 

para cuidar e para educar a criança pequena, de forma integrada, atendendo a todas as 

especificidades e às exigências do seu papel. 

Considerando os pressupostos da abordagem sócio-interacionista, são educativas todas 

as ações, falas, gestos do professor, os quais concretizam as interações estabelecidas ou 

estimuladas por ele. Assim, quando o professor cuida da criança pequena, realizando 

atividades relacionadas a sua proteção, higiene ou saúde (tais como lavar as suas mãos, 

alimentá-las, trocar suas fraldas, dentre outras), ele está concomitantemente educando a 

criança pequena.  

Dessa maneira, rompe-se com a perspectiva de uma possível cisão entre o cuidar e 

educar, na atuação desse profissional, tendo em vista a indissociabilidade dessas duas 

atividades. Como a própria Política Nacional de Educação Infantil, divulgada pelo MEC, em 

1994, afirma, “o profissional da Educação Infantil tem a função de educar e cuidar, de forma 

integrada, da criança na faixa de zero a seis anos.” (p.19). 

Campos (1994) defende a necessidade de se repensar o perfil do profissional da área, 

numa perspectiva que considera os aspectos ligados ao cuidado e à educação de forma 

integrada. Esse atendimento integrado, defendido em outros países, chegou inclusive a 



 47

construir um novo conceito - “educare” -, criado pela psicóloga norte-americana Bettye 

Cadwell, que associa as palavras inglesas education (educação) e care (cuidado) 

(ROSEMBERG, 1994).  

Nesse sentido, a atuação do professor nem deveria se voltar exclusivamente para os 

cuidados básicos das crianças pequenas, desconsiderando a sua ação educativa, nem muito 

menos procurar reproduzir ou antecipar um modelo de escolarização que não prioriza as suas 

necessidades e as exigências atuais. 

De fato, o que se busca atualmente é a construção de uma Pedagogia da Infância, 

viabilizada por um profissional que proporcione a educação e o cuidado da criança pequena, 

de forma integrada e complementar à ação da família. Dessa maneira, o papel desse 

profissional da Educação Infantil, apesar de ter características similares às dos professores de 

outras etapas da educação, possui âmbito alargado de atuação junto a uma clientela com 

necessidades e com demandas específicas.  

Ao caracterizar a profissionalidade16 específica das professoras da Educação Infantil, 

Oliveira-Formosinho (1998) aponta as singularidades do papel desse profissional derivadas 

das: 

- características da criança pequena (globalidade, vulnerabilidade e dependência da 

família);  

- características do processo e das tarefas realizadas pelas professoras; e 

- características dos contextos de trabalho.  

Conforme aponta a autora, a criança pequena aprende de forma globalizada e não 

compartimentada. Ela desenvolve-se no aspecto físico, cognitivo, afetivo e social de maneira 

holística17, como um todo integrado a partir das suas interações sociais. Isso requer da 

professora um alargamento da sua responsabilidade pela aprendizagem da criança 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001). 

Outra característica da criança pequena, que também têm decorrências para o papel de 

professor da Educação Infantil, consiste na sua vulnerabilidade. A criança, inicialmente, é 

                                                           
16 O conceito de profissionalidade docente segundo Oliveira-Formosinho (2002, p. 41): “diz respeito à ação 
profissional integrada que a pessoa da educadora desenvolve junto às crianças e famílias com base em seus 
conhecimentos, competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da profissão”. 
17 Relativo a holismo, teoria segundo a qual o homem é um todo indivisível e que não pode ser explicado pelos 
seus distintos componentes (físico, psicológico ou psíquico), considerados separadamente. 
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bastante dependente do adulto, necessitando de cuidados físicos e psicológicos constantes, 

como alicerces para o seu desenvolvimento.  

Isso implica uma atenção privilegiada do professor com relação aos aspectos emocionais 

da criança, não apenas porque o desenvolvimento emocional desempenha papel crucial nessa 

etapa de sua vida, mas também porque é condição necessária para o progresso nos diferentes 

aspectos do desenvolvimento infantil (ZABALZA,1998). Apontar essa vulnerabilidade, 

contudo, não significa deixar de reconhecer todas as capacidades e as competências 

apresentadas pelas crianças pequenas desde cedo. 

Como características do processo e das tarefas, Oliveira-Formosinho (1998) afirma 

que o profissional da Educação Infantil desempenha grande diversidade de tarefas, desde os 

cuidados com a criança e com o seu grupo à sua educação; ou seja, o seu desenvolvimento e a 

sua aprendizagem. O professor assume a responsabilidade pelo conjunto total das 

necessidades da criança, possuindo tanto uma função pedagógica como a de cuidados e a de 

custódia, que se encontram articuladas e interligadas.  

As relações e as interações que se requerem do professor da Educação Infantil também 

contribuem para o alargamento da sua função. A necessidade da realização de um trabalho em 

parceria com outros profissionais do seu contexto, com os pais e com a comunidade local, 

representa, também, uma singularidade do seu papel profissional e contribui, assim, para a 

abrangência do seu papel. 

Com relação aos contextos de trabalho, a autora assinala que esses costumam ser 

muito diversificados18, podendo ser públicos, particulares e conveniados. Em cada uma dessas 

diversas instituições, há condições de trabalho diferenciadas para as professoras, como, por 

exemplo, a ausência de supervisão pedagógica, oportunidades desiguais de formação 

continuada, dentre outros aspectos. 

Essa complexidade inerente à atuação do professor da Educação Infantil reafirma a 

necessidade da sua qualificação profissional, a fim de assegurar o direito da criança pequena a 

um atendimento educacional de qualidade. Esta preocupação com a formação dos 

profissionais que atuam com as crianças pequenas é atualmente defendida em razão de um 

consenso na área de que a qualidade do atendimento à criança está intrinsecamente vinculada 

                                                           
18 Por exemplo, o atendimento da criança de zero a seis anos, na rede pública municipal de ensino de Fortaleza - 
Ceará, acontece em: creches públicas municipais, creches conveniadas (creches comunitárias, filantrópicas), 
escolas municipais, Centros de Educação Infantil – CEI -, Centros Municipais de Educação e Saúde – CMES - e 
Anexos. 
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à formação e à qualificação do profissional da Educação Infantil. Como Rosemberg (1994, 

p.42) comenta  

Esta preocupação, cada vez mais intensa com a elevação do nível educacional e 
profissional do trabalhador de Educação Infantil, decorre tanto de resultados de 
pesquisas – que evidenciam a intensa associação entre formação educacional e a 
qualidade do atendimento oferecido à criança pequena – quanto do impacto a longo 
prazo na vida das crianças de uma experiência educacional de boa qualidade. 

 

Desse modo, mesmo sabendo que a formação, por si só, não é suficiente para assegurar 

a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos às crianças pequenas, ela se configura como 

uma condição necessária e, portanto, com a qual todos têm de se comprometer.  

 

2.3 Novas exigências da formação dos profissionais da Educação Infantil 

 

Considerando essa nova configuração do papel do professor da Educação Infantil, 

referida na seção anterior, novas exigências surgem relacionadas à sua formação e à sua 

qualificação profissional. Essas exigências resultam tanto das contribuições de pesquisadores 

que se debruçaram mais intensamente sobre o tema, especialmente na década de 1990, quanto 

de alguns avanços legais conquistados, no intuito de favorecer uma melhoria do atendimento 

educacional oferecido às crianças pequenas. 

 

2.3.1 Algumas contribuições de estudos e pesquisas sobre a formação dos profissionais da 

área 

Diante da nova função da Educação Infantil, construída no final da década de 1980, no 

País, o debate sobre como deve ser a formação das professoras da área vem, desde então, se 

intensificando.  

Um dos momentos significativos de produção teórica sobre o tema ocorreu em 1992, 

quando vários especialistas no assunto elaboraram sugestões e propostas de cursos de 

formação em serviço de professoras de creche, discutidas no Seminário “Propostas de um 

currículo para formação de educadores de creche”.  

Esse evento foi promovido pela Equipe de Pesquisas sobre Creche, do Departamento de 

Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas/SP, originando, posteriormente, uma 

publicação final (ROSEMBERG, CAMPOS e VIANNA, 1992) que envolvia as diferentes 
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sugestões e propostas curriculares dos colaboradores do evento (SEBES, 1992; OLIVEIRA E 

ROSSETTI-FERREIRA, 1992; SOUZA E KRAMER,1992; KISHIMOTO, 1992; SECHES, 

1992; DEHEINZELIN,1992; SSPMSP, 1992). 

A Secretaria do Bem-Estar Social (SEBES) propôs um curso de profissionalização das 

auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs) das creches do Município de São Paulo. Após 

breve histórico das creches do Município e uma apresentação das atribuições das auxiliares de 

desenvolvimento infantil, justifica a necessidade de um curso desse tipo, e enuncia os 

princípios e objetivos que o inspira; traz, então, a estrutura didática do curso, sua organização 

e funcionamento e o sistema de avaliação. 

Sua proposta contempla cinco eixos temáticos a serem trabalhados nesse curso de 

formação de professoras de creche, a saber: História da Educação Infantil no Brasil 

(concepções de homem e de mundo, instituições educacionais brasileiras, a creche em São 

Paulo); Perspectivas teórico-práticas do trabalho com a criança de zero a seis anos (teoria 

do conhecimento, concepções da aprendizagem e do desenvolvimento da criança); Análise 

crítica da prática pedagógica (diferentes práticas pedagógicas, papel do educador, ética, 

relação teoria e prática); Análise de uma experiência (projeto pedagógico das creches do 

município de São Paulo) (relação criança-criança/adulto–criança, a gestão da creche, o fazer 

pedagógico e os cuidados indispensáveis); Base curricular para o trabalho de creche 

(linguagem verbal, alfabetização, literatura, artes plásticas, jogos e brinquedos, folclore, 

música, matemática e ciências). 

Oliveira e Rossetti-Ferreira (1992) elaboraram uma proposta curricular para formação 

de educadores de creche fundamentada nos princípios sócio-construtivistas de Vygotsky e 

Wallon. As autoras defendem uma visão sociopolítica da função da creche e a redefinição do 

papel do educador como mediador da construção do conhecimento pela criança, capaz, 

aquele, de dar, a esta, suporte afetivo e de desafiar a sua curiosidade, organizando atividades 

que promovam o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. 

Estas autoras sugerem, ainda, quatro disciplinas básicas, com os seguintes conteúdos: 

Fundamentos da Educação (Educação na Filosofia ocidental, Teorias sociológicas aplicadas 

à Educação, Psicologia e Educação e História da Educação brasileira); Políticas Públicas em 

relação à criança de zero a seis anos (Política educacional brasileira, Visão histórica de 

creche, Políticas públicas sobre a creche, Objetivos educacionais, A Legislação vigente); A 

criança e seu desenvolvimento em contexto sócio-histórico (Teorias do desenvolvimento 

infantil, Valor das interações, construção do conhecimento, da subjetividade e da linguagem, 
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Função da brincadeira, Desenvolvimento afetivo-emocional e cognitivo); Orientação 

teórico-metodológica do trabalho educativo em creches (Objetivos educacionais, 

Planejamento, Promoção da saúde, Relação creche-família, Metodologias na Educação 

Infantil, Importância do trabalho expressivo, Brinquedos e brincadeiras, Linguagem, 

Formação do raciocínio lógico-matemático, Orientação em tarefas de cuidado da criança e 

Avaliação). 

Souza e Kramer (1992) defendem o argumento de que os cursos de formação de 

profissionais de creche precisam contemplar tanto disciplinas relativas às diferentes áreas do 

conhecimento (Língua, Matemática, Ciências, Geografia, História) como disciplinas temáticas 

específicas que permitam uma abordagem ampla e dinâmica do trabalho desenvolvido nas 

creches. Numa perspectiva interdisciplinar, propõem a articulação entre as diferentes áreas do 

conhecimento, na busca de romper com as fragmentações do currículo, com a dicotomia entre 

a teoria e a prática e com a mera transmissão de conteúdos “prontos” e “verdadeiros” para o 

adestramento do trabalhador em tarefas e em atividades rotineiras ainda existentes nos cursos 

de formação.   

        As autoras também estabelecem três pólos de sustentação da proposta curricular: o 

primeiro,  constituído dos conhecimentos científicos historicamente produzidos, tanto os 

conhecimentos básicos (Linguagem, Matemática, Ciências Naturais e Sociais) como aqueles 

necessários para o dimensionamento do trabalho com a criança pequena (Saúde, Psicologia, 

Sociologia, Antropologia, Estudos da linguagem etc); o segundo relaciona-se ao 

desenvolvimento e à construção de conhecimentos do papel do próprio educador, tendo como 

suporte teórico principalmente a abordagem sócio-interacionista de Vygotsky; e o terceiro 

abrange o conjunto de valores e saberes culturais e vivenciais do educador de creche (sua 

classe social de origem, sua história de vida, sua etnia, seu sexo e sua religião). Defendem, 

ainda, como eixo norteador desse currículo, a prática do trabalho cotidiano realizado nas 

creches e a permanente reflexão crítica sobre essa prática (SOUZA E KRAMER, 1992).  

Kishimoto (1992) justifica a sua proposta a partir de um histórico da ocupação da ADI; 

da situação do mercado de trabalho, com a expansão da rede de creches e do baixo nível de 

escolaridade das ADIs; bem como do perfil profissional específico das ADIs. Propõe, assim, 

duas modalidades de formação (Qualificação Profissional III e IV) a serem oferecidas em 

disciplinas, oficinas, práticas de ensino e de estágio. As disciplinas a serem contempladas 

são: Desenvolvimento infantil, Currículos e programas, Higiene e saúde, História da infância 

e da instituição infantil, Fundamentos de creche, Pensamento e linguagem, Jogo e 
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desenvolvimento infantil e Trabalho com pais, comunidade e equipe. As oficinas sugeridas 

são as de: Corpo e movimento, Expressão artística e criação, Linguagem e escrita, 

Conhecimento científico e jogos. 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo (SSPMSP) sintetiza as 

propostas anteriores, elaborando uma proposta final ao Conselho Estadual de Educação do 

Estado, apresentando seu objetivo, características (tipo de habilitação, carga horária, duração, 

pré-requisitos para matrícula), justificativa (expansão do atendimento em creches, nova 

concepção de creche, ausência de habilitação específica para educador de creche) e orientação 

curricular (disciplinas, trabalhos práticos e carga horária). 

As disciplinas contempladas e seus respectivos ementários são: 

-Fundamentos da Educação Infantil (Psicologia e implicações para o currículo da 

Educação Infantil; Educação Infantil sob enfoque sociológico e História da Educação Infantil 

no Brasil e no mundo);  

-Políticas Públicas para crianças de zero a seis anos (Políticas educacionais 

brasileiras; Determinantes sócio-históricos; Estrutura administrativa e sistema de 

financiamento de creches; Critérios e padrões de qualidade do trabalho em creches; 

Legislação; Estatuto da Criança e do Adolescente; Direitos da família e dos funcionários; 

Identidade do educador de creche e Ética profissional);  

-A criança de zero a seis anos e seu desenvolvimento em contextos sócio-históricos 

(Teorias do desenvolvimento infantil, Concepção social da infância e da família, Valor das 

interações, Desenvolvimento físico e saúde, Desenvolvimento social e moral da criança 

pequena, Desenvolvimento afetivo-emocional e cognitivo e suas implicações para o trabalho 

na creche);  

-Orientação teórico-metodológica do trabalho educativo em creche (O espaço e o 

tempo e seu planejamento na creche, Orientação da criança em tarefas de cuidado pessoal, 

Relação creche-família, Trabalhos expressivos em diferentes áreas – plástica, musical, cênica 

e literária, Jogos, brinquedos e brincadeiras (SSPMSP, 1992). 

A partir de uma análise destas propostas curriculares, é possível identificar alguns 

pressupostos em comum, sem desconsiderar singularidades e contribuições diversas 

apontadas pelos participantes. Dentre eles, destaca-se: a concepção de criança como um 

sujeito histórico, que produz e é também influenciada pela sua cultura, daí a necessidade de se 

considerar os valores, a linguagem, dentre outras peculiaridades do grupo social onde a 
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criança está inserida; a criança é também compreendida como cidadã com direitos sociais, 

dentre eles o de uma Educação Infantil pública e de qualidade. 

Outro pressuposto básico em comum consiste na Educação Infantil ter como objetivo 

favorecer o desenvolvimento integral da criança e a sua aquisição dos conhecimentos 

relativos ao mundo físico e social, estando voltada para a construção da sua cidadania e 

emancipação. Para tanto, é necessário que haja uma formação profissional específica referente 

ao trabalho pedagógico realizado com as crianças de zero a seis anos. Neste sentido, a 

formação é então compreendida como prática social, que, aliada à profissionalização 

(melhoria dos salários, condições de trabalho mais dignas e plano de carreira docente), poderá 

viabilizar a melhoria do atendimento educacional oferecido à criança pequena.  

Outro momento marcante na história da Educação Infantil no País e nas diretrizes para 

uma política de formação dos profissionais da área foi o Encontro Técnico sobre Política de 

Formação do Profissional de Educação Infantil, realizado em Belo Horizonte, em 1994, por 

iniciativa da Coordenação Geral de Educação Infantil –COEDI/SEF/MEC, o qual resultou na 

publicação do documento Por uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil 

(BRASIL, 1994b).  

Dentre os participantes, Pimenta (1994) defende, como pressuposto básico na formação 

de professores, o conhecimento teórico-prático da realidade da Educação Infantil, antevendo 

as transformações necessárias a fim de se instrumentalizar para poder nela intervir. Suas 

idéias se destacaram nesse Encontro por considerar o campo de atuação como referência, em 

todas as suas determinações, inclusive no que se refere às contradições nele existentes. 

Consoante ela assinala, 

(...) implica em ir para essa realidade municiado teoricamente da realidade que se 
quer instaurar (que Educação Infantil é necessária e porque, que escola e que 
professores são necessários e com quais conhecimentos e habilidades) que dê 
suporte aos instrumentos de captação e análise do real existente, para conhecê-lo 
nas suas determinações e possibilidades para a instauração do novo (resultante do 
confronto entre o ideal - a realidade que se quer; e o real – o existente). 
(PIMENTA, 1994, p. 44). 

 

Para tanto, a autora propõe os seguintes princípios para os cursos de formação de 

profissionais da Educação Infantil: 

a) tomar o campo de atuação da Educação Infantil como referência para formação: o 

currículo, os conteúdos, as atividades, a organização, os profissionais necessários etc; 
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b) possibilitar que o futuro professor conheça a problemática e se instrumentalize para 

atuar na realidade educacional da Educação Infantil (dimensões históricas, sociais, políticas e 

legais); 

c) explicitar o sentido da Educação Infantil no processo de humanização; e 

d) instrumentalizar, teórica e praticamente, o futuro professor, para que esse tenha 

condições de exercer a dupla e a indissociável tarefa de cuidar e de promover a criança 

(PIMENTA, 1994, p.50). 

No relatório-síntese do Encontro, Kramer (1994b) defende a formação dos professores 

como garantia do direito da criança a uma Educação Infantil de qualidade, comprometida com 

a construção da sua cidadania, mas, principalmente, como um direito do profissional da área. 

Defende uma formação permanente aliada a uma política de valorização dos profissionais, 

onde haja: 

(...) superação do caráter emergencial e episódico das estratégias de formação dos 
profissionais que estão em serviço, o que supõe, formação permanente destes 
profissionais, aliada a uma política que articule, a médio prazo, a formação com a 
carreira, oferecendo alternativas de formação (cursos, seminários, encontros) que 
têm periodicidade e que estão organizados num projeto mais amplo de qualificação, 
com avanço na escolaridade e progressão na carreira. (KRAMER, 1994b, p.74). 

 

A participação dos profissionais da Educação Infantil em atividades de formação 

permanente deve, portanto, vincular-se a um aumento gradativo dos seus salários, ao longo de 

sua carreira, o que articula a formação desses profissionais à sua profissionalização. 

Dentre as diretrizes defendidas pela Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Infantil, encontra-se a da formação específica desse profissional, envolvendo a 

educação e o cuidado da criança pequena de forma integrada, inclusive em período integral.  

Como Kramer (1994b, p.78) comenta: 

(... ) se a Educação Infantil fundamenta-se no binômio educar/cuidar, a formação de 
seus profissionais deve também pautar-se nele. A conjugação dessas atividades, 
bem como o preparo para exercê-las, precisa necessariamente despir-se de uma 
visão hierarquizada das atividades de educar e cuidar, uma vez que ambas 
partilham de igual importância no cotidiano da Educação Infantil. 

 

Essa visão é também defendida por outros autores, como Cruz (1996), que, ao elaborar 

uma proposta de formação específica para os profissionais que já atuam na área, propôs dois 

grandes blocos de informações a serem trabalhados, de forma articulada: 
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1 as informações referentes à criança e à sua família (o desenvolvimento infantil em 

suas múltiplas dimensões - cognitiva, afetiva, social e motora -, considerando a criança 

concreta, localizada histórica e socialmente; a história, as condições socioeconômicas, os 

costumes, os valores e as brincadeiras das famílias etc); 

2 informações sobre a creche/pré-escola e sobre o trabalho que deve ser 

desenvolvido com as crianças e com suas famílias (histórico e situação atual do 

atendimento à criança no Brasil; Linguagem, Matemática, Ciências, Artes e atividades físicas; 

planejamento de rotinas e de atividades; organização do espaço e dos materiais, elaboração de 

avaliações; problemas e necessidades nutricionais da infância; saúde da criança pequena; 

ética; legislação sobre a criança e sobre o funcionamento de creches e pré-escolas). 

Cruz (1996) ressalta que esses cursos devem possibilitar, além de uma ampliação dos 

conhecimentos sobre o trabalho pedagógico a ser desenvolvido com a criança pequena em 

creches e em pré-escolas, o desenvolvimento de habilidades necessárias para a atuação na 

Educação Infantil, como, por exemplo, a de observação (da criança e de si próprio) e a de 

descentração do ponto de vista do professor, procurando compreender a perspectiva das 

crianças pequenas.  

Outro aspecto também considerado imprescindível de ser trabalhado nos cursos de 

formação de professores consiste nas atitudes e nos valores implicados no trabalho solidário 

dos profissionais de creche e de pré-escola junto às crianças e às suas famílias.  

Para Cruz (1996, p.85), 

(...) um educador aparentemente bem informado e competente pode ter sua 
possibilidade de realizar um bom trabalho totalmente prejudicada por atitudes e 
opiniões errôneas ou negativas tanto na concepção da função social e pedagógica 
da creche ou pré-escola e do seu papel como educador infantil como na concepção 
de criança (especialmente a criança pobre) e de seu desenvolvimento. 

 

Dias (1997) também se debruçou sobre os saberes essenciais ao professor da primeira 

infância a serem trabalhados nos cursos de formação de professores, considerando as 

perspectivas dos seus protagonistas. Mediante a análise de entrevistas realizadas com 

pesquisadores nacionais e estrangeiros19, com coordenadores pedagógicos e professoras, a 

autora sintetizou os seguintes saberes por eles apontados: 

                                                           
19 Os pesquisadores entrevistados foram: Paulo Freire, Maxine Greene, Millie Almy, Cristine Pascal, Célia 
Genishi, Leslie Williams, Constance Kamii, Maria Malta Campos e Madalena Freire Weffort. 
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1. forte identidade de si mesmo como indivíduo e como cidadão, construída sob 

referenciais de ordem ética e política; 

2. visão crítica, histórica e política da criança e da instituição educacional, que supere 

discriminações e preconceitos de gênero, raça e classe social; 

3. compreensão da maneira lúdica e criativa de ser criança, procurando conhecer todos 

os aspectos envolvidos na construção de sua identidade; 

4. maturidade emocional e intelectual para acolher a criança e para alicerçar o seu 

desenvolvimento, no momento em que educação e cuidado estão integrados e o trabalho da 

escola e da família complementam-se; 

5. conhecimentos culturais e científicos gerais e específicos, indispensáveis para o 

trabalho com a criança pequena; 

6. observação, reflexão, articulação teórico-prática, de maneira dinâmica e criativa, com 

ênfase na organização do ambiente e na construção da autonomia da criança; e 

7. trabalho em equipe, envolvendo outros professores, funcionários, a família dos alunos 

e a comunidade (DIAS, 1997, p. 278). 

Machado (1998), após ampla revisão bibliográfica nacional e internacional sobre a 

formação específica do profissional da Educação Infantil, defende a integração entre uma 

formação estrita (peculiar ao trabalho cotidiano com crianças pequenas) e ampla (na área da 

Educação Infantil, articulada aos valores socialmente reconhecidos e aos saberes prévios dos 

profissionais), com ênfase no cuidar/educar na perspectiva das interações sociais. Sistematiza, 

também, os conhecimentos e as habilidades de que o professor da Educação Infantil precisa se 

apropriar, a fim de assegurar um atendimento de qualidade em instituições educativas que 

respeitem os direitos básicos das crianças e que foram inicialmente propostos por Campos e 

Rosemberg (1997). (Ver anexo 2). 

A autora propõe, então, quatro eixos básicos a serem contemplados em propostas de 

formação específica da área: 

- Crescimento e desenvolvimento de crianças pequenas – abordando os conceitos 

básicos de saúde e do desenvolvimento infantil; aspectos genéricos à educação e ao cuidado 

de crianças; a formação da identidade da criança; relações de gênero; o movimento; múltiplas 

linguagens da criança; desenvolvimento da curiosidade, da imaginação, da capacidade de 

observação e de experimentação; brincar como direito; o período de adaptação etc; 



 57

- Profissionais da Educação Infantil e cotidiano – abrangendo os valores 

envolvidos na construção da proposta pedagógica; o trabalho junto às crianças e às suas 

famílias; o papel do profissional da Educação Infantil; trabalho em período parcial ou integral; 

interações entre as crianças e os adultos em atividades diversificadas; a organização dos 

espaços; materiais disponíveis e as rotinas instituídas, dentre outros; e 

- Identidade profissional – compreendendo preconceitos e estereótipos; 

implicações do trabalho em equipe e junto às crianças e às suas famílias; ética profissional; 

utilização de instrumentos; auto-avaliação; possibilidades de formação profissional e de 

progressão na carreira; saúde e energia física; formas de organização e de participação 

enquanto categorial profissional etc; e 

- Sistemas educacionais – enfocando a Educação Infantil nos sistemas 

educacionais; modalidades de atendimento à infância em nível internacional, nacional, local e 

suas especificidades; semelhanças e diferenças institucionais; legislações existentes; família 

contemporânea e Educação Infantil; fonte de recursos disponíveis; ligações com as áreas da 

saúde, da assistência social, do trabalho e da cultura. 

As contribuições destes pesquisadores da área, evidenciadas de modo mais intenso a 

partir da década de 1990, revelaram a necessidade de maior discussão acerca das propostas de 

formação das professoras, que atendam as especificidades da Educação Infantil.  Por outro 

lado, a partir dessas contribuições, alguns avanços legais foram também sendo exigidos, tendo 

em vista melhor qualificação do profissional que assegure o direito da criança pequena a um 

atendimento educacional de qualidade.  

Esses avanços legais, no entanto, só foram conquistados após longa luta histórica de 

pressão de vários movimentos da sociedade civil que, mobilizada, exigia uma formação para 

estes profissionais, que atendesse as novas demandas relacionadas à educação e ao cuidado da 

criança pequena.  

 

2.3.2 Os atuais dispositivos legais  

 

Um dos avanços legais expressivos, conquistados a partir da garantia do direito 

constitucional da criança de zero a seis anos a uma Educação Infantil de qualidade assegurada 

pelo Estado, foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394, de 1996. A 
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Educação Infantil passou a ser considerada como a primeira etapa da educação básica, e o 

profissional que atua diretamente com a criança pequena, pela primeira vez na história da 

educação brasileira, foi reconhecido legalmente como professor, tendo esse uma formação 

especializada ou não.  

Com isso, foram a ele assegurados os mesmos direitos que detêm os profissionais de 

outras etapas da educação básica, tais como: ingresso por intermédio de concurso público, 

formação continuada, progressão funcional baseada na titulação ou na habilitação, piso 

salarial profissional, condições adequadas de trabalho, dentre outros (Art. 67, 69 e 70). 

Ao conceber o profissional de Educação Infantil como professor, a LDB, além de 

estabelecer uma nova identidade a esse profissional, situa-o, também, como sujeito na 

construção da proposta pedagógica das instituições nas quais trabalha. Isso se verifica na 

medida em que a LDB dispõe que creches e pré-escolas, como estabelecimentos de ensino, 

devem elaborar e executar a própria proposta pedagógica (Art. 12), cabendo aos docentes que 

nela atuam participar, ativamente, da elaboração (Art. 13). 

Para tanto, essa lei estabelece, como exigência para atuar na educação básica, a 

formação “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”. (Art. 62).  

Considerando a necessidade de se estabelecer um período de transição para que os 

profissionais que já atuam na área possam ter a formação exigida, a LDB regulamenta a 

década da educação (1997-2007), estabelecendo que, até o final dessa, só serão admitidos 

professores habilitados em nível superior, sendo permitido como formação mínima para o 

exercício do magistério, na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental, a de nível médio, na modalidade normal. Institui, também, que essa formação do 

profissional da educação básica pode ser oferecida pelos institutos superiores de educação, 

incluindo o Curso Normal Superior, destinado à formação de docentes para a Educação 

Infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental (Art. 63). 

O MEC reconhece, no entanto, que não é qualquer formação que irá preparar o 

profissional para o trabalho com a Educação Infantil. É necessária uma formação que 

contemple a especificidade do cuidado e da educação da criança de zero a seis anos. No 

sentido de regulamentar, no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal, as ações de 
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formação dos profissionais que lidam diretamente com as crianças ou que atuam na gestão e 

na supervisão, tendo em vista contemplar as exigências da qualidade do atendimento em 

creches e em pré-escolas, algumas orientações foram também fornecidas no documento 

Subsídios para Credenciamento e funcionamento de instituições de Educação Infantil  

(1998a). 

O currículo da formação inicial do profissional de Educação Infantil deve (a) 
contemplar conhecimentos científicos básicos para sua formação enquanto cidadão, 
conhecimentos necessários para a atuação docente e conhecimentos específicos 
para o trabalho com a criança pequena; (b) estruturar-se com base no processo de 
desenvolvimento e construção dos conhecimentos do próprio profissional em 
formação; (c) levar em conta os valores e saberes desse profissional, produzidos a 
partir de sua classe social, etnia, religião, sexo, sua história de vida e de trabalho; e 
(d) incluir conteúdos e práticas que o habilitem a cumprir o princípio da inclusão do 
educando portador de necessidades especiais na rede regular de ensino. (BRASIL, 
1998a, p. 13). 

 

A atenção do MEC relacionada ao currículo dos cursos de formação de professores da 

Educação Infantil levou à elaboração, em 1997, do Referencial pedagógico-curricular para a 

formação de professores da Educação Infantil e das séries iniciais do ensino fundamental 

(documento preliminar), que trouxe contribuições importantes para as propostas curriculares, 

tanto dos cursos de formação inicial, como continuada desse profissional.  

Em 1999, a Câmara de Educação Básica publicou o documento “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”, tratando mais especificamente da formação, na modalidade normal, em nível 

médio. Em 2001, foram também aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação as 

“Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em 

nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”. 

No Ceará, a Resolução nº 361/2000, do Conselho de Educação, que dispõe sobre a 

Educação Infantil no âmbito do sistema de ensino do Ceará, regulamentou as condições 

mínimas para a formação dos docentes da Educação Infantil, respeitando o que foi 

estabelecido na atual LDB (Art 87, & 4). Dispôs, também, que fossem contemplados os 

seguintes conteúdos específicos da Educação Infantil nos cursos de formação de professores, 

seja em nível médio, seja no superior: (a) desenvolvimento da criança; (b) histórico, 

concepções e funções da Educação Infantil; (c) estratégia de organização do espaço e dos 

materiais no âmbito da Educação Infantil; (d) concepção e estrutura curricular específicas 

para a Educação Infantil, nelas incluídas as didáticas especiais. 
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Esta resolução, além de ser inovadora no que se refere aos dispositivos legais estaduais 

referentes à formação específica destes profissionais, foi implementada a partir das 

contribuições da sociedade civil, contando principalmente com a participação dos integrantes 

do NUDELEC/FACED, e dos representantes de diferentes instituições vinculadas à Comissão 

Interinstitucional de Educação Infantil (atual Fórum de Educação Infantil do Estado do 

Ceará), que tiveram papel decisivo para sua elaboração. Como integrante desta Comissão, a 

UFC contribuiu para a elaboração deste documento mediante as propostas formuladas pelos 

integrantes do NUDELEC/FACED. 

Aliada à defesa de uma formação específica para os profissionais da Educação Infantil 

que viabilize a melhoria do atendimento educacional oferecido às crianças pequenas, diversos 

segmentos sociais reivindicam também condições de trabalho mais dignas. Isto diante da 

constatação de que as políticas públicas que devem favorecer a formação permanente destes 

profissionais precisam estar atreladas às de melhoria das suas condições de trabalho e de 

valorização do exercício do magistério, o que, necessariamente, implica aliar a formação 

obtida a um conseqüente aumento dos salários desses profissionais ao longo de sua carreira. 

Atualmente, o Plano Nacional de Educação – PNE (2001 – 2010) - reconhece que a 

melhoria da qualidade do ensino só será alcançada se houver uma política global de 

valorização do magistério, a qual implica simultaneamente “a formação profissional inicial; as 

condições de trabalho, salário e carreira e a formação continuada” (p.149). Para tanto, dentre 

as suas metas, o PNE inclui: 

1 - Garantir a implantação dos planos de carreira para o magistério, elaborados e 
aprovados de acordo com as determinações da Lei nº 9424/96(...) Garantir, 
igualmente, os novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, com 
piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Educação, assegurando a promoção por mérito; (...) 

18 - Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados e 
Municípios, que, no prazo de dez anos, 70 % dos professores de Educação Infantil e 
de ensino fundamental possuam formação específica de nível superior, de 
licenciatura plena em instituições qualificadas. (PNE, 2001, p. 158). 

 

Essa vinculação da formação à carreira profissional é reiterada nas diretrizes atuais da 

Política Nacional de Educação Infantil, publicada em 2005 pelo MEC, que estabelece que “a 

formação inicial e a continuada das professoras e professores de Educação Infantil são direitos 

e devem ser assegurados a todos pelos sistemas de ensino com a inclusão nos planos de 

cargos e salários do magistério.” (BRASIL, 2005, p. 18). 



 61

Além disso, esse documento defende a valorização dos profissionais da Educação 

Infantil, inclusive dos funcionários não docentes20, a partir da participação desses em 

programas de formação inicial e continuada. Para tanto, dentre os objetivos propostos estão:  

- Garantir a valorização das professoras e professores da Educação Infantil por 
meio de formação inicial e continuada e sua inclusão nos planos de carreira do 
magistério; 

- Garantir a valorização dos funcionários não-docentes que atuam na Educação 
Infantil; 

- Garantir a inclusão dos professores de Educação Infantil nos planos de cargos e 
salários do magistério. (BRASIL, 2005, p. 20 ). 

 

Os avanços legais até agora conquistados em termos dos direitos da criança pequena a 

uma Educação Infantil de qualidade, por intermédio de um profissional qualificado para 

atender as suas necessidades e interesses específicos, no entanto, não favorecem a situação 

real e concreta do atendimento atualmente oferecido em creches e em pré-escolas, no País, 

demonstrando que muito ainda precisa ser feito para que esses direitos sejam realmente 

viabilizados.  

Algumas dificuldades que comprometem a qualidade do atendimento a essas crianças 

ainda continuam a existir, além da baixa qualificação do profissional de Educação Infantil: 

infra-estrutura física inadequada, falta de material, de apoio pedagógico, dentre outros 

aspectos. Todos esses problemas, na realidade, remetem a questionamentos sobre o 

cumprimento da responsabilidade do poder público em proporcionar os investimentos 

financeiros necessários e adequados às demandas da população, no que se refere à Educação 

Infantil (NASCIMENTO, 1999). 

A baixa qualidade do atendimento educacional oferecido às crianças de zero a seis anos 

no País, ainda hoje existente, reflete as influências ditadas por organismos internacionais, 

como o Banco Mundial que, desde a década de 1990, contribui para a perpetuação de um 

modelo educacional de massa e de baixo custo, apoiado em investimentos públicos reduzidos 

e na utilização de mão-de-obra barata e desqualificada para atender a população desfavorecida 

economicamente21.    

                                                           
20 O documento explicita que, por não docentes, entendem-se todos os funcionários da educação que não atuam 
em salas de atividades com as crianças. Inclui profissionais da administração, do planejamento, da inspeção, da 
supervisão, da coordenação e da orientação educacional. 
21 Com interesses financeiros nos países subdesenvolvidos, o Banco Mundial proclama o combate à pobreza 
como missão, e preconiza reformas educacionais, tendo em vista a preparação do “capital humano”, dando “ 
prioridade absoluta de investimentos públicos no ensino fundamental; e a retomada da proposta de programas 
‘não formais’ a baixo investimento público de EI para crianças pequenas pobres.” (ROSEMBERG, 2002, p. 13) 
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Em contraposição às ações impositivas que ainda dominam as políticas governamentais, 

na formação de profissionais da educação no Brasil, se encontra o movimento dos educadores 

de diversas entidades nacionais de educação (ANPEd, ANFOPE, CEDES e FORUMDIR). 

Como Cavalcante (2005) ressalta a luta deste movimento em relação à formação e valorização 

dos profissionais da educação, tem considerado as contradições dos projetos sóciopolíticos da 

realidade brasileira, predominantemente marcada pela exploração da maioria da população. A 

posição assumida por esse movimento evidencia um projeto de formação identificado com os 

desafios de transformação da escola e da sociedade. 

A formação de professores é um desafio que tem a ver com o futuro da educação 
básica, esta por sua vez, intimamente vinculada com o futuro de nosso povo e a 
formação de nossas crianças, jovens e adultos. No entanto, as perspectivas de que 
essa filiação se faça em bases teoricamente sólidas e fundada nos princípios de uma 
formação de qualidade e relevância social são cada vez mais remotas (...). A 
redução dos recursos públicos para a educação pública, o processo de asfixia a que 
as Universidades públicas estão sendo sujeitas (...) vão evidenciando a 
impossibilidade de resolução desses problemas, nos marcos das relações sociais 
vigentes. A consciência dessa situação por parte dos educadores exige o 
desvelamento dos reais fundamentos das propostas de formação de professores em 
curso em nosso país. Assumir com radicalidade as propostas de profissionalização 
do magistério, dando-lhes o conteúdo que o movimento dos educadores vem 
construindo ao longo de sua história, parece ser o desafio atual (ANFOPE, 2000, p. 
8). 

 

Nesse sentido, o movimento de educadores defende que a formação dos profissionais da 

educação possibilite o desenvolvimento de uma atitude crítica e transformadora, diante dos 

desafios da realidade. Um profissional que tenha uma referência ampliada do fenômeno 

educativo e seja capaz de compreender criticamente os determinantes e as contradições do 

contexto em que está inserido, e que, 

[...} domina o conhecimento específico de sua área, articulado ao conhecimento 
pedagógico, em uma perspectiva de totalidade do conhecimento socialmente 
produzido que lhe permita perceber as relações existentes entre as atividades 
educacionais e a totalidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais 
em que o processo educacional ocorre, sendo capaz de atuar como agente de 
transformação da realidade em que se insere (CONARCFE,22 1989). 

 

Como Cavalcante (1995) alerta esta concepção de educador está expressa na formulação 

elaborada e defendida pelo movimento, como base comum nacional para os cursos de 

formação dos profissionais da educação. Seus princípios norteadores permitiram que o 

movimento dos educadores, na voz do FORUMDIR, chegasse à explicitação da identidade 

                                                           
 
22CONARCFE – Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do Educador criada para  
coordenar nacionalmente a reformulação dos Cursos de Pedagogia e demais licenciaturas (CAVALCANTE, 
2005).  
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dos Cursos de Pedagogia e do Pedagogo da seguinte forma: 

A Pedagogia se aplica ao campo teórico-investigativo da educação e ao campo do 
trabalho pedagógico que se realiza na práxis social. Assim o curso de graduação em 
Pedagogia oferece ao pedagogo uma formação integrada para exercer a docência 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Educação Infantil e nas disciplinas 
pedagógicas dos cursos de formação de professores e para atuar na gestão dos 
processos educativos escolares e não escolares bem como na produção e difusão do 
conhecimento do campo educacional (FORUMDIR, 2003, p. 3). 

 

2.4 Da formação que temos à formação que almejamos  

 

Uma análise da situação atual da formação inicial e continuada dos profissionais da 

Educação Infantil no Brasil parece ser apropriada no sentido de se perceber se os atuais 

avanços legais, historicamente conquistados, são concretamente efetivados pelo Poder público 

na realidade educacional; bem como de ressaltar os limites e os desafios que ainda hoje se 

fazem presentes na formação destes profissionais.  

A formação é, neste trabalho, concebida como um continuum, que considera a formação 

inicial do professor atrelada à sua formação continuada. A formação inicial acontece nos 

cursos que habilitam os professores para o magistério na Educação Infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, oferecidos em dois níveis de ensino - médio e 

superior. Integrada a esta, encontra-se a formação continuada, que corresponde a toda 

formação posterior e complementar à inicial, podendo acontecer dentro e/ou fora das escolas a 

partir de variadas modalidades (presenciais ou a distância). (FERNANDES, 2000). 

No Brasil, a maioria dos cursos de formação de professores, tanto no nível médio como 

no superior, não contemplam as especificidades da Educação Infantil (BRASIL, 1998; 

PINAZZA, 2003), muito menos do trabalho pedagógico com crianças de zero a três anos, que 

costumam freqüentar as creches em período integral, o que ocasiona práticas escolarizantes na 

Educação Infantil, pois reproduzem os modelos de ensino das séries iniciais do ensino 

fundamental (KISHIMOTO, 2002). 

Essa formação específica também precisa considerar os inúmeros desafios e dificuldades 

enfrentados pelo professor no dia-a-dia do seu trabalho pedagógico. Estas vicissitudes 

encontram-se diretamente vinculadas ao contexto social e educacional onde ele trabalha. É 

razoavel supor que a sua atuação profissional será influenciada pela sua possibilidade de 
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contar com um acompanhamento pedagógico, pelas oportunidades de formação que lhe são 

oferecidas, bem como pelas condições de trabalho existentes na instituição em que atua. 

Deste modo, torna-se fundamental que as propostas de formação de professores 

possibilitem uma reflexão sobre a realidade social e institucional concreta onde o profissional 

trabalha, valorizando os saberes experienciais dos professores vinculados aos contextos onde 

atuam, no sentido de que, compreendendo melhor os problemas do seu contexto profissional, 

estes possam se instrumentalizar para transformá-lo. Neste sentido, é que a proposta de 

formação em contexto é analisada como perspectiva de formação continuada das professoras 

da Educação Infantil, que pode favorecer o desenvolvimento profissional dos que atuam na 

área. 

 

2.4.1 Diagnóstico da situação atual 

 

A partir de uma análise da situação do nível de escolaridade dos professores da 

Educação Infantil no Brasil, é possível identificar um quadro ainda bastante preocupante. O 

Plano Nacional de Educação (2001) reconheceu a existência de cerca de 30.000 professores 

que atuam na pré-escola ainda considerados leigos, por não possuírem a habilitação mínima 

exigida por lei; bem como 13.166 professores atuando nas antigas classes de alfabetização 

com apenas o ensino fundamental concluído.  

Referido documento aponta que a maioria dos professores da Educação Infantil (66%) 

tem a habilitação mínima exigida legalmente, sendo, portanto, formados em nível médio; no 

entanto, apenas 20% têm nível superior e há, ainda, um índice de 14% de professores leigos, 

que possuem apenas o ensino fundamental23.    

Apesar de o PNE não apresentar dados consistentes referentes à formação de professores 

de creches, várias pesquisas (SEBES, 1992; MATTOS E KISHIMOTO, 200024; CRUZ ET 

AL., 1998) indicam que, nessas instituições, a situação é mais precária, pois há ainda um 

grande contingente de profissionais que, sequer, concluiu o ensino fundamental.  

                                                           
23 Fonte: MEC/INEP: Sinopse estatística de 1996. Funções docentes – distribuição nacional por nível de 
formação e níveis escolares em que atuam. 
24 A partir de um estudo preliminar no Município de São Paulo, em 1999, de um total de 6066 profissionais de 
creches, cerca de 63% ainda permaneciam com o ensino fundamental e apenas 1,3% tinha formação em nível 
superior. 
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Dados mais recentes divulgados por pesquisas do MEC (2002) continuam a evidenciar a 

baixa qualificação dos profissionais da Educação Infantil, principalmente quando se refere às 

regiões mais pobres, como o Nordeste. Nesta, do total dos professores que atua em pré-

escolas, apenas 10,4% possuem nível superior, enquanto a situação dos profissionais atuantes 

em creches continua ainda bastante preocupante, já que dos 15.756 professores nesta região, 

apenas 7,4% detêm a formação em nível superior.   

Junto a essa baixa escolaridade dos profissionais da área, diversas pesquisas (CRUZ, 

2001; PORTO, 2001; COSTA, 2002; LOIOLA, 2004) apontam as péssimas condições de 

trabalho a que esses estão submetidos: atuam sem acompanhamento pedagógico, com 

recursos materiais escassos e insuficientes, ganham um salário baixo, para atender, muitas 

vezes, a um número excessivo de crianças, numa jornada de trabalho longa e exaustiva. 

Esses dados indicam os desafios a serem enfrentados numa área em que a identidade do 

trabalho pedagógico com crianças pequenas vêm, somente há duas décadas, sendo legalmente 

construída. Explica, também, o fato de, muitas vezes, a atuação do profissional da Educação 

Infantil basear-se, predominantemente, em processos intuitivos e improvisados, sendo, no seu 

processo de contratação, principalmente nas creches, privilegiadas as características pessoais 

do professor e seu “jeito” com as crianças, em detrimento da sua formação e da sua 

qualificação profissional (CRUZ, 1996). 

A formação desses profissionais só foi alvo de maiores discussões a partir dos anos 

1990, principalmente com a publicação da atual LDB. Essa lei estabelece até o final de 2007 

para que os professores da educação básica obtenham a habilitação exigida legalmente. Essa 

exigência, no entanto, por não haver se atrelado a ações efetivas do Governo para cumpri-la, 

ocasionou, nesse mesmo período, uma “corrida” em busca da titulação acadêmica, o que 

contribuiu tanto para o oferecimento de novos cursos pelas instituições em funcionamento, 

como a proliferação de instituições de ensino superior, principalmente particulares25.  

Verificou-se, portanto, a expansão da oferta de inúmeros cursos de nível superior, numa 

lógica de mercado, voltada, prioritariamente, para a obtenção da habilitação exigida por lei, 

no menor tempo possível, e, conseqüentemente, de qualidade duvidosa. Essa busca pela mera 

titulação em curto prazo, no entanto, não contribui para a formação e para a qualificação 

profissional adequada e necessária para o trabalho com a criança pequena. 

                                                           
25 Segundo alguns dados preliminares fornecidos por Kishimoto (1999), na década de 1990, foram criados 40 
cursos de Pedagogia com licenciatura em Educação Infantil, nos diferentes âmbitos (federal - 2, estadual – 7, 
municipal -12, e particular -19), correspondendo a um terço do total dos cursos.  
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A própria LDB criou um espaço de formação de professores, em nível superior (os 

institutos superiores de educação), estabelecendo o Curso Normal Superior como um novo 

curso de graduação para formação dos professores da Educação Infantil e das séries iniciais 

do ensino fundamental. Esta diretriz é duramente criticada por vários autores (como 

KISHIMOTO, 1999 e LEITE, 2002), que apontam algumas de suas fragilidades, tais como: 

carga horária reduzida; ênfase em cursos profissionalizantes, voltados para o ensino, em 

detrimento da pesquisa e da extensão; pouca exigência de qualificação na contratação do 

corpo docente da instituição. 

Segundo a Resolução nº1 de 30.09.1999, do Conselho Nacional de Educação, que 

dispõe sobre o Instituto Superior de Educação, do total do corpo docente dessa instituição, 

exige-se que apenas 10% sejam mestres ou doutores e que somente 1/3 seja contratado em 

regime de tempo integral. Isso evidencia a idéia de formação subjacente aos cursos oferecidos 

por essas instituições, nas quais não se valorizam a atividade de pesquisa nem, 

conseqüentemente, a produção de conhecimentos na área, considerando-a desvinculada da 

docência. Esse novo modelo de formação de professores da Educação Infantil parece, 

portanto, não estar contribuindo efetivamente para a melhoria da qualidade da formação 

oferecida aos profissionais da área. 

É preciso, ainda, considerar que a formação de professores, mesmo quando acontece nos 

cursos de licenciatura plena, de nível superior, oferecidos nas universidades, não contempla 

conteúdos específicos relacionados às necessidades das crianças de zero a seis anos. 

Conforme Cruz (1996, p. 82) comenta, 

 

(...) os cursos de magistério existentes atualmente não contemplam no seu currículo 
a faixa de zero a três anos; quando tratam das crianças pequenas, geralmente 
enfocam a faixa de quatro a seis anos, que vem sendo atendida pela pré-escola, e 
prioritariamente, detêm-se no seu desenvolvimento cognitivo (...) Nos cursos de 
Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social (cursos dos quais provêm a maioria dos 
poucos profissionais com nível superior que atuam nessa área) não costumam ser 
incluídas disciplinas voltadas para a educação e, muito menos, para o cuidado das 
crianças pequenas. 

 

Assim, essa formação específica precisa contemplar, também, conteúdos relativos à 

educação e ao cuidado com crianças até três anos, bem como o atendimento educacional em 

período integral. Até hoje, no entanto, essa formação específica não é oferecida na maioria 

dos cursos de formação de professores da Educação Infantil do País.  
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No Brasil, a formação dos profissionais que atuam em Educação Infantil, 
principalmente em creches, praticamente inexiste como habilitação específica. 
Assinala-se que algumas pesquisas registram um expressivo numero de 
profissionais que lidam diretamente com crianças, cuja formação não atinge o 
ensino fundamental completo. Outros concluíram o ensino médio, mas sem a 
habilitação de magistério e, mesmo quem a concluiu, não está adequadamente 
formado, pois esta habilitação não contempla as especificidades da Educação 
Infantil. (BRASIL, 1998a, p. 18). 

 

Essa formação específica é também reivindicada para todos os trabalhadores envolvidos 

na área, com função docente e não docente, por ser considerada um dos fatores determinantes 

da qualidade da sua atuação profissional. Isso porque, para que haja uma atuação pedagógica 

adequada desses profissionais, é necessária a apropriação de conhecimentos e habilidades 

peculiares à educação das crianças pequenas. 

(...) até a promulgação da LDB, os cursos que preparavam os profissionais para 
atuarem nos sistemas educacionais não tinham como tarefa implícita incorporar temas 
relativos ao cuidado e à educação de bebês ou sobre o atendimento em período 
integral, mesmo que eventualmente o fizessem. Doravante a exigência de 
profissionais com formação específica impõe-se como uma das estratégias de 
incorporar o atendimento a essa faixa etária nos padrões estabelecidos pelos sistemas 
educacionais, o que implica em um retorno aos estudos do pessoal já atuando na área. 
(MACHADO, 1998, p. 19). 

 

Verifica-se atualmente, contudo, é que os cursos de formação inicial dos profissionais da 

Educação Infantil pouco diferenciam a educação da criança de zero a seis anos da de sete a 

dez anos. Como Kishimoto (2002, p. 107) anota, “as práticas adotadas, de um curso sem 

diferenciação para formar profissionais a fim de educar crianças de zero a dez anos, 

representam desencontros de concepções e de ações, conduzindo a Educação Infantil ao 

reboque das séries iniciais do ensino fundamental”. 

Essa indiferenciação resulta em práticas de “escolarização” (KISHIMOTO et alii, 2000) 

na Educação Infantil, caracterizadas pelo excesso de leitura, escrita e cálculo, nas atividades 

infantis. Várias pesquisas na área (PORTO, 2001; ANDRADE, 2002; LEITÃO, 2002; 

CIASCA, 2003) retratam rotinas empobrecidas e desestimulantes, com longos momentos de 

espera e ociosidade em creches e pré-escolas. Nessas, o que é considerado como atividade 

escolar consiste em tarefas voltadas para a escrita mecânica (“cópias”) e para memorizações, 

pouco contemplando atividades lúdicas que, quando esporadicamente ocorrem, são 

consideradas como momentos “recreativos”, pouco dignos de uma visão mais atenta do 

professor. 
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Diante dessa realidade, como então é possível se concretizar uma Pedagogia da 

Infância? Como explorar as artes, a expressão plástica, a musical e a dramática das crianças, 

se os cursos de formação de professores sequer contemplam as possibilidades de atuação 

desse profissional nessas áreas? Como possibilitar experiências lúdicas na Educação Infantil, 

se os cursos de formação dessa área pouco se referem à importância do brinquedo como 

mediador do desenvolvimento da criança pequena? Até quando se depararão práticas 

pedagógicas voltadas exclusivamente para a aprendizagem da escrita e do cálculo, de forma 

mecânica e pouco significativa para as crianças (além de ineficazes, pois as crianças, de fato, 

não se alfabetizam)? Como possibilitar que a criança se desenvolva nas suas múltiplas 

linguagens, se os cursos de formação de seus professores continuam voltados para as 

diferentes áreas do conhecimento, de forma fragmentada e descontextualizada? 

Essas questões remetem-nos não somente à formação específica dos profissionais da 

Educação Infantil, que precisa contemplar conteúdos adequados ao trabalho desenvolvido 

com crianças pequenas, inclusive em período integral, mas também às concepções e práticas 

existentes nos cursos de formação inicial de professores, de forma geral.  

A maioria dos cursos universitários continua pautando-se numa lógica disciplinar, que 

ocasiona uma fragmentação do currículo, no qual as diferentes disciplinas (Psicologia, 

Filosofia, Didática, dentre outras) pouco se articulam. Essa lógica disciplinar insere-se, 

também, num modelo aplicacionista do conhecimento, denominado de racionalidade 

técnica26, ainda bastante presente nos cursos de formação de professores, nos quais o aluno 

passa alguns anos aprendendo os conhecimentos disciplinares para, posteriormente, aplicá-los 

na sua prática profissional.  

Nessa perspectiva linear, parte-se do pressuposto de que existe um repertório de 

conhecimentos prévios, cientificamente instituídos, que, de forma hegemônica, explica o 

processo de ensino e de aprendizagem. Esses conhecimentos precisam ser, em primeira 

instância, transmitidos ao futuro professor para poderem, posteriormente, ser aplicados na 

prática docente, a fim de que esse professor possa adquirir as competências necessárias a uma 

intervenção pedagógica eficaz.  

                                                           
26 Este modelo de racionalidade técnica foi instituído na Modernidade, baseando-se em princípios científico-
positivistas e prevaleceu ao longo de todo o século XX. Para esse modelo de racionalidade, “a atividade 
profissional é sobretudo instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de 
teorias e técnicas científicas. Para serem eficazes, os profissionais da área das ciências sociais devem enfrentar 
os problemas concretos que encontram na prática, aplicando princípios gerais e conhecimentos científicos 
derivados da investigação”. (GÓMEZ, 1997, p. 96). Para outras informações, ver item 2.4.2. 
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Cabe à Universidade, bem como a outras agências formadoras, o papel de produtoras e 

de legitimadoras dos saberes científicos e pedagógicos, destinando aos futuros professores 

somente a execução de tarefas e a aplicação desses saberes adquiridos ao longo da sua 

formação, o que garantiria a sua competência profissional, sancionada por essas instituições e 

pelo Estado. 

O que se torna ainda mais grave, contudo, é que esse modelo evidencia-se não apenas 

nos cursos de formação inicial de professores, mas ainda de forma freqüente na formação 

continuada desses profissionais. No caso da formação dos professores da Educação Infantil, 

isso é ainda mais problemático em virtude de a formação inicial já ser bastante deficiente; 

pois, além de apresentar os problemas comuns inerentes a esses cursos, geralmente não são 

contemplados os conteúdos específicos do trabalho pedagógico na área. Assim, o fato de esses 

profissionais não poderem contar com propostas de formação que considerem os inúmeros 

desafios e as dificuldades enfrentados no dia-a-dia do seu trabalho pedagógico, característicos 

do contexto sócio-educacional no qual atuam, é ainda mais agravante.  

Uma análise das propostas de formação continuada implementadas no Brasil revela 

inúmeros desafios que ainda precisam ser enfrentados nesta área. Estas costumam ser 

viabilizadas por ações esporádicas, descontínuas, pouco motivadoras e voltadas para a 

implementação de reformas educativas impostas pelo poder público. (CANDAU, 2003; 

NASCIMENTO, 2003). Isto pode explicar o fato de que a participação dos profissionais, nos 

atuais cursos de formação, como são oferecidos, não necessariamente implica uma melhoria 

da sua prática pedagógica. 

Kramer (1989) já ressaltava as características das estratégias de formação de professores 

adotadas pelos diversos níveis de ensino na realidade educacional brasileira, frequentemente 

de dois tipos: os conhecidos “pacotes de treinamento” e os “encontros de vivências”. Nos 

primeiros, há o interesse de repassar propostas educacionais inovadoras, por “efeito 

multiplicador”, que consiste na concepção e elaboração dos projetos por uma instância central 

(secretarias de educação, por exemplo) que, posteriormente, repassa para uma instância 

intermediária (regionais, distritos etc). Esta, por sua vez, transmite a proposta para os 

profissionais da escola e, no caso de serem os supervisores, há ainda um novo repasse para 

chegar até os professores.  

Estas propostas traduzem uma fragmentação das informações, que pode ser agravada 

pelos conflitos de poder existentes entre e nas várias instâncias. Segundo a autora, esta prática 

traz conseqüências bem desfavoráveis em relação à atitude dos professores diante destas 
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experiências, chegando a ignorá-las, distorcê-las, ou mesmo demonstrarem aversão e rejeição 

diante de quaisquer inovações educacionais propostas. 

Já os “encontros de vivência”, centram-se não em conteúdos ou técnicas, mas em 

aspectos sócio-afetivos, objetivando questionar os valores e preconceitos dos professores. 

Para tanto, são utilizadas estratégias como análise de casos, laboratórios de sensibilidade e 

oficinas de artes. Nestes encontros, os problemas apontados pela autora consistem na visão 

dicotomizada sobre a prática pedagógica e a sua desarticulação com o trabalho concreto do 

professor e com as condições necessárias para a mudança. 

Nascimento (2003) assinala que a maioria das propostas de formação em serviço 

continua sendo concebida dentro destas perspectivas metodológicas apontadas por Kramer. 

Após revisão bibliográfica sobre o tema, a autora sintetiza as principais razões das atuais 

propostas de formação não viabilizarem uma mudança dos professores e das instituições onde 

atuam: 

- a descontinuidade das ações que têm sido postas em prática; 

-a perspectiva fragmentada entre a teoria e a prática e entre estas e os sentimentos, 
os valores etc; 

- a atitude normativa e prescritiva em relação aos professores; 

- o custo oneroso dos cursos, seminários etc; 

- a realização destas ações fora do local e do horário de trabalho; 

- a desarticulação com projetos coletivos e/ou institucionais; 

- a concepção de formação como reciclagem e atualização de professore e não 
como oportunidade de desenvolvimento profissional em suas múltiplas dimensões; 

- a distância entre os que concebem as propostas e a prática escolar. (...) 

- o clima de confrontação entre os sistemas e os professores, dada à negação de 
salários justos e condições de vida e trabalho satisfatórias; 

- a visão da formação como uma obrigação, dada a sua organização e 
implementação de forma desarticulada da prática escolar; 

- a desconfiança por parte das autoridades com relação aos conhecimentos 
produzidos pelos professores. (NASCIMENTO, 2003, p. 81). 

 

Para se compreender o motivo dos inúmeros equívocos pedagógicos evidenciados nas 

atuais propostas de formação continuada de professores, faz-se necessária uma análise das 

concepções educacionais subjacentes a estas propostas, que, longe de serem neutras, 

representam diferentes concepções de escola, currículo, ensino e profissão docente, as quais, 

conseqüentemente, repercutirão nos conteúdos selecionados, nas estratégias a serem 

utilizadas, na relação formadores e professores e em todo o processo formativo. 
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2.4.2 Formação continuada de professores: perspectivas e modelos  

 

A formação continuada dos professores é abordada com base em diferentes enfoques e 

perspectivas, construídos em momentos históricos distintos. A multiplicidade de abordagens 

sobre o tema pode inclusive ser evidenciada a partir das diferentes denominações atualmente 

utilizadas para se referir à esta formação, tais como: treinamento, reciclagem, capacitação, 

dentre outros. Cada uma destas denominações sustenta variados pressupostos, vinculando-se a 

concepções específicas de homem, escola, aprendizagem, dentre outros temas.  

Apesar da diversidade na forma de se conceber e de se propor a formação continuada, 

porém, a maior parte das definições aponta para a idéia consensual de a formação continuada 

se tratar da formação docente posterior à inicial. Isto pode ser percebido, por exemplo, na 

conceituação de Candau (2003, p. 70), que vê formação continuada como 

(...) toda e qualquer atividade de formação do professor que está atuando nos 
estabelecimentos de ensino, posterior à sua formação inicial, incluindo-se aí os 
diversos cursos de especialização e extensão oferecidos pelas instituições de ensino 
superior e todas as atividades de formação propostas pelos diferentes sistemas de 
ensino. 

 

Outros autores ressaltam o caráter de continuidade, que o próprio termo evoca, 

considerando-a como algo em elaboração, inacabado e dinâmico. A própria Associação 

Nacional de Formação de Professores – ANFOPE (2000) ressalta em sua definição esta 

característica, ao conceituar a formação continuada como uma  

(...) continuidade da formação profissional proporcionando novas reflexões sobre a 
ação profissional e novos meios para desenvolver e aprimorar o trabalho 
pedagógico; um processo de construção permanente do conhecimento e 
desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial e vista como uma 
proposta mais ampla de hominização, na qual o homem integral, omnilateral, 
produzindo-se a si mesmo, também se produz em interação com o coletivo. 

  

Alarcão (1998, p. 100) também considera a formação continuada como um “processo 

dinâmico por meio do qual, ao longo do tempo, um profissional vai adequando sua formação 

às exigências de sua atividade profissional”.  Essa autora defende a necessidade de se 

compreender a formação continuada como instrumento de profissionalização docente, que, 

portanto, implique melhoria no estatuto da categoria, na sua remuneração e no seu poder de 

autonomia profissional. Seu posicionamento em defesa da formação aliada à 

profissionalização docente é também defendido, como visto anteriormente, por pesquisadores 

da área da Educação Infantil, como Kramer (1994). 
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Neste sentido, é imprescindível a articulação entre formação e profissão docente, 

concebendo a formação continuada, não como uma mera etapa compensatória da formação 

anterior, mas como possibilidade de formação crítica dos profissionais da educação, tendo 

como base a articulação dialética teoria-prática, mediante um trabalho coletivo, reflexivo e 

investigador (NUNES, 2004).  

Diante da diversidade de proposições acerca do tema, alguns autores procuraram 

sistematizar as diferentes orientações e concepções subjacentes às propostas de formação 

continuada de professores, contribuindo com a construção dos denominados modelos teóricos 

na formação continuada, que serão apresentados a seguir e encontram-se sintetizados no 

quadro abaixo. 

 

QUADRO 02 - Modelos teóricos da formação continuada. 

AUTORES MODELOS 
Demailly (1997) Modelo 

universitário 
Modelo escolar Modelo contratual Modelo 

interativo-
reflexivo 

Nóvoa (1997) Modelos 
estruturantes 

  Modelos 
construtivistas 

Candau (2003) Perspectiva 
clássica 

  Novas 
perspectivas 

Fonte: Adaptado de Nunes (2004). 

Como mostra o quadro, Demailly (1997) propõe quatro modelos formais27 de formação 

continuada. O modelo universitário tem como objetivo a transmissão do saber e da teoria. 

Tem caráter voluntário, não obrigatório, e pauta-se numa relação formador-formando 

semelhante à dos profissionais liberais – clientes. Existe uma valorização do formador, no que 

se refere às suas competências, posicionamentos pessoais e suas investigações, sendo, 

portanto, considerados como produtores do saber.  

No modelo escolar, todas as propostas de formação organizam-se por um poder 

legítimo (Estado ou Igreja) que previamente define seus objetivos, conteúdos e metodologia. 

Os formadores têm o papel de ensinar saberes definidos externamente a eles e aos professores. 

Como Demailly comenta (1997, p. 143): “Os formadores não podem ser considerados como 

pessoalmente responsáveis pelo programa que ensinam ou pelas posições que exprimem, pois 

ambos revelam uma obrigação à qual, do mesmo modo do que os seus alunos, estão sujeitos.” 

                                                           
27 Segundo a autora, as propostas formais caracterizam-se por serem “procedimentos de aprendizagem 
desligados da actividade tal como está socialmente constituída, desligados do ponto de vista do tempo e do lugar, 
delegados numa instância especializada de organização e estruturados de modo coletivo.”(DEMAILLY, 1997, 
p.142). 
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Os formadores serão meros transmissores dos saberes definidos externamente, cabendo aos 

formandos assimilá-los. Estes cursos assumem caráter obrigatório, existindo, portanto, uma 

relação institucional, que vincula o formador, os conteúdos trabalhados à sua legitimidade 

legal.  

O modelo contratual, diferentemente das abordagens anteriores, caracteriza-se por uma 

“negociação (sob modalidades diversas) entre diferentes parceiros ligados por uma relação 

contratual, do programa pretendido e das modalidades materiais e pedagógicas da 

aprendizagem”.(DEMAILLY, 1997, p. 144). Há, portanto, uma negociação entre formando e 

formador, envolvendo, quando necessário, outros parceiros. No contrato acordado, há um 

delineamento do programa pretendido, das condições materiais e pedagógicas da formação. A 

elaboração da proposta de formação é feita após uma análise das necessidades formativas da 

clientela, e esta geralmente acontece em institutos e centros especializados (NUNES, 2004). 

O modelo interativo-reflexivo  engloba as iniciativas de formação ligadas à resolução 

de problemas reais, com a ajuda mútua entre formandos e uma vinculação à situação de 

trabalho. Trata-se de um processo de aprendizagem em situação, a partir de uma abordagem 

reflexiva e teórica apoiada por uma ajuda externa. Este apoio é solicitado pelos próprios 

professores para a resolução de problemas concretos vinculados às suas situações de trabalho. 

Este ocorre a partir da colaboração entre formador e formandos, sendo possíveis a elaboração 

a construção coletiva de novos saberes durante a formação. Demailly (1997, p.150) ressalta 

que “a negociação coletiva e contínua dos conteúdos é o motor central do processo de 

formação e da sua avaliação, devendo constituir a fonte para uma definição progressiva do 

plano de formação”.  

Na opinião da autora, este último modelo é o que suscita menor resistência por parte dos 

formandos, por possibilitar a construção autônoma de ações diante dos problemas concretos 

encontrados no quotidiano escolar, permitindo a elaboração coletiva de novos saberes 

profissionais. Demailly (1997) também assinala que estes modelos, apesar de terem 

características distintas, podem também ser evidenciados de forma combinada, onde uma 

mesma proposta formativa oferecida pela universidade, por exemplo, poderia pertencer tanto 

ao modelo contratual como interativo-reflexivo.   

Nóvoa (1997) sistematiza apenas dois modelos teóricos da formação continuada, 

conhecidos como estruturantes e construtivistas. Os modelos estruturantes são “organizados 

previamente a partir de uma lógica de racionalidade científica e técnica, e aplicados a diversos 
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grupos de professores.” (p.21). Nesta abordagem, encontram-se os modelos universitário e 

escolar de Demailly (1997). 

Esse modelo de racionalidade técnica remete a uma divisão e a uma hierarquização entre 

os conhecimentos científicos e os saberes docentes, entre a pesquisa e o ensino, entre a teoria 

e a prática, entre os investigadores (formadores) e os “práticos” (professores). Essa cisão entre 

quem planeja e quem executa reproduz a divisão entre o trabalho intelectual e o manual, 

existentes em nossa sociedade, negando a legitimidade do papel dos professores na condução 

do processo educativo e obrigando-os a adotar teorias alheias a eles e ao seu trabalho e 

destituindo-lhes da autonomia profissional (NÓVOA, 1997). 

Nesta abordagem, como apenas os conhecimentos acadêmicos tidos como científicos 

são considerados “verdadeiros”, conseqüentemente, há uma desvalorização dos 

conhecimentos construídos pelos próprios professores na sua experiência profissional. Desse 

modo, nessa lógica pautada exclusivamente na aquisição de competências e no 

desenvolvimento de habilidades técnicas, os professores e os seus saberes plurais e 

heterogêneos (TARDIF, 2002)28 não são considerados. Isso faz com que esses profissionais 

assumam posição mais passiva, na maioria destes cursos de formação, nos quais há mera 

transmissão expositiva de conhecimentos científicos ou disciplinares, tidos como mais 

apropriados para serem aplicados na sua prática profissional.  

Além disto, como Nóvoa (1997, p. 24) alerta, 

A tendência de separar a concepção da execução, isto é, a elaboração dos curricula 
e dos programas da sua concretização pedagógica(...)legitima a intervenção de 
especialistas científicos e sublinha as características técnicas do trabalho dos 
professores, provocando uma degradação do seu estatuto e retirando-lhes margens 
importantes de autonomia profissional. 

 

Esse autor, referindo-se à realidade portuguesa, critica os mecanismos de controle 

ideológico do Estado no campo educacional, implementando, de forma impositiva, as 

reformas educativas a partir deste modelo de formação de professores, o que legitima seu 

papel controlador na produção da profissão docente. Dessa forma, na medida em que a 

atividade profissional do professor é considerada atividade exclusivamente técnica, sem fins 

políticos explicitamente adotados e de caráter instrumental, não se privilegia a reflexão dos 

professores sobre a função social e política da educação e da sua própria prática profissional.  

                                                           
28 Tardif (2002) defende a idéia de que os saberes docentes não provêm apenas da sua formação profissional para 
o magistério, mas também da sua história de vida, da sua formação escolar anterior e da sua experiência na 
profissão, na sala de aula e na escola, dentre outras fontes. 
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Nesse sentido é que os cursos de formação não se concretizam “a partir de uma 

valorização dos saberes que os professores são portadores, mas sim através de um esforço 

para impor novos saberes ditos ‘científicos’. A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre 

ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva.” (NÓVOA, 1997, p. 27). 

Já os modelos construtivistas, segundo Nóvoa (1991, p.21), “partem de uma reflexão 

contextualizada para a montagem dos dispositivos de formação continuada, no quadro de uma 

regulação permanente das práticas e dos processos de trabalho”. Defende este último modelo 

por acreditar na sua contribuição ante a mudança educacional pretendida e diante da 

redefinição da profissão docente. Nesta abordagem, encontram-se os modelos contratual e 

reflexivo-interativo de Demailly (1997).  

A terceira categorização relativa aos modelos de formação continuada é proposta por 

Candau (2003), que identificou a perspectiva “clássica” e as denominadas por ela de “novas 

perspectivas”.  

No modelo clássico de formação continuada, a ênfase é posta na “reciclagem” dos 

professores, sendo o locus privilegiado desta “reciclagem” a universidade e os outros espaços 

com ela articulados. Trata-se, portanto, de uma perspectiva onde se enfatiza a presença nos 

espaços considerados tradicionalmente como locus de produção do conhecimento, onde 

circulam as informações mais recentes, as novas tendências e buscas nas diferentes áreas do 

conhecimento.” (CANDAU, 2003, p. 53). Neste caso, não há uma valorização da formação 

centrada na escola. 

Nesta perspectiva clássica, ainda está bastante presente, portanto, uma dicotomia entre a 

teoria e a prática, entre a universidade e as escolas, entre os que produzem os conhecimentos e 

os que são responsáveis por socializá-los, o que implica que esta formação ainda está sendo 

pensada numa lógica da racionalidade técnica, que pouco contribui na formação de 

professores críticos e reflexivos acerca de sua prática social.  

Já as que a autora denomina de “novas perspectivas” incluem as propostas de formação 

que buscam romper com a visão do modelo anterior, e se baseiam em três eixos básicos 

analisados por ela.  Um deles consiste no reconhecimento da escola como locus da formação 

continuada dos professores, não apenas por vincular-se ao espaço físico-escola, mas por 

possibilitar práticas formativas voltadas para a reflexão conjunta em torno da resolução dos 

problemas concretos vivenciados no cotidiano escolar. Candau (2003, p.58) aponta que esta 

abordagem trata de 
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(...) trabalhar com o corpo docente de uma determinada instituição, favorecendo 
processos coletivos de reflexão e intervenção na prática pedagógica concreta, de 
oferecer espaços e tempos institucionalizados nesta perspectiva, de criar sistemas 
de incentivo à sistematização das práticas pedagógicas dos professores e à sua 
socialização, de resituar o trabalho de supervisão/orientação pedagógica nessa 
perspectiva. Parte-se das necessidades reais dos professores, dos problemas do seu 
dia-a-dia e favorece-se processos de pesquisa-ação. 

 

Outro pressuposto básico destas perspectivas alternativas ao modelo clássico de 

formação consiste em ter como referência fundamental o saber docente, valorizando os 

diversos tipos de saberes que os professores são portadores, dentre eles os saberes da sua 

formação profissional, os saberes disciplinares, os curriculares e os saberes de 

experiência.(TARDIF, 2002). Neste sentido, a autora concorda com Nóvoa, quando esse autor 

também aponta a necessidade das propostas de formação basearem-se numa “reflexão na 

prática e sobre a prática, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-

formação, valorizando os saberes de que os professores são portadores”. (1997, p. 30). 

O terceiro eixo que também contribui para novas reflexões acerca da formação 

continuada dos professores consiste na análise dos ciclos de vida profissional dos professores, 

compreendendo que os problemas, necessidades e desafios pelos quais os profissionais 

passam relacionam-se também a etapas distintas da sua vivência no magistério. Candau 

(2003, p. 64) assinala: 

Esta preocupação com o ciclo de vida profissional dos professores apresenta para a 
formação continuada o desafio de romper com modelos padronizados e a criação de 
sistemas diferenciados que permitam aos professores explorar e trabalhar os 
diferentes momentos de seu desenvolvimento profissional de acordo com suas 
necessidades específicas.   

 

Diferentes autores (como HUBERMAN, 2002), trazem contribuições importantes acerca 

do ciclo da vida profissional dos professores e, no que se refere especificamente às fases da 

carreira docente na Educação Infantil, destacam-se os estudos de Vander Veen (1988), Katz 

(1995), Sheerer e Bloom (1998); que dimensionam diferentes estágios de desenvolvimento 

profissional que devem ser contemplados e considerados nas estratégias formativas com os 

profissionais da área. 

Candau (2003), além de identificar estes três pressupostos básicos subjacentes a estas 

novas perspectivas de formação continuada de professores, ressalta a importância de se 

considerar as dimensões contextuais e político-ideológicas da profissão docente, a inter-

relação da cultura da escola com o universo cultural dos vários agentes sociais envolvidos. A 

autora conclui, asseverando que “temos de estar conscientes da necessidade de articular 
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dialeticamente as diferentes dimensões da profissão docente: os aspectos psicopedagógicos, 

técnicos, científicos, político-sociais, ideológicos, éticos e culturais.”(CANDAU, 2003, p. 67). 

Diante da necessidade de se pensar sobre propostas de formação continuada de 

professores da Educação Infantil inseridas nestas “novas perspectivas”, é que pretendo 

analisar algumas experiências alternativas na área, que buscaram romper com o modelo 

“clássico” de formação, e foram capazes de promover com os professores uma reflexão 

individual e coletiva das possibilidades da sua atuação pedagógica específica junto às crianças 

pequenas, articulando-as ao contexto educacional e social onde atuam. 

 

2.4.3 Algumas pesquisas que analisam experiências alternativas de formação continuada de 

professoras da Educação Infantil  

 

A discussão sobre a formação continuada de professores da Educação Infantil se 

intensificou nas últimas décadas, bem como a produção de várias pesquisas na área, que 

adotam diferentes perspectivas e abordagens sobre o tema. Alguns estudiosos se dedicam as 

experiências de formação continuada, inseridas na perspectiva “clássica”, implantadas pelo 

Governo federal (TERCIOTTI & SCHNETZLER, 2002; MEZACASA, 2003) e estadual 

(KISHIMOTO, 2000; KRAMER, 2001; MELO e PORTO, 2003; MICARELLO, 2003; 

OLIVEIRA, 2003).  

Neste trabalho, contudo, enfocarei algumas pesquisas que se voltaram às experiências de 

formação continuada de professores da Educação Infantil da rede pública no País, que 

buscaram romper com os modelos “clássicos” de formação, considerando principalmente as 

estratégias utilizadas para alcançar os objetivos propostos. Estas pesquisas foram selecionadas 

a partir de uma revisão de literatura sobre o tema que, dentre outras fontes de consulta, se 

baseou nos trabalhos publicados no III Congresso Paulista de Educação Infantil (COPEDI), 

nos artigos veiculados pelo grupo de trabalho (GT) 7 – Educação de Crianças de zero a seis 

anos da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), e em 

algumas pesquisas identificadas na biblioteca da Fundação Carlos Chagas – SP e na 

Faculdade de Educação da USP.      

Ao analisar uma experiência bem-sucedida de formação continuada com professores da 

pré-escola e do ensino fundamental em uma escola pública do Rio de Janeiro, Nascimento 

(1997) ressalta a necessidade de este tipo de formação voltar-se para a escola, pois é nela que 
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estão presentes os problemas reais do cotidiano escolar, as dúvidas pedagógicas dos 

professores e, certamente, as possibilidades de encontrar soluções.  

Dentre as estratégias que favoreceram a concretização desta proposta, foram apontadas 

pela autora: a construção de um projeto coletivo de trabalho pedagógico; o prazer nas 

atividades e a relevância dos assuntos tratados; encontros coletivos dentro dos horários de 

trabalho; estabelecer em grupo e com antecedência os dias dos encontros; organização de 

grupos de estudos; o planejamento cooperativo das reuniões semanais a partir de temas 

sugeridos pelos próprios professores e dos problemas reais do cotidiano escolar; e a prática do 

rodízio na dinamização das reuniões, onde os professores tinham a oportunidade de apresentar 

suas reflexões sobre o tema escolhido pelo grupo.  

Algumas dificuldades, entretanto, foram identificadas ao se utilizar algumas destas 

estratégias, como, por exemplo, a de encontrar espaço para estas reuniões pedagógicas e para 

os grupos de estudo dentro do horário de trabalho das professoras. Esta foi considerada uma 

forma de garantir a sua participação, o que, no entanto, se contrapunha às normas 

estabelecidas pelas instâncias superiores do sistema de ensino. Foi necessário que os 

profissionais estivessem convictos da importância destes momentos para aprimorar o trabalho 

pedagógico realizado. 

Com relação à prática do rodízio na dinamização das reuniões, apesar de contribuir para 

a relevância dos assuntos discutidos, alguns relatos apresentados pelas professoras, por 

disporem de pouco aprofundamento teórico, voltavam-se para o “como fazer”, limitando as 

reflexões do grupo sobre o “por que fazer” e “para que” fazer.  Apesar das sugestões de 

leitura para o aprofundamento teórico dos temas e dos momentos de grupos de estudo, o 

envolvimento das professoras nestas atividades não ocorria da mesma forma como nos relatos 

de atividades e experiências. 

 Scarpa-Leite (1998) analisou uma experiência de formação de professores leigos, que 

trabalhavam com crianças de 3 a 14 anos, em creches e nos denominados centros de 

juventude, na cidade de São Paulo, participantes do projeto Capacitar. A experiência teve a 

duração de dois anos e os dados da investigação foram construídos a partir da análise de 

vídeos, questionários, observações e depoimentos. A autora aponta que algumas estratégias 

construídas ao longo da formação mostraram-se fundamentais a fim de desenvolver uma 

prática reflexiva, tanto por parte da formadora como das professoras. São elas:  

- a criação de situações de tematização da prática pedagógica, envolvendo a analise 
dos registros diários elaborados pelas próprias educadoras;  
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- a observação seguida de supervisão;  

- a discussão de situações pedagógicas próprias ou de outras professoras filmadas 
em vídeo;  

- a sistematização das orientações didáticas e diretrizes construídas no percurso de 
formação;  

- a observação e a troca de experiências com colegas mais experientes;  

- a organização do tempo, do espaço e de materiais pedagógicos necessários ao 
trabalho;  

- a parceria com instituições culturais;  

- a formação das coordenadoras pedagógicas e  

- a criação de mecanismos de acompanhamento da prática por estas profissionais. 
(SCARPA-LEITE, 1998, p.124). 

 

Outra análise de um projeto de formação continuada de professoras da Educação 

Infantil, do ponto de vista das estratégias utilizadas e sua contribuição para o processo de 

reflexão de professoras sobre a sua prática pedagógica foi desenvolvida por Zibetti (1999). Do 

projeto em foco, participaram oito professoras de pré-escola com experiências profissionais 

de dois a sete anos de trabalho na Educação Infantil. Elas foram entrevistadas no início e no 

final do projeto e participaram de seminários, onde se discutiam os textos lidos e os registros 

dos diários de aula que serviam de base para a tematização das práticas pedagógicas.  

Nessa experiência, a autora destaca a importância da escrita reflexiva para o incremento 

da capacidade de observação das professoras, favorecendo a identificação de situações-

problemas na prática pedagógica. Evidencia também que a reflexão sobre a prática e a 

introdução de inovações no fazer docente estão principalmente relacionadas às trocas entre as 

professoras e destas com a formadora. Indica ainda a necessidade de que os projetos de 

formação continuada partam dos saberes, dificuldades e necessidades dos profissionais 

envolvidos, considerando a etapa do desenvolvimento profissional em que se encontram 

(ZIBETTI, 1999). 

Uma das experiências realizadas na rede municipal de ensino de Florianópolis foi 

analisada por Fernandes (2000), que procurou compreender os significados atribuídos pelos 

próprios professores da Educação Infantil acerca da formação em serviço, vivenciada por 

meio dos grupos de formação. Tais grupos eram formados por professores de creches e NEIs29 

e se reuniam quinzenalmente durante três anos consecutivos. Foram analisados documentos 

gerados pela Secretaria Municipal de Educação e feitas entrevistas com dois coordenadores e 

                                                           
29 Os grupos de formação dos professores das creches e núcleos de Educação Infantil (NEIs) pertenciam à rede 
municipal de ensino da cidade de Florianópolis (SC) e compunham uma das ações políticas de formação da 
Secretaria Municipal de Educação (SME) na gestão da Frente Popular no período de 1993/1996.   
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quatro professores participantes. Foi possível identificar vários aspectos das estratégias 

utilizadas que ajudaram a romper com a perspectiva “clássica” de formação de professores, 

difundidas na rede pública de ensino.  

Um deles foi a protagonização do processo de formação, construída pelas professoras ao 

longo da experiência, onde, em parceria com a Coordenação, planejavam, vivenciavam e 

avaliavam continuamente as atividades desenvolvidas. O fato de os grupos serem constituídos 

de professores de variadas creches e NEIs foi avaliado pelas professoras como positivo por 

possibilitarem o redimensionamento da sua prática pedagógica por intermédio do relato das 

experiências dos colegas de outras instituições. Esta troca de experiências foi considerada 

como o ponto forte de todo o processo.  

A permanência dos professores no mesmo grupo ao longo dos três anos de realização foi 

também valorizada, por ajudar a fortalecer os vínculos afetivos. Os textos, inicialmente 

apenas definidores das discussões dos grupos, tornaram-se “o suporte, um agente iluminador 

da prática explicitada”. Os professores também destacaram o momento do lanche do grupo 

como importante, por favorecer um clima de informalidade e descontração entre os 

participantes. 

A autora ressalta, no entanto, alguns aspectos que poderiam ter sido mais bem 

trabalhados, como, por exemplo, as habilidades dos professores, principalmente no que se 

refere às suas diferentes linguagens expressivas. Em sua análise, Fernandes (2000) também 

expressa o fato de não ter levado em consideração as fases da carreira dos professores, o que 

influencia na atribuição dos significados construídos por eles sobre esta experiência. O 

contributo da sua investigação reside, porém, na compreensão da formação a partir da 

perspectiva dos professores, já que a maioria das experiências de formação não é analisada a 

partir do ponto de vista dos professores participantes. 

Ao analisar uma experiência de formação continuada de professoras da Educação 

Infantil de uma escola da rede pública Municipal de Fortaleza, Porto (2001) constatou a 

importância da criatividade lúdica na formação destes profissionais a fim de possibilitar a 

apropriação de uma teoria crítica de educação. Para tanto, desenvolveu uma pesquisa-ação 

através de três processos básicos: investigação, educação e ação. Na investigação, foi 

possível observar o cotidiano da escola como um todo e analisar as concepções das 

professoras acerca de sociedade, educação, alfabetização e ludicidade que embasavam suas 

práticas pedagógicas.  
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Após as observações, foram realizadas, conjuntamente com as professoras da Educação 

Infantil, oficinas sobre a alfabetização e sua relação com a ludicidade, as quais contribuíram 

com a formação lúdica dessas profissionais. Esse processo denominado de educação 

aconteceu paralelamente à ação, onde foi desenvolvido um trabalho conjunto de planejamento 

e execução de ações para introduzir elementos de ludicidade na ação pedagógica de uma das 

professoras participantes, tendo nos pressupostos sócio-interacionistas - Vygotsky, Bakhtin, 

Luria e Leontiev - a base para essa intervenção direta. 

A pesquisa demonstrou que apesar de apresentarem um discurso desejando a 

transformação de suas práticas pedagógicas, as professoras têm dificuldade de romper com o 

modelo tradicional de ensino. Ficou evidente a importância de um processo de formação 

continuada, em que a teoria e a prática do brinquedo se façam presentes, no sentido de 

possibilitar aos professores uma formação lúdica que possibilite maior coerência, autonomia e 

criatividade, permitindo-lhes uma maior aproximação com a infância, seu desenvolvimento, 

suas necessidades. 

Entre os trabalhos que sistematizaram conhecimentos relevantes para a viabilização de 

propostas alternativas de formação continuada de professores da Educação Infantil, também 

se encontra o de Kramer et al. (2005a; 2005b). A proposta30 de formação junto aos 

professores de Educação Infantil da rede municipal do Rio de Janeiro, elaborada e analisada 

pelas autoras, buscava um diálogo entre as práticas e os temas estudados, provocando o 

intento de estudo, reflexão e registro da prática pedagógica. Para tanto, a metodologia do 

trabalho contou com: um planejamento enfocando diversas linguagens e produções artístico-

culturais; estratégias de discussões sobre a prática pedagógica; bem como a elaboração 

coletiva de projetos a serem desenvolvidos com as crianças nas escolas (KRAMER et alii, 

2005b). 

Dentre os princípios metodológicos que nortearam a formação, encontravam-se: o 

trabalho coletivo em busca da unidade com diversidade; a consideração da trajetória da SME 

e das suas equipes de trabalho; o reconhecimento dos profissionais como sujeitos ativos na 

construção do conhecimento voltado para a intervenção pedagógica; a contínua reflexão sobre 

                                                           
30 Esta proposta consistiu numa assessoria de vários profissionais à Secretaria de Educação do Município do Rio 
de Janeiro, que envolveu quatro cursos de extensão, no período de 2001 a 2004; dois deles voltados para 
professores da rede pública municipal sobre o “Cotidiano da Educação Infantil” (10 turmas, nas 10 
coordenadorias regionais da Educação Infantil (CRE), com duração de 120 horas cada um). Um curso de Gestão 
da Educação Infantil com diretores, coordenadores e supervisores de Educação Infantil da rede municipal e o 
outro curso em Educação Infantil “A criança e a Cultura, as Crianças e as Culturas” (28 turmas, nas 10 CRE, 
com duração de 80 horas cada. (KRAMER et alii, 2005b). 
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a prática; a manutenção do grupo em todos os encontros, evitando a rotatividade dos 

profissionais envolvidos; o cumprimento do horário e da freqüência aos encontros como 

compromisso ético (KRAMER et alii, 2005b). 

As diretrizes metodológicas que conduziam este projeto eram: o trabalho com e a partir 

do que as professoras sabem e fazem; a teoria considerada em função da prática e voltada para 

ela; as dinâmicas de grupo como recursos essenciais para a integração dos profissionais no 

projeto; o estudo de textos e as exposições dialogadas constituíram estratégias fundamentais 

para trabalhar as concepções das professoras sobre infância e Educação Infantil; os encontros 

precisavam ter sempre um tom de novidade, vinculado ao objetivo de formação cultural; a 

dimensão expressiva dos professores é imprescindível, devendo-se abrir espaços para a 

produção da linguagem falada e escrita (KRAMER et alii, 2005b).  

Entre as estratégias ressaltadas pelas autoras, encontra-se a elaboração de projetos 

pedagógicos, que propiciavam uma vinculação entre teoria e prática, aliando-os ao interesse 

específico das professoras, às suas condições de trabalho e aos objetivos da escola. Outra 

prática considerada fundamental em toda a formação foi a avaliação contínua das estratégias 

utilizadas por meio da produção de vários registros de sistematização do processo de 

formação. Uma das experiências relatadas foi também a participação das professoras em 

experiências culturais, como: visitas a museus, exposições de arte, centros culturais, 

brinquedoteca etc, que contribuíram para a formação cultural aliada à sensibilidade estética 

das professoras (KRAMER et alii, 2005b). 

Todas estas experiências analisadas evidenciam a necessidade dos cursos de formação 

continuada de professores da Educação Infantil centrarem-se na reflexão sobre a prática 

pedagógica das professoras, articulando-a com as dificuldades e os problemas enfrentados no 

cotidiano das instituições de Educação Infantil. Tendo em vista estas considerações, trato, 

então, mais detidamente, de uma abordagem que compartilha essas características destacadas 

e na qual baseou-se o trabalho que será objeto de análise desta investigação: a formação em 

contexto.  

 

2.4.4 A formação em contexto como perspectiva de desenvolvimento profissional das 

professoras da Educação Infantil 
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Dentre as diversas propostas de formação continuada de professores, a formação em 

contexto é cada vez mais difundida no âmbito da formação dos profissionais da Educação 

Infantil (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001; KISHIMOTO, 2002; PARENTE, 2004; LINO, 

2005). Esta perspectiva de formação continuada encontra-se voltada para os problemas 

práticos que a profissão encontra nos contextos do seu exercício. 

Esta proposta procura articular os processos formativos às situações e contextos de 

trabalho onde os profissionais atuam, o que se torna mais imprescindível na Educação 

Infantil, considerando, como já apontado, a deficiente e inadequada formação inicial dos 

profissionais da área ainda existente, que não contempla as especificidades do trabalho com a 

criança pequena e o âmbito alargado das funções do profissional que com ela atua.  

Uma proposta de formação continuada de professores que tenha como base as 

necessidades concretas dos profissionais da área, oriundas dos desafios e dificuldades 

inerentes ao quotidiano educacional de creches e pré-escolas, parece também ser pertinente, 

haja vista que a identidade do trabalho pedagógico com crianças pequenas é historicamente 

construída. 

A perspectiva de formação em contexto centra-se na análise e na reflexão conjunta das 

situações da prática profissional das professoras, buscando a interação dos diferentes agentes 

sociais envolvidos na formação, mediante um processo cooperativo de construção de 

conhecimentos, valorizando-se os seus saberes, contextos e processos coletivos de trabalho.  

 Como Lino (2005, p.63) anota, 

As práticas de formação em contexto desenvolvem-se a partir da análise e reflexão 
das situações de trabalho, o que permite identificar as necessidades da formação e o 
desenvolvimento de projetos de formação que integram professores, educadoras e 
formadores num processo colaborativo e co-operado de construção e reconstrução 
das práticas.  

 

A autora ressalta que a formação em contexto favorece a aprendizagem profissional por 

meio da experiência, envolvendo os professores em processos de investigação, ação e reflexão 

sobre as experiências realizadas. Assim, para que a experiência seja significativa e conduza a 

aprendizagens relevantes, é necessário que seja uma prática refletida (DEWEY, 1916). A 

importância do caráter reflexivo da experiência no âmbito da formação de professores 

emergiu na teoria de John Dewey, sendo posteriormente desenvolvida por outros teóricos da 

educação, como nos casos de Schön (1997) e Zeichner (1993). Nessa abordagem, procura-se 



 84

criar dinâmicas formativas que facilitem a transformação das experiências em aprendizagens 

profissionais por intermédio da formação marcada pela reflexão. 

Deste modo, esta perspectiva procura investigar e refletir juntamente com os professores 

as suas práticas pedagógicas para repensá-las ou reconstruí-las à luz de um referencial teórico 

em comum. A avaliação da prática docente é realizada não no sentido tradicional de 

supervisionar o trabalho do professor na escola, mas como uma etapa de um processo de 

reflexão sobre a ação (SCHÖN, 1997), que busca traçar ações concretas capazes de viabilizar 

uma melhoria da sua prática pedagógica em sala de aula. 

Para tanto, a formação de professores em contexto precisa viabilizar uma perspectiva de 

mudança nas próprias concepções pessoais e profissionais dos professores, e 

conseqüentemente, nas suas práticas pedagógicas. Esta mudança implica um repensar e uma 

reflexão critica sobre a atuação docente, o que constitui processo longo e complexo de 

construção e (re)construção de valores, crenças e atitudes pessoais e profissionais. 

Nesta perspectiva de formação, os profissionais são considerados como sujeitos ativos, 

colaboradores e parceiros de toda a formação. Como Ferreira (2001, p. 75) evidencia,  

(...) uma perspectiva de formação em contexto reclama de todos um papel ativo de 
construtores de saber e não de meros consumidores passivos de programas de 
formação e ‘créditos’correspondentes. Assim, os professores são considerados 
sujeitos e não objetos da formação. 

 

Esta perspectiva busca romper com o modelo de racionalidade técnica ainda existente 

em grande parte das propostas de formação continuada dos profissionais da área, nas quais os 

professores são encarados como formandos-alunos e não como adultos e profissionais sujeitos 

e autores da sua formação e experiência. Um dos seus pressupostos consiste na crença da 

capacidade do professor de desenvolver atitudes críticas e reflexivas ante situações cotidianas 

vivenciadas em sala de aula e na escola, procurando instigar o seu potencial criativo e 

participativo no contexto onde atua. Assim, concebe a formação de professores como algo 

permanente, de reflexão sobre a prática docente, articulado ao dia-a-dia dos professores e das 

instituições educacionais.  

A proposta de formação em contexto favorece situações de aprendizagem profissional, 

mediante encontros voltados para a partilha das preocupações e experiências dos professores, 

objetivando a melhoria de suas práticas através da análise reflexiva e colegiada da prática em 

situação. Ressalta, portanto, a dimensão relacional e coletiva das situações de trabalho e dos 

processos de formação. 
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Como Parente (2004, p.104) ressalta, 

A formação das educadoras em contexto procura integrar a pessoa da educadora e a 
sua experiência, o conjunto das educadoras que exerce funções no jardim, o jardim-
de-infância e a sua organização e os seus projetos e a aprendizagem coletiva de 
novas formas de ação capazes de contribuir para a mudança e melhoria da 
ação/intervenção educativa.  

 

Esta aprendizagem profissional não é realizada de forma isolada ou sob a 

responsabilidade de um indivíduo, mas pelo coletivo de profissionais, que, envolvidos numa 

partilha teórico-prática, intervêm em suas situações e contextos de trabalho. Deste modo, a 

formação em contexto pode favorecer processos de mudança e transformação na escola como 

organização, protagonizados pelos próprios integrantes da comunidade educativa.  

Segundo Parente (2004, p. 100), isto acontece quando existe 

(...) a possibilidade de se estabelecerem dinâmicas formativas entendidas como 
processos de intervenção nas organizações escolares, no decurso das quais, a 
formação se organiza sob a forma de projetos de ação desenvolvidos para responder 
aos problemas identificados em contexto.31  

 

Neste sentido, é que a formação em contexto favorece o desenvolvimento profissional, 

na medida em que articula o desenvolvimento da escola como organização com o 

desenvolvimento profissional dos professores; já que nesta última perspectiva é impossível se 

pensar a formação de professores desvinculada de outros contextos, principalmente da 

instituição onde este profissional trabalha. 

O desenvolvimento profissional, como campo de estudo na área de formação de 

professores, se desenvolve desde a década de 1990. A origem do termo é anglo-saxã 

(professional development ) e é interpretada a partir de perspectivas diferentes (OLIVEIRA-

FORMOSINHO,1998; LIMA, 2001; IMBÉRNON, 2002; RAMALHO, NUNES E 

GAUTHIER, 2003), não existindo um significado unívoco e consensual acerca do seu 

conceito. 

Imbernón (2002) considera que o desenvolvimento profissional engloba um conjunto de 

fatores que possibilitam ou dificultam que o professor progrida na vida profissional. Concebe 

a formação como elemento importante para o desenvolvimento da profissão docente, mas não 

                                                           
31 Cristina Parente (2004) aponta uma série de possíveis obstáculos que pode influenciar o desenvolvimento da 
proposta de formação em contexto, como, por exemplo, o tempo de implementação dos projetos, a tendência 
para procurar soluções rápidas, a falta de apoio institucional, as mudanças contínuas dos professores nas escolas, 
a sobrecarga de tarefas e exigências profissionais, dentre outros.  
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único, já que outros fatores, como o salário, a demanda do mercado de trabalho, o clima de 

trabalho nas escolas, a promoção na profissão, as estruturas hierárquicas, a carreira docente, 

têm papel crucial no desempenho da profissão. Considera, portanto, que o desenvolvimento 

vai além das práticas de formação, e que os professores constroem a sua profissão ao longo de 

suas vidas, da qual participam vários e complexos fatores. 

 Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) também compreendem o desenvolvimento 

profissional como um processo mais amplo e flexível, caracterizado por diferentes etapas 

pessoais e coletivas de construção da profissão. O desenvolvimento profissional não se 

restringe ao desenvolvimento de competências profissionais individuais, mas acontece na 

relação dinâmica e dialética entre o desenvolvimento do indivíduo e do grupo profissional do 

qual faz parte.  

Esses autores também vinculam o desenvolvimento profissional a fatores contextuais, 

como o salário, mercado de trabalho, as condições dadas pelas instituições ao exercício 

profissional, bem como ao reconhecimento social da categoria. Neste sentido, defendem o 

argumento de que profissionalismo e profissionalidade docente também são fatores que 

influenciam o desenvolvimento profissional dos professores.  

Para esses autores, o desenvolvimento profissional pode ser considerado um sistema 

complexo em andamento, sistema que integra o individual, o coletivo local, o grupo 

profissional, assim como todos os processos que promovem maior status social, econômico, 

político, ético, da categoria profissional. Os elementos considerados como necessários ao 

desenvolvimento profissional dos professores por esses autores podem ser identificados nesta 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Elementos do Desenvolvimento Profissional apontados em Ramalho, Nunes e Gauthier (2003). 
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Outros autores enfatizam o caráter de aprendizagem ao longo da vida, como Day, citado 

por Parente (2004), ao considerar que o desenvolvimento profissional “envolve todas as 

experiências espontâneas de aprendizagem e as atividades conscientemente planificadas (...), 

que contribuem para a qualidade da educação na sala de aula”. Este autor o entende como 

uma aprendizagem profissional, que engloba a aprendizagem pessoal e coletiva por meio de 

atividades de reflexão sobre a experiência profissional em cada uma das suas diferentes fases. 

Diaz (2001, p. 85) também exprime que o desenvolvimento profissional 

(…)se basa en el aprendizaje, y su objetivo más claro es potenciar la 
profesionalidad. El aprendizaje de los profesores tiene una serie de condiciones 
personales y ambientales. Desde el punto de vista personal, los profesores son 
profesionales que aprenden desde su experiencia y teniendo en cuenta el lugar 
donde trabajan, que es la escuela; pero desde el punto de vista ambiental, hay que 
tomar en consideración la cultura del contexto, así como la del grupo profesional 
con el que están implicados. Los grupos dos profesores como profesionales, 
tampoco pueden estar aislados, aunque compartan la experiencia, sino que 
necesitan entrar a formar parte de redes más amplias que les permitan ver sus 
necesidades desde nuevas perspectivas para poder innovar y dar solución a los 
problemas que tienen planteados. 

 

Já Nóvoa (1997) pensa que no desenvolvimento profissional entrecuzam-se três eixos 

cruciais no processo de formação de professores, que incluem a pessoa do professor e a sua 

experiência, a profissão e os seus saberes e a escola e os seus projetos. Defende, portanto, a 

intrínseca relação entre o desenvolvimento pessoal e profissional e o desenvolvimento da 

organização onde os professores trabalham.  

Suas considerações advêm de um consenso na área sobre a necessidade do suporte 

organizacional para o desenvolvimento dos professores. Como Nóvoa (1997, p.28) demarca, 

“as escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores; e estes não podem 

mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. O desenvolvimento 

profissional dos professores tem de estar articulado com as escolas e os seus projetos”. 

O campo de estudo sobre o desenvolvimento profissional dos professores deriva-se dos 

movimentos em prol da formação centrada na escola (NÓVOA, 1997; SCHON, 1997; 

GARCIA, 1997) que, dentre os seus princípios, ressalta: 

1.A formação contínua de professores deve alimentar-se de perspectivas 
inovadoras, que não utilizem preferencialmente ‘formações formais’, mas que 
procurem investir do ponto de vista educativo as situações escolares; 

2. A formação contínua deve valorizar as atividades de (auto) formação participada 
e de formação mútua, estimulando a emergência de uma nova cultura profissional 
no seio do professorado; 



 88

3. A formação contínua deve alicerçar-se numa ‘reflexão na prática e sobre a 
prática’, através de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, 
valorizando os saberes de que os professores são portadores; 

4.A formação contínua deve incentivar a participação de todos os professores na 
concepção, realização e avaliação dos programas de formação e consolidar redes de 
colaboração e espaços de partenariado que viabilizem uma efetiva cooperação 
institucional. (NÓVOA, citado por OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998, p. 52). 

 

Na visão de Oliveira-Formosinho e Formosinho (2001), a expressão formação centrada 

na escola é utilizada com diferentes significados, podendo-se integrar no seu conceito várias 

vertentes, que acentuam algumas dimensões: dimensão física – formação no contexto de 

trabalho; dimensão organizacional – formação centrada na iniciativa da escola; dimensão 

psicossocial – formação centrada nos professores; dimensão pedagógica – formação centrada 

nas práticas; dimensão político-corporativa – formação que apela para a auto-organização dos 

professores.  

Para esses autores, a primeira vertente desta tendência de formação é centrada na 

dimensão física do conceito, considerando que é no próprio local de trabalho do professor que 

deve ocorrer a formação. Acentua a dimensão do espaço da formação, sendo por isso 

denominada de formação em contexto de trabalho. A segunda refere-se à dimensão 

organizacional, ao considerar que cabe à escola, como unidade social e organizacional, 

identificar as necessidades da formação, a quem se destina, os momentos a ela destinados e o 

seu formato. É uma formação centrada na iniciativa da unidade organizacional escola.  

A terceira vertente acentua a dimensão psicossocial dos processos de formação, 

ressaltando o papel ativo dos professores, não vistos individualmente, mas inseridos nos seus 

grupos profissionais, e participam de todas as fases da formação. É a formação centrada nos 

professores que se sobressai nesta dimensão. A quarta vertente centra-se nas práticas, 

envolvendo a dimensão pedagógica do conceito. A formação busca identificar as 

necessidades das práticas dos professores para, por processos formativos, transformá-las. 

Neste âmbito, são valorizados os saberes práticos e experienciais dos professores. A quinta 

vertente desta tendência de formação ressalta a necessidade da auto-organização dos 

professores nos seus processos formativos, acentuando a dimensão político-corporativa do 

conceito. 

Oliveira-Formosinho (2001) defende uma formação centrada na escola, que não 

necessariamente se limite ao seu espaço físico, mas que atenda às necessidades coletivas dos 

professores e da instituição educacional onde atuam, e possa também estar aberta às 
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necessidades da comunidade envolvente, articulando-se com outros grupos sociais (como 

sindicatos). Os conteúdos da formação devem ser determinados considerando-se as 

necessidades das crianças pequenas e de suas famílias, o que implica vincular o 

desenvolvimento profissional e organizacional ao desenvolvimento das crianças.  

Na perspectiva dessa autora, o desenvolvimento profissional é, então, compreendido 

como  

(...) um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no professor, 
ou num grupo de professores em interação, incluindo momentos formais e não 
formais, com a preocupação de promover mudanças educativas em benefício dos 
alunos, das famílias e das comunidades. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998, p. 
17).  

 

Portanto, uma das finalidades primordiais deste processo de desenvolvimento 

profissional consiste em centrar-se não apenas no enriquecimento pessoal e coletivo dos 

profissionais envolvidos, mas principalmente na melhoria da aprendizagem das crianças, uma 

vez que 

(...) visa ao desenvolvimento dos vários profissionais que atuam na educação de 
infância inserida na melhoria dos contextos organizacionais em que trabalham, para 
promover práticas educativas e organizacionais que conduzam ao desenvolvimento 
das crianças e de suas famílias. (OLIVEIRA-FORMOSINHO E FORMOSINHO, 
2002, p. 2). 

 

2.4.5 Desenvolvimento profissional de professoras da Educação Infantil numa perspectiva 

sócio-construtivista e ecológica 

 

O desenvolvimento profissional das professoras da Educação Infantil será enfocado 

neste trabalho a partir de uma perspectiva teórica sócio-construtivista. Este enfoque na 

formação de professores concebe o conhecimento em fase de construção, sendo 

continuamente elaborado através da interação entre os diversos agentes sociais envolvidos no 

processo formativo.  Concebe os sujeitos como construtores ativos do conhecimento a partir 

das interações estabelecidas com o mundo.  

Partindo de suas bases construtivistas, que pressupõem concepções específicas de 

criança, de Educação Infantil e da formação destes profissionais, são também construídos 

diversificados enfoques sobre estes temas, como, por exemplo, o modelo High Scope, o de 

Reggio Emilia, o Effective Early Learning, o Projeto de Pen Green, dentre outros. Todas estas 

perspectivas inserem–se na abordagem construtivista e trazem contribuições específicas para 
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a educação oferecida às crianças pequenas e para a formação dos profissionais que com elas 

atuam. 

Esse referencial teórico abrange “tanto o modelo curricular como o modelo de 

intervenção educativa, tanto o modelo de formação em contexto como o processo de 

formação continuada da própria equipe formadora.” (OLIVEIRA- FORMOSINHO e 

FORMOSINHO, 2001, p. 41). Isto significa dizer que o referencial teórico compartilhado, 

que serve como base da educação das crianças pequenas, é também utilizado nas práticas de 

formação com os seus professores. 

Oliveira-Formosinho (1998, p. 142) enfatiza o papel das experiências formativas 

construtivistas (a que devem ser submetidas as professoras) para a futura prática profissional: 

Há que construir o construtivismo na formação de professores a partir de mudanças 
nestas crenças dos professores construídas enquanto alunos, isto é, há que se 
desconstruir antes de poder construir, ajudando os futuros professores e, ajudando-
nos (formadores) a entender o processo de ensino-aprendizagem do ponto de vista 
construtivista e esperando, desta maneira, que a forma como foram ensinados nos 
cursos de formação profissional tenha influencia na forma como vão ensinar.  

 

A abordagem sócio-construtivista do desenvolvimento profissional dos professores 

baseia-se nos estudos e pesquisas de Vygotsky (1994, 2000, 2004), que adota uma perspectiva 

materialista-dialética para a compreensão do real e para o entendimento do ser humano. De 

acordo com essa perspectiva, o homem tem no trabalho uma categoria fundante da sua 

condição de ser humano e social, pois é por meio dele que transforma a natureza e 

concomitantemente constrói e transforma a si mesmo, criando novas condições de existência.  

Nesse sentido, o homem transforma-se, ao tentar modificar seu meio para atender suas 

necessidades, partindo das suas condições sociais, econômicas e políticas, historicamente 

determinadas.  

Sob este enfoque teórico, o trabalho docente é compreendido como práxis, como 

atividade prática refletida e transformadora do homem e da sociedade onde está inserido, 

originada à partir de uma atitude teórico-crítica diante das condições concretas da sua 

existência. È por meio da produção de sua profissão que o professor possibilita a produção 

dele próprio, como pessoa e como profissional, pertencendo a uma organização, a uma classe 

social e a uma sociedade (LIMA, 2001; PORTO, 2001). Pensar sobre a formação de 

professores, nesta perspectiva implica necessariamente reconhecer o seu caráter político e 

social, compreendendo-o como uma construção coletiva de emancipação humana e social.  
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Em sua abordagem sócio-construtivista, Vygotsky (1994, 2000) também postula a idéia 

de que a construção do conhecimento só é possível pela mediação do outro na relação entre o 

sujeito e o objeto do conhecimento. Isto implica necessariamente reconhecer a importância da 

mediação simbólica e cultural, decorrendo daí a necessidade de se valorizar na formação dos 

profissionais da área, as interações de pares, as interações com outros colegas da profissão 

docente mais experientes, com um referencial teórico compartilhado, construindo nestas inter-

relações novos saberes e experiências. 

A aprendizagem profissional é então vista como algo que pressupõe relações entre os 

indivíduos, consideradas como necessárias e fundamentais para o desenvolvimento 

profissional das professoras, o que implica a necessidade de se promover encontros com o 

coletivo dos professores, que possibilitem compartilhar as suas experiências profissionais, 

refletindo sobre as suas situações e condições concretas de trabalho, a fim de se 

instrumentalizarem para intervir na sua realidade educacional.   

 Ao defender uma abordagem que também se preocupa com os contextos onde o 

desenvolvimento humano acontece, Bronfenbrenner (1996) propõe uma teoria ecológica que 

analisa os processos de desenvolvimento como uma função sinérgica32, conjunta, das 

características da pessoa e do ambiente. Para ele, as forças que determinam a dinâmica deste 

processo só podem ser definidas pelo conhecimento do todo, que abrange a pessoa e o 

ambiente. Neste sentido, a sua perspectiva teórica também compreende a necessidade de se 

buscar entender a totalidade social do fenômeno estudado, considerado-a, neste caso, como a 

ecologia do desenvolvimento humano.  

Bronfenbrenner reconhece a influência teórica de Husserl (1950); Kohler (1938); Dewey 

(1916), mas, principalmente, de Kurt Lewin (1935), especialmente no que se refere aos seus 

conceitos de “espaço de vida” ou “campo psicológico”. Sua teoria baseia-se numa concepção 

fenomenológica de ambiente por acreditar que os aspectos mais importantes do ambiente e 

que exercem influência no curso do crescimento psicológico são aqueles que têm significado 

para a pessoa numa dada situação. 

Deste modo, sua abordagem considera importante compreender a maneira pela qual o 

meio ambiente é percebido pelos seres humanos que interagem dentro dele e com ele. Como 

Bronfenbrenner acentua (1996, p. 19), “as características cientificamente relevantes de 

                                                           
32 O termo sinergia aparece com maior freqüência em publicações mais recentes, para se referir a fenômenos nos 
quais “a operação conjunta de duas ou mais força produz um efeito que é maior que a soma dos efeitos 
individuais”. (BRONFENBRENNER, 1992, p. 199). 
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qualquer meio ambiente incluem não apenas suas propriedades objetivas, como também a 

maneira pela qual essas propriedades são percebidas pelas pessoas naquele meio ambiente.”.  

Supõe o autor que a pessoa em desenvolvimento é um ser em crescimento, dinâmico, 

considerado como um todo funcional, um sistema integrado de processos cognitivos, afetivos, 

emocionais e sociais, que progressivamente penetra o meio e o reestrutura. Este também 

exerce influencia sobre a pessoa. Esta interação é bidirecional, isto é, caracterizada pela 

reciprocidade. O ambiente é compreendido, não se limitando aos contextos mais imediatos, 

mas incluindo também as interconexões destes com outros contextos mais amplos.  

Sua maior contribuição teórica reside na especificação das regiões do campo psicológico 

propostas por Lewin, como o próprio autor, ao se referir sobre o seu trabalho exprime que é 

“uma tentativa de dar substância psicológica e sociológica aos territórios topológicos 

brilhantemente concebidos por Lewin.” (1996, p.9). Esta é evidenciada a partir da sua 

concepção de meio ambiente ecológico, como uma estrutura de sistemas funcionais dentre e 

entre os ambientes, que podem ser modificados e expandidos, abrangendo quatro níveis: 

micro, meso, exo e macrossistema. Estas estruturas ambientais e os processos que ocorrem 

dentro e entre elas interagem de forma dinâmica e podem ser consideradas como 

interdependentes, sendo analisadas em termos sistêmicos.  

Pensar a formação de professores sob este enfoque teórico implica compreender o 

significado atribuído pelos sujeitos sobre o desenvolvimento profissional em curso e acerca 

dos diferentes contextos onde ele acontece. Implica principalmente considerar os processos de 

formação vinculados não apenas aos contextos mais imediatos em que acontecem (instituição 

educacional, comunidade), mas principalmente percebê-los como integrados também a 

contextos mais amplos, onde os professores não costumam participar diretamente, como no 

caso deste trabalho, os momentos de construção das políticas públicas sobre a educação da 

criança de zero a seis anos.  

Por considerar o desenvolvimento profissional dos professores vinculado aos seus 

contextos vivenciais, Oliveira-Formosinho e Formosinho (2001, p.37), inspirando-se em 

Bronfenbrenner (1996), defendem a posição de que 

A ecologia do desenvolvimento profissional dos professores envolve o estudo do 
processo de interação mútua e progressiva entre o professor ativo e em crescimento 
e o ambiente em transformação em que ele está inserido, sendo este processo 
influenciado pelas inter-relações quer entre os contextos mais imediatos, quer entre 
estes e os contextos mais vastos em que os professores interagem.  
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Bronfenbrenner (1996) concebe o ambiente ecológico não como mero contexto 

imediato, mas como um conjunto de estruturas concêntricas: o microssistema, o 

mesossistema, o exossistema e o macrossistema.33 Oliveira-Formosinho, ao aplicar este 

modelo ao desenvolvimento profissional das professoras da Educação Infantil, concebe que a 

prática docente está inserida num microssistema, a sala de aula, mas que esta se encontra 

vinculada a outros microssistemas, como é o caso do ambiente familiar dos alunos, que pode 

facilitar ou não cooperar com o trabalho pedagógico das suas professoras, por exemplo.  

Estes dois microssistemas (família e sala de aula) estabelecem entre si mútuas 

interações, formando um mesossistema. Pensar na formação de professores numa perspectiva 

ecológica é, principalmente, considerar esta rede de interações e relações entre microssistemas 

que permeia o trabalho pedagógico, percebendo-o também vinculado a outros contextos.  

Dentre estes, destaca-se também o exossistema, que pode consistir no contexto administrativo 

de funcionamento das instituições de Educação Infantil (seja a administração local, regional 

ou mesmo federal). Assim, por exemplo, as políticas e diretrizes educacionais estabelecidas 

pelas instâncias administrativas superiores de educação do Governo irão refletir diretamente 

no trabalho desenvolvido pelo professor no cotidiano escolar.  

O macrossistema é definido como um todo que compreende os demais sistemas  

(microssistemas, mesossistemas, exossistemas), abrangendo a cultura sob a forma de valores, 

costumes, atitudes, crenças e ideologias socialmente veiculadas. Neste sentido, percebe-se que 

a ação docente recebe também influências das crenças e dos valores culturais da sociedade 

onde os professores atuam, os quais repercutirão nos modelos de Educação Infantil, 

socialmente construídos, e no nível de valorização social do seu papel como profissional da 

Educação Infantil, por exemplo.  

Embora, para efeito de uma melhor compreensão, estes sub sistemas sejam abordados de 

maneira separada, na realidade, eles são interdependentes e interagem dinamicamente. Assim, 

o desenvolvimento profissional é concebido como um processo em desenvolvimento, de 

caráter sistêmico, encontrando-se vinculado aos diferentes contextos vivenciados pelos 

profissionais.  

A perspectiva ecológica pressupõe que o desenvolvimento dos profissionais da 

Educação Infantil ocorre mediado por uma interação mútua e progressiva, dos professores, 
                                                           
33 Para Bronfenbrenner (1996), a vida de um indivíduo, tanto no seu aspecto individual como social, evolui numa 
rede de inter-relações no interior de quatro grandes sistemas chamados de nichos ecológicos: o microssistema, o 
mesossistema, o exossistema e o macrossistema. Cada um deles distingue-se graças ao grau das implicações 
diretas com o ambiente ecológico da pessoa em desenvolvimento. 
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considerados como sujeitos ativos, e o ambiente em contínua transformação. Considera que o 

ambiente ecológico de desenvolvimento destes profissionais envolve a inter-relação dos 

diferentes contextos, desde os mais diretamente vivenciados aos mais vastos, como, por 

exemplo, as políticas públicas no plano nacional a respeito da formação destes profissionais.  

Concebe, então, que a formação de professores não sucede de forma isolada ou restrita 

ao contexto imediato, por exemplo, a instituição educacional onde acontece, e ressalta a 

necessidade de se vislumbrar a interconexão deste processo com outros contextos. Neste 

sentido, tem como um dos pressupostos básicos a idéia de que todos os demais contextos 

(família das crianças, comunidade, universidade, governo, dentre outros) estão 

interconectados e estabelecem entre si influências recíprocas.  

Assim, tanto o desenvolvimento dos profissionais da Educação Infantil como da 

organização onde atuam depende da interação que estabelecem com os seus contextos 

envolventes. Nesta perspectiva ecológica, para que o desenvolvimento profissional e 

institucional aconteça,  

(...) é essencial que a escola interactue com os seus contextos envolventes, com 
instituições de formação, especialistas em educação, movimentos pedagógicos, 
associações profissionais de professores, associações sindicais de professores, redes 
de escolas, projetos de professores. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, E 
FORMOSINHO, 2001, p. 38).  

Neste sentido é que a autora defende a necessidade de se promover comunidades 

aprendentes, que vivenciem processos de colaboração sustentados em interações 

diversificadas, capazes de, conjuntamente, refletir, pesquisar e avaliar os resultados da ação e 

se desenvolverem mútua e progressivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Organização Aprendiz 
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Para que esta interação aconteça, no entanto, faz-se necessário que os sujeitos sintam-se 

e percebam-se como seres ativos e participativos de todo este contexto político, econômico, 

ideológico e social.  Esta participação pode ser favorecida através do uso de novas linguagens 

nos cursos de formação destes profissionais; linguagens que permitam a expressão dos seus 

pensamentos, mas também de suas emoções e sentimentos, que recobrem os seus potenciais 

internos e externos de realização e as suas possibilidades de criação pessoal e coletiva. O uso 

de linguagens diferentes é importante por considerar que a formação do professor possa 

também se pautar numa perspectiva integrada de desenvolvimento destes sujeitos, os quais 

constroem ativamente também diferentes formas de expressar a si mesmo e ao outro.  

Estas linguagens podem inclusive possibilitar o reencontro com a criança interior 

existente em cada um desses profissionais. Esta criança precisa ser ouvida e sentida, a fim de 

que as suas práticas pedagógicas junto às crianças pequenas possam estar permeadas desta 

linguagem infantil, que evoca a brincadeira, a música, a arte, a alegria, o prazer de educar e 

cuidar, educando-se e cuidando-se.  

Como, então, é possível se defender a necessidade de práticas pedagógicas lúdicas na 

Educação Infantil se a formação dos profissionais que com ela atuam não possibilita este 

resgate desta linguagem própria e característica das crianças pequenas? Não será importante 

então também resgatar esta criança existente em cada um como uma possibilidade de 

concretizarmos práticas realmente lúdicas que permitam a melhoria da educação oferecida à 

criança pequena? 

Como Cruz e Porto (2004, p. 102) ressaltam, 

(...) a apropriação, pelo professor, do conhecimento/sentimento da importância da 
brincadeira para as crianças, não se dá integralmente se esse tema é abordado 
apenas teórica e cognitivamente. É essencial que isso seja feito de forma vivencial 
para que os professores possam dá-se conta, por intermédio das suas mãos, dos seus 
olhos, dos seus ouvidos, do seu corpo, dos seus valores morais e educativos, que o 
brinquedo é importante para que a criança possa desenvolver-se, tendo um rico 
contributo não só no aspecto psicológico, como sócio-cultural e, ainda, no aspecto 
pedagógico. Para isso, é necessário que, além de conhecer o significado do 
brinquedo para o desenvolvimento da criança, o professor brinque.  

 

Neste sentido, formar professores é formar pessoas, que têm múltiplas possibilidades de 

expressão, que vêm continuamente (re)construindo crenças, valores, a partir das suas histórias 

pessoais e profissionais, que vem (re)construindo visões sobre a criança, acerca do papel que 

desempenham e a respeito da função da escola onde atuam. Este jeito de caminhar, fruto das 

convicções construídas ao longo do tempo, através das suas vivências em sala de aula, como 
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alunas e professoras, das suas trocas com as companheiras de trabalho, devem também ser o 

alvo das propostas de formação de professores na Educação Infantil.  

Através destas trocas significativas entre estes agentes sociais é que se pode contribuir 

para uma formação crítica e reflexiva dos profissionais da área, considerando os aspectos 

econômicos, políticos e sociais mais amplos, e a necessidade de assumir posicionamentos 

coletivos diante dos problemas enfrentados no cotidiano escolar. Ao se possibilitar vivências 

que despertem de forma mais intensa o desenvolvimento integral da pessoa e do profissional 

da Educação Infantil (nos aspectos físico, mental, emocional, social) nas propostas de 

formação de professores, é que se pode favorecer sua reflexão pessoal e coletiva sobre a sua 

atividade profissional como prática social concretamente comprometida com a melhoria do 

atendimento oferecido às crianças pequenas.   

Inspirando-me em Malaguzzi, cuja proposta educacional voltada às crianças pequenas e 

as suas famílias, em Reggio Emilia (Itália), vem sendo um dos movimentos mais 

representativos da perspectiva sócio-construtivista e ecológica de formação de professores da 

área, considero também necessário descobrir as cem linguagens da professora da Educação 

Infantil. 

“A professora também é feita de cem. 
A professora tem cem mãos 
cem pensamentos 
cem modos de pensar 
de jogar e de falar. 
Cem sempre cem 
Modos de escutar 
As maravilhas de amar. 
Cem alegrias  
Para cantar e compreender. 
Cem mundos para descobrir. 
Cem mundos para inventar. 
Cem mundos para sonhar. 
A professora tem cem linguagens 
(e depois cem cem cem) 
mas roubaram-lhe noventa e nove. 
A escola e a cultura 
Lhe separam a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: 
De pensar sem as mãos 
De fazer sem a cabeça 
De escutar e de não falar 
de compreender sem alegrias 
de amar e maravilhar-se 
Só na Páscoa e no Natal. 
Dizem-lhe: 
De descobrir o mundo que já existe 
E de cem 
Roubaram-lhe noventa e nove. 
Dizem-lhe: 
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Que o jogo e o trabalho 
A realidade e a fantasia 
A ciência e a imaginação 
O céu e a terra 
A razão e o sonho 
São coisas  
Que não estão juntas 
Dizem-lhe: 
Que as cem não existem 
A professora diz: 
Ao contrário, as cem exitem”. 
(Adaptado de MALAGUZZI, 1999). 
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3 CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO EM CONT EXTO: 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Não tenho um caminho novo.  
O que eu tenho de novo é um  

jeito de caminhar. 

(THIAGO DE MELLO) 

  

 ste capítulo tem como objetivo central caracterizar a abordagem metodológica que 

possibilitou a análise da proposta de formação continuada de professoras da 

Educação Infantil conduzida pelo PARQUE. Inicialmente, serão explicitados os caminhos 

desta investigação sobre a formação em contexto, delimitando a opção teórico-metodológica 

adotada, e posteriormente serão apresentadas as professoras que participaram desta pesquisa, 

os instrumentos utilizados ao longo deste percurso e a análise realizada a partir dos dados 

obtidos.  

 

3.1 A opção metodológica da pesquisa 

 

Este trabalho baseia-se nos pressupostos epistemológicos da pesquisa qualitativa. Essa 

opção justifica-se pela preocupação principal desta investigação consistir na compreensão dos 

processos de formação em contexto, privilegiando a visão dos profissionais da escola 

envolvidos, mas procurando, também, dialogar com outras perspectivas, como as dos próprios 

integrantes do PARQUE e dos estudos teóricos adotados. Trata-se, portanto, de uma pesquisa 

que se debruça sobre valores e atitudes dos agentes educativos, buscando compreender e 

interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas lhes atribuem. 

Para tanto, foi necessário apreender os significados atribuídos pelos agentes sociais 

envolvidos no projeto aos processos de formação nele existentes. Como Gomez, Flores e 

Jimenez (1999, p. 32) comentam, “os investigadores qualitativos estudam a realidade no seu 

contexto natural, tal como acontece, tentando construir sentido ou interpretar os fenômenos de 

acordo com os significados que possuem para as pessoas implicadas”. 

A escolha da pesquisa qualitativa também decore de algumas das suas características 

essenciais, apontadas por Stake (1999), tais como: a ênfase na compreensão das complexas 

  E 
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relações existentes na realidade estudada, a função interpretativa constantemente assumida 

pelo investigador e a sua perspectiva de construção do conhecimento sobre o objeto de estudo. 

Esse autor sintetiza suas considerações sobre a investigação qualitativa, referindo-se ao seu 

caráter holístico, empírico, interpretativo e empático, como demonstra o quadro. 

 

Quadro 03 – Características da investigação qualitativa apontadas por Stake (1999)  

Holístico Empírico Interpretativo Empático 

• Contextualizado 

• Orientado para o caso 

• Evita o reducionismo 
ou elementarismo 

• Relativamente não é 
comparativo, já que busca 
compreender seu objeto 
mais do que suas diferenças 
em relação a outros 

 

 

 

 

• Orientado ao campo 

• Centrado no que se  é 
observado, incluindo as 
observações feitas pelos 
informantes 

• Prioriza ser naturalista 
e não intervencionista 

• Preferência pelas 
descrições feitas em 
linguagem natural 

• Os investigadores 
baseiam-se mais na 
intuição 

• Os observadores ficam 
atentos para reconhecer 
acontecimentos relevantes 
para o problema 

• Concebe a 
investigação como uma 
interação do pesquisador 
com os sujeitos 

• Atende a 
intencionalidade do ator 

• Busca os sistemas de 
referência dos atores; seus 
valores 

• Apesar de planejado, o 
desenho da investigação é 
emergente e flexível 

• Seus temas são 
enfocados 
progressivamente 

• Suas informações 
representam uma 
experiência vicária 

Fonte: Adaptado de Stake (1999, p. 49). 

 

Dentre as diferentes abordagens da pesquisa qualitativa, optou-se pelo estudo de caso, 

cada vez mais utilizado nas pesquisas educacionais, inclusive na área de Educação Infantil. 

Como exemplo desse tipo de pesquisa, posso citar o estudo sobre o desenvolvimento 

profissional das educadoras de infância, realizado por Oliveira-Formosinho (1998), e o 

trabalho sobre a avaliação e o desenvolvimento da qualidade dos serviços educacionais 

oferecidos em diferentes contextos de Educação Infantil, realizado por Pascal e Bertram 

(1999). 

Stake (1999, p.11) define o estudo de caso como “o estudo da particularidade e 

complexidade de um caso singular para chegar a compreender a sua atividade em 

circunstâncias importantes”. Para ele, a opção metodológica por esse tipo de estudo de caso 

qualitativo encontra-se vinculada ao interesse do pesquisador em analisar, de modo mais 

aprofundado, um caso específico e único, que pode ser um grupo de professores, um 

programa educacional ou mesmo uma escola.  
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O interesse do pesquisador reside, principalmente, na compreensão de um caso concreto, 

não se detendo na generalização dos resultados da pesquisa. Assim, esta investigação 

debruçou-se sobre uma proposta de formação em contexto, tendo como primordial interesse 

compreendê-la através das percepções e das atitudes dos seus participantes, sem ter a 

preocupação da generalização dos dados obtidos para propostas de formação a serem 

realizadas no âmbito de qualquer rede pública municipal de ensino. 

No estudo de caso, inserido numa investigação qualitativa, o investigador busca 

compreender a particularidade de um caso concreto, procurando enfocá-lo em toda a sua 

complexidade. Para tanto, o estudo de caso busca compreender como são percebidos os 

processos de formação nas diferentes fases de seu desenvolvimento pelas professoras, 

considerando-os a partir das características do contexto em que acontecem. Isso é 

possibilitado pela permanência prolongada do pesquisador no contexto investigado, fazendo 

ele uso de variados instrumentos de pesquisa, no sentido de entender a dinâmica do objeto de 

estudo. 

Nesta pesquisa, o caso estudado consistiu numa proposta de trabalho de formação em 

contexto, como possibilidade de desenvolvimento profissional, na perspectiva das professoras 

envolvidas. A escolha deste estudo surgiu da necessidade de analisar as características da 

formação em contexto como nova perspectiva de formação continuada dos profissionais da 

Educação Infantil, identificando suas possibilidades e limites, considerando esta experiência 

conduzida pelo PARQUE.   

Os processos de formação que permearam todas as etapas do trabalho realizado na 

escola envolveram tanto a investigação conjunta da qualidade dos serviços educacionais 

prestados à comunidade como também ações de intervenção junto à realidade pesquisada, que 

são práticas acadêmicas ainda pouco freqüentes. Todo este processo se configurou numa 

formação em contexto34, isto é, que se baseia nas práticas pedagógicas concretas vivenciadas 

no cotidiano escolar e as toma, continuamente, como referência para a discussão e para a 

reflexão conjuntas, repensando-as a partir das concepções teóricas que norteiam o trabalho 

realizado. 

                                                           
34 Esta formação em contexto não necessariamente acontece no espaço físico da instituição educativa, como 
quando chegou inclusive a abranger visitas e observações acerca de outras instituições públicas e particulares 
que possuíam um trabalho de Educação Infantil diferenciado pela qualidade educacional oferecida. 
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O PARQUE desenvolveu esse trabalho numa das escolas da rede pública municipal de 

Fortaleza, denominada Construindo o Saber 35. Os motivos que levaram o grupo a optar por 

esse contexto específico, bem como pelos critérios e pelos procedimentos adotados para a 

escolha da escola estão explicitados, de modo mais pormenorizado, no artigo anteriormente 

mencionado, referente ao trabalho desse grupo (Anexo 2).  

A primeira fase desse trabalho de formação consistiu na avaliação conjunta da 

qualidade dos serviços educacionais oferecidos pela instituição e teve início no primeiro 

semestre de 2003, estendendo-se até o segundo semestre de 2004. O segundo momento, 

voltado para o planejamento das ações a serem realizadas, com o objetivo de superar as 

dificuldades mais emergentes, aconteceu no final do segundo semestre de 2004 e no início do 

primeiro semestre de 2005. A fase de implementação das ações interventivas, que vem sendo 

até hoje realizada, iniciou-se no primeiro semestre de 2005.  

Apesar de me haver inserido no âmbito escolar desde o início das atividades do 

PARQUE na escola, que aconteceram em maio de 2003, foi somente no começo de 2004 que 

as atividades de pesquisa referentes ao processo de formação em curso tornaram-se mais 

intensas. Desse modo, o período correspondente ao estudo de caso aqui detalhado abrange 

desde o início do ano de 2004 até as atividades de pesquisa realizadas no contexto escolar no 

final do ano de 2005. 

Como a análise recai sobre os processos de formação ensejados pelo trabalho de um 

grupo, o qual sempre integrei, é necessário considerar as possíveis limitações advindas dessa 

situação, inclusive no que se refere à obtenção dos dados concernentes à avaliação deste 

trabalho pelos profissionais da educação envolvidos.  

Estas limitações decorrem das possíveis interferências, advindas do meu papel de 

pesquisadora e ao mesmo tempo integrante do PARQUE, relativamente à expressão das 

percepções e opiniões das professoras sobre o trabalho de formação proposto pelo grupo. 

Possivelmente, as professoras se teriam sentido mais à vontade para falar do trabalho se 

tivessem sido entrevistadas por pesquisadores externos, ou seja, que não fossem vinculados à 

proposta de formação em curso. Acredito ser possível, porém, superar os impasses surgidos 

pela posição por mim assumida, na medida em que tenho consciência deles e em que procurei 

                                                           
35 Esse foi o nome escolhido, por votação, entre as professoras e as integrantes do PARQUE para identificar a 
escola. 
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desenvolver uma atitude constante de auto-reflexão durante toda a investigação, considerando 

outros pontos de vista nas análises realizadas. 

Assim, durante a realização desta pesquisa, procurei estar atenta e lidar com as possíveis 

interferências advindas da minha participação no trabalho que o PARQUE desenvolve. Nesse 

sentido, no início da coleta de dados, esclarecia para cada professora que aquela atividade se 

encontrava ligada a minha pesquisa específica, voltada para a formação de professoras da 

Educação Infantil. Durante a sua realização, foi possível, desde o início e no decorrer de todo 

o processo, evidenciar a abertura das professoras com relação à participação nesta pesquisa 

específica, já que todas elas se prontificaram e participaram, quando eram solicitadas.  

Durante o período de coleta de dados, procurei, também, assumir a atitude de 

investigadora, priorizando a compreensão das perspectivas das professoras sobre a proposta 

de formação que estava sendo realizada. É claro que, como membro do PARQUE, gostaria de 

constatar, junto às professoras, a importância desse trabalho de formação, bem como a sua 

repercussão significativa na prática docente dessas profissionais. Ao estar ciente desse meu 

“interesse”, entretanto, busquei minimizá-lo, por uma perspectiva de investigação que visava 

a compreender o ponto de vista dessas profissionais, independentemente de como eram as 

suas percepções acerca do trabalho realizado. 

No intuito de compreender as perspectivas desses profissionais, sem negar, mas 

minimizando o viés da minha participação nesse trabalho de formação, foi necessário um 

trabalho de campo mais prolongado com a utilização de estratégias diferentes. Uma das 

principais estratégias consistiu na triangulação dos dados; ou seja, na complementação dos 

dados obtidos por intermédio de vários informantes e em momentos diferentes. Assim, por 

exemplo, as observações das salas de aula das professoras foram realizadas em momentos 

distintos do primeiro semestre de 2004, por variados integrantes do PARQUE.  As impressões 

acerca da prática pedagógica de cada uma das professoras eram discutidas coletivamente nas 

reuniões do PARQUE e constituíram um momento importante de troca de opiniões e de 

pontos de vista sobre a realidade educacional nesse contexto específico.     

A triangulação metodológica também foi empregada através da utilização de 

instrumentos de pesquisa, tais como: observações participantes e entrevistas semi-

estruturadas. A partir dessa triangulação dos instrumentos de pesquisa, foi possível constatar, 

por exemplo, o quanto o discurso das profissionais pesquisadas realmente não se evidenciava 

na prática. A título de exemplificação, numa entrevista realizada com uma das professoras, ela 

relatou a importância deste trabalho para a sua formação; no entanto, nesse mesmo período, 
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costumava chegar atrasada às reuniões do grupo e não se envolvia tanto com as atividades por 

ele propostas. 

A triangulação dos instrumentos de pesquisa, cujos principais objetivos serão 

pormenorizados no item 3.2 a seguir, foi utilizada como uma das estratégias adotadas no 

sentido de contribuir (além de todo o meu esforço em distanciar-me do tema como pessoa 

interessada) para que as minhas expectativas e pretensões não interferissem na coleta e análise 

dos dados desta pesquisa.  

Não pretendo, contudo, negar a inevitável interação do pesquisador com a realidade 

social por ele investigada, assumida pela pesquisa de cunho qualitativo, que os considera 

imbricados e mutuamente comprometidos. Como Bogdan e Biklen (1994, p.51) ressaltam, “o 

processo de condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os 

investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles de uma 

forma neutra”. Isto implica também reconhecer minha interação com os participantes da 

pesquisa, considerando essas inter-relações estabelecidas ao longo desta caminhada.  

 

3.2 Participantes da pesquisa 

 

Quem quiser nomes, dados ou fotos desses professores e de 
seus alunos é só olhar à sua volta, entrar em qualquer escola, 

na esquina da sua casa, conversar com adultos e crianças. Eles 
estão todos ai são de carne e osso; de desejos, afetos, valores, 

idéias e projetos. Medos e frustrações. Feitos de luta e de 
brincadeiras. De tristeza e de riso. Estão ai.  

(KRAMER) 

 

Esta investigação procurou enfocar algumas profissionais que participaram do trabalho 

de formação conduzido pelo PARQUE, o que abrangeu um total de dez professoras. O critério 

utilizado para a escolha dos profissionais enfocados, foi a participação regular nas atividades 

realizadas em, pelo menos, dois semestres letivos. A adoção desse critério foi importante em 

razão das mudanças que aconteceram no grupo ao longo desse trabalho. Essas mudanças 

aconteceram por motivos diversos, tais como: transferência de lotação para o ensino 

fundamental36 ou mesmo saída para outra escola.  

                                                           
36 Essa modificação na lotação das professoras, que ocorre na rede pública municipal, principalmente no início 
de cada ano letivo, dificulta-lhes a construção de uma identidade profissional como professora da Educação 
Infantil e integrante de um grupo de formação específico.  
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Levando em consideração esse aspecto, esta pesquisa volta-se para análise das 

percepções do grupo de professoras referentes aos processos de formação possibilitados em 

cada uma das diferentes fases do trabalho de formação em contexto. O interesse, portanto, é 

como o grupo está vivenciando aquele momento do trabalho, não consistindo numa análise 

individualizada de cada professora ao longo dos dois anos de pesquisa. 

 Dessa forma, as percepções de algumas professoras serão investigadas quando os 

processos de formação presentes na fase de diagnóstico forem analisados. Elas não são, 

porém, as mesmas profissionais pesquisadas no momento de efetivação das ações de 

intervenção. Por isso, o critério utilizado para que as professoras participassem deste estudo 

consistiu no fato de terem uma vivência suficiente com o trabalho de formação em contexto 

proposto, participando, em média, de quinze reuniões com o grupo, para que pudessem, 

assim, inteirar-se do trabalho e expressar melhor suas opiniões sobre ele. 

Do total das dez professoras investigadas, seis situam-se na faixa etária de 35 a 45 anos, 

três têm até 34 anos e apenas uma possui mais de 46 anos de idade. Todas são do sexo 

feminino, o que confirma os resultados obtidos em outras pesquisas na área, que apontam um 

número expressivo de mulheres no magistério e, mais particularmente, na Educação Infantil 

(CERISARA, 1996; SILVA, 2001). Longe de ser um dado pouco importante, isso revela 

concepções sociais e culturais historicamente construídas sobre o caráter maternal e 

doméstico atribuído ao papel do profissional da Educação Infantil.  

Todas as professoras possuem dupla jornada de trabalho, atuando nos turnos da manhã e 

da tarde e, no caso de três professoras, até trabalhando em escolas diferentes. Isso acarreta 

sobrecarga de atividades, principalmente considerando-se que nem todas atuam na Educação 

Infantil nos dois turnos. Ressalte-se, ainda, que, nessa jornada dupla de trabalho, não estão 

contemplados tempos e espaços para o planejamento e avaliação das ações desenvolvidas com 

as crianças; tampouco para as professoras se dedicarem à formação profissional. 

Todas as professoras cursaram a habilitação para o magistério no nível médio e 

concluíram o ensino superior, com exceção de uma delas, que ainda está cursando a 

graduação, em Pedagogia na UFC. Dentre essas nove professoras, apenas uma concluiu um 

curso de graduação, que não era o de Pedagogia, mas em Ciências Religiosas. Desse modo, 

todas as professoras apresentam a titulação legalmente exigida, segundo a Lei nº 9.394/96, 

para atuar na Educação Infantil. Isso, porém, não significa que esses cursos tenham 
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possibilitado uma formação inicial específica na área de Educação Infantil, por não terem 

contemplado os conteúdos e habilidades condizentes com a educação e com o cuidado da 

criança de zero a seis anos, como comentado anteriormente. 

No que se refere à formação continuada, dentre as dez professoras pesquisadas, três 

concluíram cursos de especialização, apesar de não serem na área de Educação Infantil. Todas 

já participaram de cursos de curta duração promovidos pela Prefeitura. Esses são, geralmente, 

conhecidos como “cursos de capacitação” e comumente planejados pela equipe da Secretaria 

Municipal de Educação e Assistência Social (SEDAS) da Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

Todas essas informações foram obtidas através da aplicação de um questionário (ver 

apêndice 1) junto às professoras participantes do projeto, cujas principais respostas 

encontram-se sintetizadas nos quadros abaixo. 

 

Quadro 04 – Faixa etária e tempo de magistério na Educação Infantil das professoras 

Faixa Etária Quantidade Tempo de  

Magistério 

Quantidade Tempo de Magistério  

Na Educação Infantil 

Quantidade 

Até 34 anos 03 De 4 a 10 anos 03 Até 3 anos 02 

De 35 a 45 06 De 11 a 20 anos 04 De 4 a 10 anos 06 

Mais de  

46 anos 

01 Mais de 21 anos 03 De 11 a 20 anos 02 

Fonte: Pesquisa de campo (2004). 

 

 

Quadro 05 – Cursos de Formação concluídos das professoras pesquisadas 

                                  Cursos de formação concluídos 

Inicial Continuada 

Habilitação do magistério  

no nível médio e superior                   10                  

Especialização                                     03 

Outro                                                    -               Cursos - SEDAS                                  10 

Fonte: Pesquisa de campo (2004). 
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Considerando a necessidade e a importância de se conhecer um pouco sobre a trajetória 

pessoal e profissional das professoras que participaram da proposta de formação em contexto, 

cada uma delas será apresentada de forma resumida. 

Ana Clara37 tem 34 anos, é separada e tem dois filhos. Na sua infância, sentiu bastante a 

ausência do pai, considerando sua mãe como uma “guerreira”, por ter conseguido criar cinco 

filhos, mesmo passando por algumas dificuldades financeiras. Não teve a oportunidade de 

freqüentar a pré-escola. Foi alfabetizada, por uma professora da comunidade onde morava, 

numa abordagem bem mecanicista e repetitiva. Ela “mostrava as letras do alfabeto e a gente 

copiava muitas vezes, era repetitivo, e copiava pra poder aprender e também tinha uma 

cartilha, que tinha uma palavra e um desenho (....) em alguns aspectos era bem parecido com 

o que se usa hoje”.  

Fez o ensino fundamental na rede pública de ensino. Nesta época, o momento que 

considerava melhor era o do recreio e das aulas de artes. O que ela menos gostava era das 

inúmeras cópias que era obrigada a fazer. “Eu detestava cópia, tendo que repetir frases várias 

vezes, repetir numerais, eu tinha pavor, detestava, fazia mesmo por obrigação”. O ensino era 

bastante tradicional “era só fazer tarefa, fazer tarefa, fazer tarefa, hoje eu tenho um calo no 

dedo de tanto copiar tarefa”. Gostava da disciplina de religião porque fugia bastante da rotina. 

“Hoje, em sala as vezes quando eu percebo que eles (meus alunos) estão muito agitados, eu 

fico pensando: ‘eu quero fugir da rotina porque com certeza eles estão detestando’. Eu tento 

fazer uma coisa diferente, tento mudar o que tinha feito”. Comentou que detestava 

Matemática, tendo que ter aula de reforço: “eu aprendi as quatro operações não na escola, mas 

no reforço, porque na escola não tinha como aprender”. Chegou a ficar reprovada nesta 

disciplina em algumas séries do ensino fundamental. 

Quando começou a freqüentar a escola, brincava de ser professora e, naquela época, sua 

mãe já insinuava qual a profissão que ela seguiria quando crescesse. “Hoje quando eu vejo a 

minha filha brincando de escolinha, eu tenho medo porque eu não quero que ela seja 

professora, porque eu quero que ela tenha uma profissão mais tranqüila e lucrativa”.  

No pedagógico, sua formação no ensino médio, não cursou nenhuma disciplina ligada 

especificamente è Educação Infantil, apesar de ter tido aulas de artes, música e de histórias 

infantis. Não cursou também nenhum estágio específico na Educação Infantil, o que se 

justifica pela menor importância conferida, na época, a essa etapa da educação: “era a partir 

                                                           
37Os nomes fictícios das professoras foram, na sua maioria, escolhidos por elas. 
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da primeira série, não entrava o infantil, mesmo porque naquela época, o infantil não era 

difundido como é hoje, não tem essa importância de hoje”. Relatou também que essa 

formação, muito mais voltada para conteúdos teóricos, não a preparou para atuar no 

magistério:  

(...) não prepara muito não, até mesmo a prática do estágio, é pouco tempo e você 
não tão tem aquela assistência direta com a professora que vai lhe ajudar, então 
você fica meio solta, e tem que aprender mesmo é no empurrão mesmo, de 
qualquer jeito, porque eu não tive essa formação que me ajudasse não.   

 

No ensino superior também não estudou nenhuma disciplina da área de Educação 

Infantil, apesar de, naquela época, já ser possível fazer a escolha de estagiar na área. Sua 

formação na faculdade foi muito voltada para o construtivismo, que “estava em alta”, e que 

despertou nela o compromisso com a sua função de ser professora através da: 

 (...) importância de você sempre se reciclar, estudar, fazer algum curso na área pra 
poder melhorar, porque eu não tinha isso não, eu ia pra escola pegava o 
planejamento com a diretora e ia aplicando, nada mais eu fazia, e na faculdade eu 
aprendi que a gente tem que se reciclar pra ser um profissional realmente bom. 

 

Ana Clara é professora do Jardim II, nos dois de turnos de trabalho, pela manhã e à 

tarde. Atua no magistério há aproximadamente oito anos. Ao todo, a sua experiência na 

primeira etapa da educação básica consta de três anos. 

Aparecida tem 53 anos e é solteira. Como filha única de uma prole de cinco, foi criada 

com superproteção por toda a família, que era muito unida. Sua mãe trabalhava como 

professora, dando aulas em casa, e tinha ela uma pessoa exclusiva para cuidar dela e protegê-

la. Quando adolescente, sentia que não tinha muita liberdade para poder sair para festas, 

cinema, ficando mais recolhida no seio familiar.  

Na sua vida escolar, sempre foi uma aluna muito estudiosa, sendo muito “cobrada” pela 

família e pela escola neste aspecto. Foi alfabetizada pela sua mãe e cursou as primeiras séries 

do ensino fundamental numa escola, onde freqüentou classes multisseriadas. Comentou que, 

naquela época, a educação era bastante tradicional e muito rígida, pois havia inclusive a 

palmatória. “Tinha argüição oral, não tinha trabalho de grupo, era bem rígida”. Nas últimas 

séries do ensino fundamental, freqüentou uma escola particular, que, apesar de ser tradicional, 

era menos rígida que a sua experiência escolar anterior. “A metodologia era aquela mesmo de 

dar a matéria, você copiar e estudar em casa, como hoje é, não mudou muita coisa não (...) só 

que naquela época não tinha paradidático, era mesmo só a gramática, não tinha nem textos”.  
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Sua experiência como professora da Educação Infantil iniciou-se durante o próprio 

curso de formação, no nível médio, na modalidade normal. Desde então, permaneceu atuando 

no magistério da Educação Infantil, onde possui 19 anos de experiência profissional, o que 

afirma lhe ser prazeroso: “sempre gostei, sempre gostei de trabalhar com crianças pequenas, é 

tanto que nas escolas onde trabalhei atuava mais no Jardim II e alfabetização”.  

Na sua formação inicial, jamais cursou qualquer disciplina específica da Educação 

Infantil, nem teve a oportunidade de realizar um estágio na área, o que a levou a exprimir: 

“não era nada dentro da minha área, porque eu já ensinava no infantil, o curso não trouxe 

nenhuma contribuição não, foi mais pra constar porque você só podia entrar nas escolas 

particulares se tivesse o pedagógico”. Comentou que, naquela época, seus professores eram 

todos padres e freiras e que os alunos estudavam matérias que não eram voltadas nem para o 

magistério das séries iniciais.  

Como cursou Teologia, também não teve oportunidade de estudar questões específicas 

do magistério na Educação Infantil. Portanto, considera que a sua formação inicial no nível 

superior também foi bastante deficiente para qualificá-la no exercício docente: “a nossa 

faculdade era em tempo recorde, né, em dois anos e meio, só nos dias de sábado e domingo, e 

então, era o dia todo. Você tinha que fazer aquelas cadeiras num mês. Foi muito deficiente”. 

Aparecida é professora da Educação Infantil na escola Construindo o Saber em apenas 

um dos seus turnos de trabalho. No outro, atua nesta área em outra escola do município. Dos 

seus 23 anos de magistério na escola pública, dezoito foram dedicados à educação das 

crianças pequenas.  

Francisca tem 42 anos, é casada e tem um filho. Na sua infância, um aspecto que a 

marcou bastante foi o carinho que recebia da mãe, por ser a filha caçula de cinco irmãos. Na 

sua infância, foi geralmente paparicada e superprotegida pela mãe, que incentivava bastante 

as filhas ao estudo, enquanto seu pai acreditava que mulher não precisava estudar, não se 

preocupando com os seus estudos. Ingressou na escola somente aos sete anos. Antes disto, 

freqüentava a casa de 

(...) uma moça que ensinava um bocado de menino. Ela passava letrinha para a 
gente cobrir, repetir.(...) Eu me lembro que um dia eu estava com muita preguiça e 
eu disse pra ela que eu não sabia fazer a letra B. Olha tia, a mamãe disse que você 
me ensinasse a fazer a letra B. Ela pegou o meu caderno e ficou fazendo um monte 
de letra B pra eu cobrir. Eu até entendo quando meus alunos se opõem a escrever. 
As vezes, eles preferem cobrir porque é, realmente, mais fácil. 
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Fez todo o ensino fundamental numa escola pública. “Eu tinha aquela visão de 

professora como uma pessoa especial. Pra mim, só em ser professor...A gente não chamava de 

tia, mas de dona. Mas, devido a classe ser lotada, eles eram impacientes. Eu tenho sempre 

essa recordação, que eles mandavam a gente se aquietar”. Como, desde pequena, teve 

problema de visão e não usava óculos, algumas professoras achavam que ela não sabia por 

que não conseguia copiar da lousa, o que lhe ocasionava vários problemas. Uma das 

professoras que mais a marcou foi a da 4ª série, que, diferentemente das anteriores, tratou-a 

com respeito diante deste seu problema e conseguiu para ela uma consulta médica, após a 

qual começou a usar óculos. Nessa época, segundo Francisca, a rotina escolar era constituída 

de muita cópia, atividade, exercício e muita tarefa. Comentou que uma das aulas que ela mais 

gostava era de Português, porque adorava muito ler e ouvir e recontar algumas histórias 

trazidas pela professora.  

Desde os dez anos de idade, ela queria ser professora. Aos 13 anos, foi ensinar, à noite, 

alguns jovens e adultos, atuando no Programa MOBRAL38. Foi um período em que ela se 

sentiu muito útil.  

No ensino médio, fez inicialmente o curso de Auxiliar de Administração, e 

posteriormente o terceiro e o quarto pedagógico. Nesses cursos, não teve nenhuma disciplina 

específica da Educação Infantil, nem mesmo estágio na área. “Acho que não era obrigatório 

naquela época. Era mais voltado para as séries iniciais”. Recorda-se de que na disciplina 

Didática, para a qual tinham que fazer álbuns de datas comemorativas, as alunas competiam 

para ver quem é que fazia mais bonito. No seu curso, parecia, então, haver uma 

supervalorização do aspecto estético, sem, no entanto, haver uma crítica ao que significava, 

pedagogicamente, o uso de tais datas comemorativas. A metodologia mais utilizada “era 

expor conteúdo, muitas vezes na lousa, porque não tinha livro. Era metade da aula 

escrevendo, a outra metade eles explicando. Ai, no final, eles passavam uma atividade”.  

Quando concluiu esse curso, começou a exercer o magistério e, apenas após dez anos, 

entrou na universidade. Segundo Francisca, a formação, nestes dois níveis, diferia em relação 

à ênfase dada ao aprofundamento teórico: “no meu curso de magistério, a visão que eu tive 

naquela época foi mais voltada pra prática e a faculdade ela se volta mais pra teoria, pro 

embasamento teórico”. Chegou a cursar duas disciplinas específicas na área de Educação 

                                                           
38 O Movimento Brasileiro de Alfabetização, mais conhecido por sua sigla MOBRAL, foi um projeto do governo 
brasileiro, criado pela Lei número 5.379/67, durante a ditadura militar, que propunha a alfabetização funcional 
de jovens e adultos. Este programa se limitou a alfabetizar de maneira funcional, não oferecendo uma formação 
mais abrangente, que capacitasse ao verdadeiro exercício da cidadania. 
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Infantil. Na sua visão, “na faculdade, você busca teoria, pessoas que estudaram mais, se 

dedicaram àquele assunto. Você vai ler, aprender. E com aquele autor...você vai pegar a teoria 

dele e trazer pra tua prática, você vai melhorando a prática através disto”. 

Francisca é professora de crianças de seis anos no período da manhã. À tarde trabalha 

nas séries iniciais do ensino fundamental em outra escola pública do Município de Fortaleza. 

Atualmente seu tempo de magistério já ultrapassa 16 anos, sendo que, deste total, cinco são de 

escola pública. Especificamente na Educação Infantil, seu tempo de magistério é de cerca de 

oito anos.  

Júlia tem 34 anos e é a mais velha de uma prole de quatro filhos. Pertence a uma família 

tradicionalmente evangélica, sendo seu pai considerado como pastor pela comunidade, onde 

desenvolve um projeto assistencial e educacional da igreja junto às famílias pobres da 

vizinhança. Como era a filha, a neta e a sobrinha mais velha, sentia-se “cobrada” pelos seus 

familiares para ser um modelo para os irmãos, inclusive no que se refere às notas da escola, o 

que possivelmente influenciou o fato de ela fazer parte, algumas vezes, do “quadro de honra” 

de um dos colégios que freqüentou. 

Foi alfabetizada no método tradicional, usando a cartilha ‘Sonho de Talita’. Ela fez o 

ensino fundamental em escolas particulares, em sua maioria, colégios católicos. Ressaltou que 

nesta época já adorava Língua Portuguesa e os professores da área, por eles “conversarem 

sobre a vida”. Costumava ter dificuldades com matemática, ficando algumas vezes de 

recuperação por causa desta matéria. Quando adolescente, queria ser jornalista: “meu sonho 

era ser jornalista, mas não era para aparecer na televisão, mas para escrever, porque eu 

adorava escrever”.  

Chegou a se matricular no ensino médio regular numa escola particular, mas, diante das 

suas dificuldades recorrentes com a disciplina Matemática, resolveu fazer pedagógico numa 

escola da rede pública de ensino. Júlia reconhece que essa mudança foi mais motivada por 

essa dificuldade do que pelo interesse pelo trabalho docente: “quando eu fui fazer o 

pedagógico, foi para fugir da Matemática”. Logo, ela começou a se destacar dentre os 

colegas, segundo ela, por ter tido anteriormente uma boa base nos seus estudos. Foi, então, 

que surgiu a paixão pelo magistério, como relata:  

Foi muito importante ter participado daquela escola porque eu me descobri. Eu 
pensava que eu, sendo jornalista, eu ia fazer muitas viagens através dos meus textos 
e eu comecei a descobrir a sala de aula, a profissão. Eu descobri que eu podia fazer 
viagens muito mais incríveis em sala de aula, com os meus alunos.  
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Comentou que, nesse período, nunca teve nenhuma disciplina específica na área de 

Educação Infantil, nem estágio na área, só no ensino fundamental. Assim, apesar de todas as 

descobertas, considera que no pedagógico não houve uma formação específica para a 

Educação Infantil: “(...) nada específico não, eu fui aprender realmente sobre Educação 

Infantil, quando eu fui trabalhar numa escola como auxiliar da alfabetização, e trabalhar em 

outra no Jardim II, na prática mesmo”. Considerava, no entanto, os profissionais da escola 

muito comprometidos e apaixonados pela educação, o que, segundo ela, a marcou 

profundamente: “Eu acho que foi isso que ficou em mim de todos eles, mesmo com toda 

aquela estrutura precária”. 

Posteriormente, chegou a cursar três semestres no curso de Pedagogia na UFC, mas se 

decepcionou com o curso, como relata: “Eu entrei na Pedagogia pensando que ia ser a mesma 

coisa do pedagógico, aquela coisa dinâmica e não foi (...) eu peguei duas greves na UFC, eu 

peguei muito professor substituto e as vezes não tinha professor. E alguns não tinham 

compromisso (...) eu as vezes juntava moeda pra ir pra faculdade e, quando eu chegava lá, não 

tinha professor”.  

Começou, então, a se interessar pelo curso de Pedagogia da UVA, que sua mãe estava 

cursando, o que a levou a transferir o curso para esta outra universidade, onde o concluiu em 

2004.  Considerou a formação interessante, “a maioria dos professores era dinâmica, 

apaixonada, levava filme, trazia gente de fora, fazia trabalho, dava aula extra num feriado”. A 

abordagem deles foi por ela considerada como construtivista porque dispunham os alunos em 

círculo, “nunca enfileirado, trabalhavam muito em grupo”.  

Comparando o que aprendeu de mais importante na formação durante o pedagógico foi 

o respeito, enquanto na faculdade resumiu sua aprendizagem em “responsabilidade e 

reciclagem, por estar buscando o novo”. Não chegou, porém, a cursar nenhuma disciplina 

específica de Educação Infantil, nem fez estágio na área durante a faculdade. “Eu senti falta 

de ter estagiado numa sala de Educação Infantil e de ter feito observações na área”. 

Júlia é professora do Jardim II, atuando nos dois turnos de trabalho da escola. Dos 

quatorze anos que atua no magistério, seis deles foram dedicados à Educação Infantil. 

Madalena tem 26 anos, é casada e tem dois filhos. Na sua infância, uma pessoa que a 

marcou bastante foi a sua avó, pela sua presença constante e auxílio financeiro prestado à sua 

família. Foi alfabetizada numa escola da rede pública de ensino, pela cartilha o “Sonho de 

Talita”. “Eu gostava da Talita, achava bonitinha ela, fazia as tarefas com capricho”. 
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Posteriormente, cursou as séries iniciais do ensino fundamental numa escola particular 

considerada por ela como tradicional.  

Não tinha nada de inovador, eram tarefas nos livros, tarefas copiando do quadro, eu 
não lembro de nenhuma atividade com dinâmicas, de ouvir histórias, de assistir um 
filme, de peça. Eu lembro só da sala de aula, de copiar do quadro e escrever no 
livro (...) chegava, tinha a chamada e já começavam as atividades. 

 

Ao concluir o ensino fundamental numa escola da rede pública de ensino, comentou que 

“sentiu logo a diferença do ritmo de ensino, porque tem toda essa problemática, que sempre 

teve na escola pública, de começar o ano e não ter professor, ai depois quando ele vem, ter 

aula no sábado, dele faltar e não ter material.”  

Fez o curso pedagógico no Instituto de Educação do Ceará, onde afirma ter cursado 

algumas disciplinas específicas da área de Educação Infantil.  

Tinha Educação Infantil, Educação Especial, tinha Artes e Sucata. Eu gostei do 
pedagógico, eu achei um curso bom, eu acho que a gente vê até mais 
minuciosamente do que na faculdade.(...) o que falta no pedagógico é o teórico. 
Mas as questões práticas do dia-a-dia a gente vê muito, aprende muito. Mas falta o 
conteúdo aprofundado. A gente já falava de Piaget, de Vygotsky, de Emilia 
Ferrreiro, só que não tão profundo como na faculdade.  

 

Apesar de não ter feito o estágio na área, considerou que o curso contribuiu com a sua 

prática profissional. “Contribuiu muito, eu via muito essas coisinhas práticas, a gente via a 

professora e as colegas dando aula, a confecção de material, foi um curso bom”. Desde o 

término do curso vem atuando na Educação Infantil, tendo nove anos de magistério na área. 

“Sempre gostei da Educação Infantil, dos menores (...) eu gosto de desenho, gosto de cores, 

de música, gosto de brincar, de jogo, de história”.  

Neste período, cursou Pedagogia em regime especial39 na Universidade do Vale do 

Acaraú (UVA), não tendo nenhuma disciplina específica da Educação Infantil, nem mesmo 

estágio nesta área. Na sua opinião, este curso deixou muito a desejar, não lhe tendo 

acrescentado muito em termos de aprendizagem profissional, o que ela lamenta:  

A gente não teve oportunidade de nada, de estágio, de pesquisar, de produzir nada 
(...) Se eu tivesse tido uma formação mais completa, eu era, assim, outra. As 
oportunidades que você tem de estágio, de pesquisa, na UECE, na UFC...Pra mim 
teria sido muito bom (...) foi um curso que a gente teve aqueles poucos encontros. 
Eu fazia nas férias e nos finais de semana, aos sábados.  

 

                                                           
39 A expressão “Pedagogia em regime especial” refere-se ao curso de Pedagogia, licenciatura plena, oferecido, 
oficialmente, aos professores que não dispõem da formação inicial legalmente exigida, tendo em vista o 
atendimento à recomendação da LDB vigente, em suas Disposições Transitórias. 
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Madalena é professora de crianças de seis anos da escola Construindo o Saber, no 

período da manhã. No outro turno, trabalha como professora da Educação Infantil em outra 

escola do Município de Fortaleza. Sempre atuou como professora de crianças pequenas, e 

atualmente conta com aproximadamente oito anos de experiência na área.  

Maria  tem 42 anos, é casada e tem dois filhos. A educação recebida dos seus pais foi 

extremamente repressora e rígida; o diálogo praticamente não existia.“Minha família era 

muito rígida, por isso ainda hoje eu tenho as conseqüências(...) se você desobedecer, 

apanhava”. Havia também uma “cobrança” demasiada nos estudos. “Nos estudos eu era 

assim, muito cobrada. E eu, por outro lado, via essa cobrança e pronto, eu estudava. Eu 

sempre fui muito dedicada”. 

Maria fez a pré-escola e o ensino fundamental numa escola pública e o ensino médio 

numa escola particular religiosa. Foi alfabetizada no método “tradicional”, que ainda hoje é 

utilizado por ela, embora tenha afirmado que muitas vezes mescla com o “construtivismo”, ao 

usar rótulos de produtos para facilitar a aprendizagem dos seus alunos.  

Eu fico mesclando, eu uso às vezes o método tradicional e boto o construtivismo, 
assim pra vê se sai. Aí eu pego a palavra “OMO” e aí começo com a letra “O”: que 
outra palavrinha começa com “O”? Aí eles vão dizendo e eu vou colocando. Eu vou 
mesclando, eu não vou deixar só no “MA-Me-Mi-Mo-Mu”. 

 

Da sua vivência como aluna no ensino fundamental, Maria recorda de atividades 

centradas em cópias e transmissão de conteúdos: “era muito aquele negócio de copiar da 

lousa, eu copiava um monte de coisa na lousa, a gente via, tinha conteúdo, aí a gente copiava 

tudim; depois ainda tinha atividade, era assim bem muito cheio de conteúdo”. Sua escolha 

pelo magistério ocorreu em razão de certa influência familiar e como contraposição a 

dificuldades relativas a Matemática.  “Não foi nem assim porque eu achava que era fácil, é 

porque também eu não queria na área de Matemática (...). A minha família, por parte da 

minha mãe, é toda assim, sabe, professora. Professora, aí!”. 

Quando Maria fez o curso normal, vivenciou a falta de compromisso de muitos 

professores, ou até mesmo o despreparo deles, o que, em sua avaliação, prejudicou muito a 

qualidade desse curso. Sua formação deixou muito a desejar, inclusive no que se refere ao 

planejamento, que para ela é algo mais do que essencial na prática de ensino, o qual teve que 

aprender sozinha quando foi chamada para dar uma aula e se viu em “apuros” por não a ter 

planejado. 
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(...) na parte da didática, na parte do planejamento não ensinavam nada pra gente, 
planejar uma aula direitinho (...)Foi a partir da minha prática, na minha prática é 
que eu fui vendo que a gente tinha que ter um planejamento, elaborar um 
planejamento, pegar um livro e planejar, saber o que você vai planejar no ano todo. 
Essa parte aí eu tive que aprender pela minha livre e espontânea vontade(...) 

 

Já como aluna do curso de Pedagogia, sentiu maior “cobrança” e exigência por parte dos 

professores, em termos dos conteúdos propriamente ditos. Maria, entretanto, considerou seus 

professores descompromissados, afirmando que eles “não tavam nem ai”, sendo que alguns 

até aparentavam ter conhecimento, mas muitos destes não sabiam “transmitir a matéria”.  

(...)porque os professores lá eram... Sabe assim muito não “tavam” nem aí (...). Eu 
sei que era assim, a Pedagogia. Devia ser o contrário, né? Devia ser...Para formar 
professor devia ser bem assim...; Mas não, a gente já se forma também assim... 
deixando a desejar e vai dar aula. É assim, é uma bola de neve. 

 

Portanto, Maria enxerga as várias deficiências do seu processo de formação inicial, que 

vão se acumulando como uma “bola de neve” e contribuindo para que os profissionais 

terminassem o curso sentindo-se despreparados para a prática docente. Maria considerou que 

em sua formação houve uma atenção muito desproporcional à teoria em detrimento da prática, 

tendo em vista que as práticas de estágio se restringiram a uma experiência no final do curso. 

Ela parece ressentir-se disso, afirmando: “...era mais teoria, teoria. Faltou muita prática, faltou 

muita prática. Era mais teoria e não tinha prática, eu acho que faltou isso. A prática foi muito 

pouquinha, era no último semestre”.   

Comentou que em nenhum destes cursos de formação inicial recebeu alguma orientação 

para atuar na Educação Infantil, nem em termos das disciplinas específicas, nem em matéria 

de experiência de estágio na área, o que ela considera que constituiu uma lacuna importante 

em sua formação. 

Maria é professora das crianças de seis anos, em duas turmas de Básico Fundamental40, 

uma no turno da manhã e outra à tarde. Um de seus turnos de trabalho resulta de contrato 

temporário com a Prefeitura. Atua no magistério há seis anos. Ao todo, sua experiência na 

primeira etapa da educação básica consta de dois anos. 

Marina  tem 41 anos e é divorciada. Diz que adora morar sozinha por gostar muito de 

sossego. Na sua infância, era uma das filhas mais estudiosas da família. Seus pais chegavam a 

pedir que ela parasse de estudar e fosse dormir. Comentou que, na sua família, quando os 

                                                           
40 Classe que corresponde à antiga “alfabetização”, mas que hoje se constitui a 1ª série do ensino fundamental, 
sendo que as crianças que a freqüentam, em sua maioria, têm aproximadamente seis anos, o que levou à sua 
inclusão no trabalho do PARQUE. 
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filhos iam pela primeira vez para a escola, havia toda uma comemoração: “era uma festa 

porque ia para a escola, o irmão ia junto levando pela mão lá na classe, ficava um pedaço até a 

gente se acostumar”. Considerou suas primeiras experiências escolares proveitosas, ao estudar 

no ensino fundamental numa escola particular religiosa de grande porte, por poder vivenciar 

atividades diferenciadas: 

Tinha competições de tabuada, tinha concurso de leitura, tinha uma biblioteca 
muito boa (...) era um ensino muito bom. O que eu menos me lembro era de aula 
expositiva. Iam pessoas de fora fazer palestras (...). Tinha quadra, PARQUE, 
cantina, era uma escola organizada. 

 

Posteriormente, ao mudar para outra escola particular no ensino fundamental, passou a 

vivenciar uma rotina escolar muito rígida e cheia de regras. “Pra você ter uma idéia a gente 

tinha bordado na farda o número da chamada e cada classe tinha uma letra, que era pra 

quando a gente fizesse alguma coisa de errado ser reconhecida. Parecia um quartel, eu achava 

horrível”.  

Não chegou a cursar a habilitação para o magistério no nível médio. Iniciou o curso de 

Letras, mas só freqüentou o primeiro semestre, por não ter se identificado com ele. 

Posteriormente, fez três anos de Enfermagem, mas também desistiu desse curso, alegando o 

mesmo motivo. Resolveu, então, fazer Pedagogia: “eu gostava muito de ensinar, brincando. 

Ai, eu pensei eu vou fazer Pedagogia (...). A faculdade era fraquíssima, tinha pouco 

professores bons. Em algumas aulas eu pedia pra professora pra dar aula no lugar dela porque 

eu achava um saco”. Sua experiência no magistério iniciou-se nesse período: 

 (...) meus alunos me adoravam muito porque eu brincava muito, fazia tudo o que 
eu já tinha passado, chamava o pai deles para fazer palestras pra eles, fazia 
trabalhos em equipe, fazia exposição na classe com eles, inventava. Então eles 
achavam ótimo.  

 

Comentou que gostava muito da sua sala de aula, “eu estava muito envolvida, era o meu 

primeiro ano ensinando e eu queria fazer bonito, queria que gostassem de mim, do meu 

trabalho”.  

Durante o curso de Pedagogia, nunca chegou a estudar quase nenhum conteúdo relativo 

a Educação Infantil, mas fez o estágio curricular obrigatório na área. Não considerou esta 

experiência interessante, no entanto, pois não tinha um acompanhamento eficiente: “eu podia 

enrolar se quisesse porque a professora, eu nem me lembro dela ter ido lá na escola, eu levava 

o relatório e pronto”. A metodologia usada pelos professores era, na maioria das vezes, 

restrita a leituras e discussão de textos. Aprendeu, neste período, que 
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 (...) a gente não deve depender da faculdade pra vida. Procure tirar da faculdade o 
que você puder teoricamente, porque a prática mesmo você não aprende nada, lá 
dentro, não (...). A maioria das coisas que eu aprendi pra trabalhar, hoje, fui eu 
quem aprendi sozinha. Eu não aprendi quase nada em faculdade não. A faculdade, 
pra mim, era só teoria e eu dar conta do recado e depois ter o meu papel (diploma).  

 

Marina é professora do Jardim I em apenas um dos turnos em que trabalha na escola 

Construindo o Saber. Sua entrada no magistério se deu há 13 anos. Sua experiência 

profissional atual abrange sete anos de magistério na Educação Infantil.  

Regina tem 43 anos e é divorciada. Mora na casa de sua mãe, com a filha de 11 anos, os 

irmãos e sobrinhos. Na sua infância “era muito calada, não gostava de confusão, não se 

enturmava muito, era muito fechada”. Foi alfabetizada pelo “método B, A, BA; tinha uma 

cartilha, era um método tradicional, silabando”. Na sua vida escolar, do que ela menos 

gostava era 

(...) quando tinha sabatina, a gente não tinha nem tempo nem de pensar, tinha que 
ter a tabuada na ponta da língua, eu tinha muita raiva, eu ficava apavorada, ficava 
com medo porque eu já peguei a palmatória, não era nem palmatória não, era régua, 
ela tacava régua na mesa e eu ficava assustada. 

 

Ingressou no curso de habilitação para o magistério no nível médio, mais por insistência 

da sua mãe do que por vontade própria. “Eu não queria de jeito nenhum porque era pra 

ensinar e eu era muito envergonhada, muito tímida, tinha medo até de falar com as pessoas”.  

Durante este período, estudou no Instituto de Educação do Ceará, não chegando a cursar 

nenhuma disciplina, nem estágio específico na área. Considerou o curso “muito bom, serviu 

muito assim, deu muito subsídio pra mim ingressar na carreira porque teve um 

direcionamento pra educação, mas não teve pra Educação Infantil não”. Os seus professores 

eram tradicionais, 

(...) eram muito fechados, davam a aula deles e iam embora (...) eu tinha um pavor, 
eu tinha um medo tão grande do professor de Psicologia, é tanto que eu fiquei até 
com nota vermelha, ele parecia um carrasco (...) eles davam a aula deles e a gente é 
que se virasse. 

 

Sua experiência como professora na Educação Infantil iniciou-se ao concluir o terceiro 

ano do Curso Pedagógico, em 1988. Quando iniciou a docência ficou temerosa:  

(...) será que eu vou conseguir, sempre ficava com medo, existia sempre uma 
barreira, entre eu e uma sala de aula, não era medo de conviver com as crianças 
não, mas de falar, porque nós nunca tivemos oportunidade, era o professor lá e nós 
aqui, não tinha nem o direito de falar, só quem tinha a autoridade era o professor, a 
gente não abria nem a boca. 
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Considerou que a sua vivência no magistério ajudou-a muito a romper com a sua 

característica da timidez e do medo de se expor e de falar em público. “Eu não sabia me 

expressar, tinha vergonha e me ajudou muito (...) tinha pavor de tá lá na frente, de falar 

perante as pessoas, depois de eu ingressar no magistério eu me soltei mais, comecei a 

questionar o que eu achava errado”. 

Regina graduou-se em Pedagogia, em regime especial, na UVA, em 1999. Ao comentar 

sobre a sua experiência no nível superior, elogiou seus professores, considerando-os “muito 

diferentes, pessoas bem abertas, cheias de experiências, outro nível, pessoas que dão 

oportunidade pra gente, se chega mais próximo ao aluno, quando a gente tem alguma dúvida 

pode chegar a eles e pode falar, são pacientes”.  

Na sua opinião, a metodologia utilizada por eles era bem mais flexível, no entanto, o 

curso também deixou muito a desejar com relação à sua prática profissional na Educação 

Infantil, pois não tinha disciplinas específicas da área. 

Regina é professora do Jardim I nos seus dois turnos de trabalho na escola. Atualmente 

seu tempo de magistério já ultrapassa 24 anos, sendo que, deste total, 20 são de escola 

pública. Especificamente na Educação Infantil, seu tempo de magistério é de cerca de 17 

anos.  

Renata tem 35 anos de idade e é casada. Durante a sua infância, teve a presença 

constante dos seus pais na sua criação.  

Meus pais eram muito empenhados na nossa educação, pra ter uma boa conduta, 
minha mãe não perdia nenhuma reunião de escola, era uma pessoa muito dedicada, 
demonstrava que tinha interesse e tava a par de tudo o que acontecia dentro da 
escola, ela queria mostrar pra mim que ela tava ligada em tudo o que eu fazia na 
escola. 

Não cursou a pré-escola, iniciando sua vivência escolar no ensino fundamental, numa 

escola da rede pública de ensino. Durante vários anos, foi a líder da classe:  

Eu ajudava as professoras a corrigir os cadernos dos alunos, eu me sentia super 
importante, eu fazia as atividades no quadro para as professoras e eu me achava o 
máximo, porque eu me sentia altamente valorizada na escola e eu sentia que os 
meus colegas me valorizavam.  

Desde criança, sempre dizia que queria ser professora. Ingressou no Curso Pedagógico 

numa escola da rede particular de ensino, onde não teve a oportunidade de estudar conteúdos 

específicos da Educação Infantil. “No sentido de abranger o que é a Educação Infantil, os 

aspectos legais, como deve ser a rotina, não tinha nada não”. Ao concluir o terceiro ano do 

pedagógico, contudo, em 1989, fez mais dois anos de estudos adicionais: um na modalidade 
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de telensino e outro no pré-escolar. Este último curso, realizado no Instituto de Educação do 

Ceará, foi segundo ela todo voltado pra Educação Infantil:  

O estudo mesmo assim que foi muito ligado a Educação Infantil, que eu gostei foi o 
pré-escolar, tinha disciplina de Psicologia da adolescência, Psicologia da Infância, 
Estrutura do Ensino, os precursores da Educação Infantil, Literatura, voltada pra 
Educação Infantil, muita coisa boa mesmo. 

Considerou proveitosa a sua vivência como aluna na habilitação para o magistério, no 

nível médio, afirmando que seus professores eram “já antigos na educação, pessoas muito 

capacitadas, da UECE, UNIFOR, UFC, dominantes da disciplina”. Apesar de terem uma 

metodologia um pouco tradicional, “tinha muita teoria, copiar da lousa, leitura excessiva de 

texto”, até hoje utiliza conhecimentos aprendidos naquela época, “a gente via técnicas de 

como contar histórias, tinha um apoio, uma ponte que te liga ao teu trabalho”. Esclareceu, 

porém, que sentia falta de conhecimentos práticos: 

como eu já ensinava numa escola de Educação Infantil, faltava a prática, da gente ir 
pra uma creche fazer estágio, se deter mais a fundo, como é a rotina de uma creche, 
qual a diferença da creche pra pré-escola (...) seria muito interessante se a gente 
tivesse trabalhado isso na prática. 

Posteriormente fez Pedagogia, em regime especial, na UVA. Sua experiência no nível 

superior foi interessante, pois as professoras eram “altamente capacitadas, pessoas bem 

criativas (...) pra você ter uma idéia tinha professor que levava violão pra sala de aula”. 

Durante o curso, não estudou nenhuma disciplina específica da Educação Infantil, mas foi 

possível fazer dois estágios e um deles foi nesta área. Também sentiu falta neste curso de 

maior intercâmbio com a realidade educacional “Faltou um dia pra gente visitar creches, fazer 

comparações porque nunca é demais a gente aprender as práticas de fora, as práticas que a 

gente não conhece, de ambientes de educação que a gente não conhece”.  

Desde a sua entrada no magistério, ela foi “começando a perceber que era realmente o 

que eu queria, que eu estava no lugar que eu queria estar (...) tanto que eu não procurei outro 

emprego fora da área da educação”. Seu pai queria que ela fizesse direito, “mas nós não 

podemos ser o que nós não queremos né então eu optei por ser professora (...) ele aceita 

naturalmente hoje, as vezes é que ele diz ah você deveria era ser delegada porque delegada é 

uma profissão melhor”. 

Renata é professora do Jardim II nos dois turnos em que trabalha na escola Construindo 

o Saber. Sua entrada no magistério em escola pública se deu há três anos. Anterior a este seu 

ingresso, ela foi professora, durante dois anos, de uma creche comunitária de Fortaleza e 
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trabalhou outros seis, numa pré-escola privada da periferia de Fortaleza. Sua experiência 

profissional atual abrange 10 anos de magistério na Educação Infantil.  

Sara tem 45 anos de idade e mora com seus três filhos em uma casa própria, localizada 

perto da escola. Na sua infância, era muito “danada”, levava surra de corda. Sua mãe sempre a 

criou de forma bastante independente, para conseguir se “virar sozinha”. Por isso, atualmente: 

“eu faço tudo, desenrolo tudo na minha vida, não fico preocupada, nem esperando pela 

resposta de ninguém não”. 

Foi alfabetizada por uma vizinha que “todo dia ela pegava a tabuada, e uma vez eu não 

levei a tabuada na ponta da língua como ela queria, de somar e tudo, ai como eu não levei, lá 

vai pros caroços de milho”. Seus familiares se preocupavam muito com os seus estudos. “Lá 

em casa a única filha que ficou com professora particular da quinta até a sétima série fui eu”. 

Fez o ensino fundamental numa escola particular religiosa. “Era uma escola conservadora, de 

irmãs, tinha missa todo dia de manhã, era muito voltada para a religião católica”. 

Neste período, o que ela mais gostava na rotina escolar era de chegar cedo à escola para 

poder praticar voleibol e o que menos gostava era das provas-relâmpagos, das quais 

geralmente se saía mal por não se comportar bem em sala de aula. A matéria de que mais 

gostava era Matemática e a que menos gostava era de Português. “Toda vida eu fui mais pro 

lado de Matemática e da Física, eu não gostava de ler, ler mesmo em si nem gostava e ainda 

não gosto”.  

Fez o curso pedagógico numa escola particular religiosa, concluindo-o em 1978. Não 

chegou a cursar nenhuma disciplina específica da Educação Infantil neste período. “Não 

tinha, nem ouvi falar na época”. Não teve nenhum estágio na área. “Também não, era só no 

ensino fundamental e médio”. Sua impressão geral deste curso era boa. “As professoras eram 

muito comprometidas, as disciplinas eram voltadas pra sala de aula, a gente teve filosofia, 

teve sociologia, teve educação, teve didática da matemática, da linguagem, todas estas 

disciplinas voltadas mesmo pra dentro da sala de aula”.  

Em 1989, graduou-se em Pedagogia, na UFC. Naquela época, não teve a oportunidade 

de cursar nenhuma disciplina específica da área, nem mesmo estágio. Considerou a sua 

vivência na faculdade nada proveitosa.  

Foi uma negação, negação, negação, porque foi um período de muita greve, muita 
greve, muita greve, a gente tinha aula de faz de conta, tinha professor de estatística 
que pra dar aula, chegava na faculdade botava três exercícios na lousa e dizia 
vamos lá pra baixo pra contar piada que é muito melhor. 
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Comentou que foi fazer Pedagogia por considerar que o curso era fácil. “Eu vou fazer 

pra mostrar pra minha família que eu passei em qualquer coisa, ai fui fazer, passei a gostar e 

comecei a ensinar logo”.  

Sara é professora das crianças de seis anos, em duas turmas de Básico Fundamental, 

uma no turno da manhã e outra à tarde. Semelhante à Renata, também um de seus turnos de 

trabalho é resultante de contrato temporário com a Prefeitura. Atua no magistério há 23 anos. 

Embora tenha iniciado sua carreira profissional na Educação Infantil em 1980, em 

instituição privada, onde foi proprietária e também professora, foi no ensino médio que 

iniciou o seu trabalho na escola pública, assumindo o cargo de supervisora durante 18 anos. 

Somente em 2002, Sara retornou à Educação Infantil, já com turmas de crianças de seis anos. 

Ao todo, a sua experiência na primeira etapa da educação básica consta de 10 anos. 

Alguns aspectos parecem comuns na formação profissional dessas professoras, dentre os 

quais têm ressalto; as experiências escolares baseadas num estilo transmissivo, centrado, 

portanto, no professor, pouco estimulante e fazendo uso de repetições etc; a deficiência, ou 

mesmo ausência de formação para o trabalho pedagógico na área de Educação Infantil, tanto 

no que se refere às disciplinas específicas como ao estágio supervisionado nessa área.  

As perspectivas das profissionais da escola, sobre o trabalho de formação em contexto, 

serão entrecruzadas com as do PARQUE, o que significa dizer que as percepções das 

integrantes do PARQUE também serão consideradas. Assim, é necessária a apresentação do 

grupo. Essas informações estão detalhadas no artigo já mencionado, que consta no anexo 2.  

As percepções de cada uma das integrantes do PARQUE eram discutidas nas reuniões 

semanais, nas quais se planejam e se avaliam os encontros quinzenais realizados com as 

professoras da escola. Esses momentos de debate coletivo, acerca do andamento do trabalho, 

especialmente no que se refere à participação das professoras (nível de envolvimento, atitudes 

e comentários relacionados ao trabalho desenvolvido etc), são primordiais para a 

compreensão do processo de formação em curso, constituindo-se, portanto, uma das 

importantes fontes de coleta de dados para a pesquisa, como se vê a seguir.  
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3.3 Instrumentos da Pesquisa 

 

Esta busca pela compreensão da perspectiva das professoras acerca do processo em 

curso, que é maior do que a preocupação com os produtos resultantes da proposta de 

formação em contexto, requer a utilização de uma variedade de instrumentos de pesquisa. 

Como Gómez, Flores e Jiménez (1999, p. 32) comentam,  

A investigação qualitativa implica na utilização e obtenção de uma grande 
variedade de materiais – entrevistas, experiência pessoal, histórias de vida, 
observações, textos históricos, imagens, sons – que descrevam a rotina, as situações 
problemáticas e os significados na vida das pessoas.  

 

Essa variedade de fontes de dados torna-se necessária para uma descrição mais 

detalhada do contexto, permitindo uma triangulação metodológica essencial, que tem em vista 

a complexidade do fenômeno em foco e o meu envolvimento com o objeto de estudo. 

Os instrumentos utilizados neste estudo de caso abrangeram, fundamentalmente, 

entrevistas e observações participantes. A partir de uma análise do quadro 03, posso 

apresentar a pesquisa de campo realizada paralelamente ao trabalho de formação em contexto 

conduzido pelo PARQUE e os respectivos instrumentos adotados e que serão detalhados a 

seguir: 

 

Quadro 06 - Síntese dos instrumentos usados na pesquisa de campo 

Trabalho de campo paralelo   

Fases do Trabalho do PARQUE 
Estratégias utilizadas Período 

D
ia

gn
ós

tic
o 

2
0

03
.1

. 
a 

2
00

4
.2

. 

 

- Visitas à escola e observações 
sistemáticas da rotina das salas de 
aula da Educação Infantil e do 
Básico Fundamental (BF) 

 

- Aplicação conjunta da Escala de 
Envolvimento da Criança, através de 
filmagens, com posterior análise e 
discussão dos seus resultados, 
usando vídeo, tabelas e gráficos 

 

-Elaboração compartilhada do 
relatório sobre as dez dimensões da 
qualidade 

 

-Observações não estruturadas em salas 
de Educação Infantil 

 

 

 

-Entrevistas semi-estruturadas com as 
professoras participantes da proposta de 
formação  

 

 

 

Março e  

Maio/ 2004 

 

 

 

Junho/ 04 
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P
la

ne
ja

m
en

to
 

2
0

04
.2

. 
a 

2
00

5
.1 

 

- Discussão do relatório final sobre 
as dez dimensões da qualidade 

 

 

- Escolha de duas dimensões 
consideradas, pelo grupo, como 
prioritárias para serem enfocadas 

 

-Elaboração de estratégias para  se 
trabalhar as duas dimensões 
escolhidas  

 

 

-Observações das visitas a outras 
instituições de Educação Infantil 

 

 

-Entrevistas semi-estruturadas com as 
professoras sobre o trabalho de formação  

 

-Observações não estruturadas da 
semana pedagógica  

 

 

 

Novembro e  

Dezembro/04 e 
Outubro/05 

 

Dezembro/ 04 

 

 

Fevereiro/ 05 

 

In
te

rv
en

çã
o 

2
0

05
.1

. 
a 

2
00

5
.2

 

 

-Visitas a outras instituições de 
Educação Infantil para conhecer seu 
currículo e suas estratégias de ensino 
e de aprendizagem (dimensões 
eleitas) 

 

-Realização de atividades 
experimentais assistidas pelo 
PARQUE tanto no planejamento 
como na execução e na avaliação do 
trabalho pedagógico, utilizando-se 
de registros reflexivos 

 

-Estudo sistematizado da proposta 
construtivista relacionada ao ensino 
e à aprendizagem da leitura e da 
escrita 

 

- Observações não estruturadas das 
reuniões de planejamento das 
professoras com a supervisora  

 

 

-Observações das atividades 
experimentais propostas pelo PARQUE 

 

- Observações feitas a partir dos 
encontros semanais do PARQUE e dos 
encontros quinzenais com a escola 

 

-Entrevistas semi-estruturadas com as 
professoras sobre o trabalho de formação 
em contexto 

 

Maio/ 05 

 

 

 

Maio e Junho/05 

 

 

2005.1 a 2005.2 

 

 

Junho e Dezembro/ 
05 

 

  Fonte: Pesquisa direta  

 

3.3.1 Observação 

 

Uma das estratégias utilizadas na pesquisa de campo consistiu na observação 

participante. Essa foi adotada por ser “um método interativo de coleta de informações que 

requer uma implicação do observador nos acontecimentos ou nos fenômenos que está 

observando” (GOMEZ, FLORES, JIMENEZ, 1999, p. 165). Pressupõe, portanto, a 

participação do pesquisador nas situações vivenciadas pelos sujeitos que investiga, para, por 

meio dela, compreender os seus modos de expressão e as normas de funcionamento. 

Segundo Minayo (2001, p. 142), nessa circunstância, a participação do pesquisador 

“tende a ser a mais profunda possível, através da observação informal, da vivência juntos de 
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acontecimentos julgados importantes pelos entrevistados e no acompanhamento das rotinas 

cotidianas”. Neste estudo de caso específico, essas observações aconteceram em diferentes 

contextos, com níveis variados de minha participação atendendo a objetivos específicos deste 

trabalho, como exibe o quadro a seguir.  

 

    Quadro 07 – Observações participantes realizadas na pesquisa  

 

Objetivo 

 

Nível de 
participação 

 

Contexto 

 

Período 

- Identificar como as características do 
contexto profissional e dos próprios 
professores interatuavam neste processo 
de formação em contexto  

-Observador-      
participante 

Salas da Educação 
Infantil 

Março e Maio/ 
04 

 

-Analisar quando e como aconteciam os 
momentos de formação de professores 
da Educação Infantil na escola 

 

-Observador-      
participante 

-Semana pedagógica 

 

-Reuniões de 
planejamento das 
professoras com a 
supervisora 

Fevereiro / 05 

 

Maio / 05 

 

-Compreender as percepções das 
professoras sobre o trabalho de 
formação realizado 

 

 

-Identificar como as professoras 
percebiam e reagiam às estratégias 
utilizadas pelo PARQUE no trabalho de 
formação em contexto  

 

-Participante-
observador 

-Reuniões do 
PARQUE41 

-Reuniões do 
PARQUE com a 
escola  

-Visitas a outras 
instituições de 
Educação Infantil 

-Realização das 
atividades 
experimentais 
propostas pelo 
PARQUE 

2005.1 a 2005.2 

 

2005.1 a 2005.2 

 

Novembro e 
dezembro / 04 e 
outubro / 05 

Maio e junho / 
05 

   Fonte: Pesquisa direta 

 

Essas observações participantes também ocorreram em momentos ocasionais, tais como: 

nos intervalos das reuniões na escola, na sala dos professores; nas “caronas”; nas datas 

                                                           
41 Estas reuniões e atividades foram de intervenção da proposta de formação em contexto conduzida pelo 
PARQUE, por terem interferido na dinâmica e no funcionamento da escola. Por exemplo, para que as reuniões 
do PARQUE acontecessem, houve estagiárias que substituíam as professoras nas suas salas de aula, e serão 
explicitadas no item 4.4. deste trabalho. 
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comemorativas da escola, como na festa do ABC; dentre outros momentos. As observações 

que ocorreram, contudo, de forma intencional é que serão descritas neste trabalho.  

 

• Observações participantes das salas de aula da Educação Infantil 

As observações participantes realizadas nas salas de Educação Infantil aconteceram nos 

meses de março e maio de 2004.  Essas foram realizadas concomitantemente a outras que 

estavam sendo feitas pelos demais integrantes do PARQUE. Para que elas acontecessem, foi 

esclarecido, nas reuniões na escola, o objetivo da utilização dessa estratégia, que, juntamente 

com outras, possibilitaria maior compreensão do grupo sobre a realidade educacional 

investigada.  

Nessas reuniões do PARQUE com a escola foram também comentados, sobre as 

pesquisas que estavam sendo realizadas pelos integrantes do grupo, os interesses específicos e 

as atividades envolvidas nas coletas de dados, que aconteceriam paralelamente ao trabalho de 

formação em contexto proposto. O roteiro de observação utilizado nesta pesquisa baseou-se 

no roteiro elaborado por Brown e Dowling (1997), ver Apêndice 1. Procurei registrar não 

apenas descrições detalhadas da prática pedagógica das professoras da Educação Infantil, mas 

também minhas impressões e sentimentos vivenciados ao longo dessa coleta de dados. 

As impressões individuais dos integrantes do PARQUE, sobre a prática pedagógica de 

cada professora da Educação Infantil, como comentado anteriormente, eram discutidas nos 

encontros semanais do PARQUE. Isso permitiu que a minha compreensão da prática docente 

dessas professoras investigadas pudesse ser contrastada com as dos diferentes integrantes do 

PARQUE, o que possibilitou uma triangulação obtida a partir de vários informantes sobre o 

objeto enfocado. 

 

• Observações participantes da semana pedagógica e das reuniões de planejamento  

Estas observações, que tiveram como objetivo entender como ocorrem os processos de 

formação ensejados no próprio contexto escolar, aconteceram no período da semana 

pedagógica e nos momentos de planejamento das professoras com a supervisora da escola. 

Esses momentos foram escolhidos por serem os espaços de formação possibilitados pela 

escola, quando as professoras podiam se reunir para trocar idéias e opiniões, juntamente com 

a supervisora, sobre o que acontecia em sala de aula e na escola como um todo. 
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O período da semana pedagógica, previsto pela SEDAS para acontecer antes do início 

do período letivo de cada ano, é o momento considerado de formação “por excelência”, na 

escola da rede pública municipal de Fortaleza, quando todos os professores da instituição 

devem se reunir com a supervisora (caso exista esse profissional na instituição) para discutir, 

coletivamente, algumas questões pedagógicas. Por esse motivo, essa ocasião foi escolhida 

para ser observada. Como no ano de 2004, porém, não houve a semana pedagógica na escola 

investigada, as observações participantes aconteceram apenas na semana pedagógica de 2005, 

realizada nos dias 14 a 18 e 21 a 22 de fevereiro do referido ano.  

Para tanto, a supervisora da escola foi contactada no início do segundo dia da semana 

pedagógica, quando a importância da pesquisa em andamento foi explicitada e foi pedido o 

seu consentimento para que eu participasse das reuniões desde aquele dia. Naquele momento, 

foi também à supervisora garantido o sigilo sobre a autoria dos comentários realizados 

durante os encontros. Ela prontamente permitiu que as observações fossem feitas, o que 

possivelmente foi facilitado pelo fato de já estar inserida na escola há aproximadamente um 

ano e meio, participando tanto como pesquisadora, como integrante do PARQUE. 

Os momentos de planejamento das professoras com a supervisora da escola do ano de 

2005 também foram alvo de observações. No ano anterior, esses momentos não aconteceram. 

Já no ano de 2005, essas observações ocorreram no mês de maio, quando as professoras de 

cada turma se reuniram com a supervisora, em dias diferenciados, para realizar o 

planejamento de um mês de trabalho.  

As observações contemplaram o planejamento das professoras do 1°ano, que aconteceu 

em 06 de maio de 2005, pela manhã, e das professoras do Jardim I, realizado em 12 de maio 

de 2005, também pela manhã. Como o planejamento das professoras do Jardim II com a 

supervisora foi por ela cancelado e adiado para outro dia, sem eu ter sido consultada, não foi 

possível estar presente nessa outra reunião. Houve abertura bastante favorável por parte das 

professoras a minha participação nesses momentos de trabalho, já que elas próprias me 

convidaram para presenciar aquele momento. 

 

• Observações participantes das visitas às outras instituições de Educação Infantil 

Essas observações foram efetuadas nos momentos de visitas a outras instituições de 

Educação Infantil. Estas consistiram numa das primeiras estratégias de desenvolvimento 

profissional sugeridas pelo PARQUE, no intuito de as professoras ampliarem seus 
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conhecimentos de outras experiências educativas e poderem contrastá-las com as suas 

experiências, realizadas na escola pesquisada, o que as ajudaria a refletir acerca das práticas 

por elas desenvolvidas. 

   Tais visitas aconteceram em dois momentos. O primeiro ocorreu no final do ano de 

2004, durante os meses de novembro e de dezembro, nos quais todo o grupo visitou três 

instituições que realizavam um trabalho pedagógico na Educação Infantil, considerado pelo 

PARQUE como diferenciado pela qualidade do serviço educacional prestado. Foram elas: a 

Creche, Escola e Espaço Cultural Vila, da rede particular de ensino, em 18 de novembro de 

2004, à tarde; o Núcleo de Desenvolvimento da Criança (NDC), da Universidade Federal do 

Ceará, em 02 de dezembro de 2004, à tarde; e o Projeto Bem-Estar Social, uma instituição 

filantrópica mantida pelo Fundo Cristão para a Criança, em 17 de dezembro de 2004, à tarde. 

O segundo momento aconteceu no decorrer do trabalho de formação em contexto, 

propriamente dito, em 05 de outubro de 2005, pela manhã, quando as professoras das turmas 

do Jardim I e II, em parceria com o PARQUE, retornaram ao NDC/ UFC, com a finalidade de 

observar a prática pedagógica de outras profissionais que atuam com as crianças de 4 a 6 

anos.  

Ao longo dessas visitas, foram efetuadas anotações sobre as atitudes, os comentários e 

as impressões das professoras acerca dessa estratégia inicialmente sugerida pelo PARQUE e, 

posteriormente, solicitada pelas próprias professoras, que gostariam de conhecer outras 

experiências educativas de trabalho pedagógico junto às crianças pequenas.  

 

• Observações participantes das atividades experimentais propostas pelo PARQUE 

Uma das principais estratégias adotadas pelo PARQUE, na sua proposta de 

desenvolvimento profissional junto às professoras da Educação Infantil, consistiu nas 

atividades experimentais. Essas atividades foram propostas a fim de que “as professoras 

tivessem a possibilidade de vivenciar a realização de uma atividade planejada com base nos 

pressupostos teóricos que vinham sendo estudados e analisar, individual e coletivamente, essa 

experiência” (CRUZ et alii, 2005, p. 24). Foram realizadas, ao todo, três séries de atividades 

experimentais, que aconteceram, respectivamente, nos meses de maio, junho e novembro de 

200542. 

                                                           
42 Para maior esclarecimento de como foram realizadas estas atividades experimentais, veja anexo 2. 
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• Observações participantes das reuniões do PARQUE com a escola 

As reuniões que aconteceram entre o PARQUE e os profissionais da escola, conhecidas 

como R.Es., constituíram-se no núcleo central do trabalho de formação em contexto realizado 

pelo grupo. Por isso, elas foram escolhidas como objeto de análise da presente pesquisa. 

As reuniões realizadas em 2004 tiveram como principal objetivo diagnosticar a 

realidade educacional da instituição, em parceria com os seus profissionais, baseando-se nas 

dez dimensões da qualidade apontadas por Pascal e Bertram (1999). No ano posterior, essas 

reuniões voltaram-se para a formação profissional, propriamente dita, pois possibilitaram o 

aprofundamento teórico acerca da perspectiva construtivista, para, a partir dele, refletir sobre 

a prática pedagógica concreta vivenciada pelas professoras em suas situações de trabalho. 

Este processo de reflexão teórico-prática era também suscitado a partir das observações feitas 

durante as visitas às outras instituições de Educação Infantil e das próprias atividades 

experimentais vivenciadas em parceria com o PARQUE. 

Nesta pesquisa, as observações foram realizadas durante o período de 2005, por se 

considerar que este foi o período de intervenção propriamente dito, o que chegou a abranger 

16 reuniões do PARQUE com a escola, que correspondem aos meus registros da RE43 25 a 

RE 41.  

Nessas reuniões, além de participar como integrante do grupo, fazia anotações sobre as 

percepções das professoras acerca do trabalho que vinha sendo desenvolvido. Minhas 

impressões eram posteriormente discutidas com os demais integrantes do PARQUE e 

complementadas pelas suas opiniões semelhantes ou mesmo divergentes das minhas. 

 

• Observações participantes das reuniões do PARQUE  

As reuniões do PARQUE, conhecidas como RPs, aconteceram semanalmente, desde 

julho de 2001, período no qual se voltavam exclusivamente para estudos sistemáticos acerca 

do referencial teórico do trabalho. A partir do primeiro semestre de 2003, essas reuniões 

envolveram, também, a avaliação do atendimento educacional oferecido no contexto em foco.  

Como referido anteriormente, as opiniões de cada membro do PARQUE acerca de como 

aconteciam as reuniões na escola, inclusive sobre o nível de envolvimento das professoras nas 

atividades propostas, foram cruciais para a compreensão do processo de formação em 
                                                           
43 Esta abreviatura RE costuma ser utilizada para se referir as reuniões do PARQUE com os profissionais da 
escola investigada.   



 128

contexto em curso. Nesse sentido, as observações abrangeram 33 reuniões do PARQUE, o 

que corresponde aos seguintes registros: RP44 70 à RP 103.  

 

3.3.2 Entrevista 

 

Esta consistiu numa das principais estratégias utilizadas, no intuito de possibilitar 

uma triangulação das informações obtidas pelos outros instrumentos de pesquisa. Como Stake 

(1999, p.63) assinala, “duas das principais utilidades do estudo de caso são as descrições e as 

interpretações que se obtêm de outras pessoas. Nem todos verão o caso da mesma forma (...) a 

entrevista é uma das estratégias principais para se chegar a estas múltiplas realidades”. 

Considerando tal característica é que se optou pela entrevista, no sentido de apreender os 

significados atribuídos aos processos de formação que estavam em curso na visão das 

professoras participantes. 

O objetivo era possibilitar uma conversa intencional (BOGDAN E BIKLEN, 1994) com 

essas pessoas, individualmente, procurando deixá-las à vontade para falar das suas impressões 

particulares sobre o objeto de estudo investigado. Apesar de, nas reuniões do PARQUE com a 

escola, haver ordinariamente um momento de avaliação conjunta do trabalho realizado a cada 

encontro, percebeu-se a necessidade de se abordar, individualmente, cada uma das 

profissionais que participavam do trabalho, a fim de compreender melhor as suas perspectivas 

pessoais, deixando-as mais à vontade para poder falar de questões das quais não se sentissem 

encorajadas a comentar diante de todo o grupo. 

Para tanto, procurei estabelecer, desde o início do encontro com as professoras, uma 

relação de confiança, através de um clima de familiaridade, possibilitado pela imersão, meses 

antes, no contexto. Essas entrevistas, semi-estruturadas, aconteceram na escola, em diferentes 

locais, que foram escolhidos tendo-se em vista evitar barulhos e interferências externas. Os 

horários dessas eram combinados previamente com as entrevistadas e, geralmente, 

aconteceram no final dos turnos de trabalho seja pela manhã (em torno das 10 horas), seja à 

tarde (por volta das 16 horas). Todas as entrevistas foram gravadas após o consentimento 

obtido das professoras da escola. 

 

                                                           
42 Esta abreviatura RP costuma ser utilizada para se referir às reuniões semanais existentes entre os integrantes 
do PARQUE. 
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• Entrevista com as professoras 

 

As entrevistas com as professoras foram efetuadas em três diferentes momentos ao longo 

dos anos de 2004 e 2005, tendo como objetivo principal conhecer como estas profissionais 

percebiam o trabalho de formação em contexto nas suas diversas fases de realização, bem 

como outros contextos de formação pessoal e profissional, conforme mostra o quadro abaixo 

     

Quadro 08 - Entrevistas semi-estruturadas realizadas com as professoras 

Fases do trabalho do 
PARQUE 

Objetivo  Professoras Período 

 

 

Diagnóstico 

- Apreender as percepções das 
professoras sobre os diferentes 
contextos de formação pessoal e 
profissional, inclusive o trabalho 
do PARQUE 

Regina (Jardim I) 

Ana Clara (Jardim II) 

Renata (Jardim II) 

Maria (BF) 

Madalena (BF) 

 

Junho/ 04 

 

 

Planejamento 

- Analisar os cursos de formação 
continuada promovidos pela 
SEDAS e o trabalho do PARQUE 
na perspectiva das professoras 

 

Regina (Jardim I) 

Ana Clara (Jardim II) 

Aparecida (JardimII) 

Renata (Jardim II) 

Sara (BF) 

Maria (BF) 

 

 

Dezembro / 04 

 

 

 

 

Intervenção 

- Identificar as percepções das 
professoras sobre as experiências 
de formação na escola, outros 
cursos de formação continuada, e 
suas relações com os momentos de 
formação possibilitados pelo 
PARQUE 

Marina (Jardim I) 

Renata (JardimII) 

Júlia (Jardim II) 

Francisca ( 1 ano) 

Sara (1 ano) 

Maria (1 ano) 

 

 

Dezembro / 05 

Fonte: Pesquisa direta 

 

A primeira entrevista teve como foco da investigação as impressões das professoras 

sobre o trabalho que estava sendo realizado conjuntamente com o PARQUE, mas procurava, 

também, conhecer os diferentes contextos que intervinham na sua formação pessoal e na 

profissional. Para tanto, foi organizada em blocos que contemplavam diferentes contextos de 

investigação (vide roteiro no Apêndice 3). Eles estão na seqüência delineados. 
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Contexto familiar – refere-se à convivência familiar da professora e à repercussão 

dessa na sua formação como pessoa, abrangendo as experiências desse convívio que 

marcaram o seu jeito de ser. 

Contexto escolar – relaciona-se à vivência de estudante da educação básica da 

professora, por considerá-la imprescindível para a compreensão das percepções construídas 

por ela sobre as funções da Educação Infantil, de criança e do seu papel como professora. 

Contexto profissional – investiga o início da carreira docente da professora, seu 

ingresso na Educação Infantil e na instituição na qual trabalha, bem como suas percepções 

sobre as atuais condições materiais e pedagógicas de trabalho nessa escola. 

Contexto de formação inicial – enfoca as experiências da professora como aluna dos 

cursos de nível médio e superior, a formação específica para atuar na Educação Infantil 

possibilitada por esses cursos, assim como a contribuição dessa formação para sua prática 

profissional na área. 

Contexto de formação continuada – investiga sobre os cursos de formação continuada 

realizados pela professora, sejam os promovidos pela SEDAS, sejam os financiados por elas 

mesmas, e a experiência do trabalho desenvolvida pelo PARQUE, durante a etapa do 

diagnóstico. 

Reflexões teórico-práticas – aborda questões sobre a função da Educação Infantil, 

sobre a visão das professoras acerca da criança com a qual trabalha e de sua família, acerca do 

seu próprio papel como professora, bem como a respeito das atuais condições políticas, 

econômicas e sociais para o exercício da docência na Educação Infantil. 

Essas entrevistas foram as mais extensas, tendo sido necessário marcar dois encontros 

com as professoras para poder realizá-las a contento. Cada encontro durava, em média, uma 

hora, apesar de ter ocorrido variações, de acordo com a disponibilidade da professora e da 

dinâmica da entrevista.  

A necessidade de se realizar a entrevista em dois momentos, na primeira fase, foi 

identificada quando foi feito um estudo-piloto, no final do segundo semestre de 2003, com 

duas professoras da Educação Infantil da rede pública municipal de Fortaleza. A fim de se 

verificar a adequação do instrumento para se atingir os objetivos propostos, essas duas 

entrevistas foram transcritas e analisadas.  
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No segundo momento, as entrevistas foram mais breves, durando, em média, 30 

minutos e centrando-se no elemento considerado essencial da investigação, isto é, no contexto 

de formação continuada. O objetivo era analisar, de maneira mais minuciosa, a experiência 

das professoras referente aos cursos de formação continuada, principalmente com relação aos 

promovidos pela SEDAS, especialmente a análise do trabalho de formação em contexto que 

estava sendo desenvolvido pelo PARQUE durante a fase denominada de planejamento, em 

dezembro de 2004.  

O terceiro momento voltou-se também para os processos de formação continuada 

vivenciados pelas professoras. Seu principal foco de investigação, no entanto, consistia nas 

percepções dessas sobre os espaços de formação ensejados no próprio contexto escolar e 

principalmente na experiência da formação em contexto oferecida pelo PARQUE, 

relacionando-a com outros cursos de formação, especialmente com aqueles promovidos pela 

SEDAS (ver roteiro de entrevista no Apêndice 4). 

Ao término de cada entrevista realizada nos diferentes momentos, perguntava se a 

professora teria algum aspecto que gostaria de comentar e que não tinha sido comentado ou se 

havia algum tema que ela queria acrescentar ou explicitar melhor. 

 

3.4 A análise dos dados 

 

Nesta pesquisa, um dos instrumentos centrais utilizados para identificar as percepções 

das professoras sobre o trabalho de formação em contexto realizado na escola, em suas 

diferentes fases de realização, foi a entrevista. Em razão da importância central desta análise, 

os depoimentos das professoras passaram também por um tratamento estatístico realizado 

através do programa informático NUD*IST, na versão 5.0, utilizado na análise de textos em 

pesquisas qualitativas. Esta análise foi considerada essencial por ter como intenção a 

apreensão das percepções das professoras o mais isenta possível das minhas interferências 

como participante do trabalho de formação em contexto. 

Apesar de todos os cuidados tomados no sentido de evitar estas interferências, não 

pretendo negar a inevitável interação do pesquisador com a realidade social que investiga, 

aliás, assumida pela pesquisa qualitativa, que os considera imbricados e mutuamente 

comprometidos. Assim, estou ciente de que a própria produção do discurso das professoras já 

foi influenciada pela minha condição de integrante do PARQUE. Esta influência foi inclusive 
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considerada no momento da análise das percepções das professoras sobre o trabalho de 

formação realizado, onde procurei estar atenta aos possíveis vieses (expectativas e interesses) 

advindos da minha participação no trabalho.  

Neste sentido, outras precauções necessárias foram também sendo tomadas neste 

momento da análise. Uma delas consistiu em procurar analisar as falas das professoras a partir 

das circunstâncias em que foram sendo produzidas, procurando prestar atenção às entonações 

de suas vozes, a fim de identificar o significado atribuído pelos próprios sujeitos à proposta de 

formação em curso.  

Este cuidado foi tomado, apesar de saber que não é possível, ao ouvir as falas das 

professoras registradas no gravador, recuperar toda a riqueza do momento vivido na 

entrevista.  Sabe-se também o quanto estes depoimentos, quando são transcritos e impressos 

no texto, perdem ainda mais a riqueza existente no momento de suas produções.  

Apesar destas limitações, procurei, por outro lado, oferecer ao leitor a oportunidade de 

ter acesso pelo menos às várias falas das professoras, que foram transcritas na íntegra, como 

forma de compartilhar a base utilizada para efetuar esta análise, que partiu da própria 

linguagem dos sujeitos. 

Outra precaução tomada foi procurar relacionar as percepções das professoras sobre a 

proposta de formação em curso com as opiniões dos próprios integrantes do PARQUE. Por 

exemplo, quando algumas professoras relataram que uma das dificuldades para o 

desenvolvimento da proposta de formação era a substituição delas em sala de aula por 

estagiárias, estas impressões foram analisadas levando em consideração as discussões 

efetuadas pelos integrantes do PARQUE sobre este assunto, tanto nas reuniões deste grupo, 

como nos encontros realizadas na própria escola.  

Esta sondagem foi efetuada no sentido de averiguar até que ponto esta substituição 

estava realmente dificultando o andamento das atividades ou se era mais uma justificativa 

dada por algumas professoras para não se envolverem tanto na atividade proposta. 

Além das percepções das professoras terem sido contrastadas com outros pontos de vista 

sobre a proposta de formação em curso, estas impressões também foram analisadas, 

considerando-se outros instrumentos de pesquisa; como, por exemplo, quando algumas 

professoras afirmaram que um dos aspectos interessantes do trabalho tinha sido as visitas 

efetuadas em outras instituições de Educação Infantil, esta informação era também checada 
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através das observações efetuadas por mim acerca do envolvimento e da participação delas 

nestes momentos da proposta de formação. 

A análise foi inicialmente realizada a partir de uma leitura repetitiva e exaustiva das 

transcrições das entrevistas, onde procurei reagrupar as falas, pensar no que não foi expresso. 

Após a leitura deste material, as perspectivas das professoras foram reunidas em torno de 

alguns temas: as suas percepções acerca dos objetivos e das estratégias do trabalho de 

formação continuada realizado pelo PARQUE, as dificuldades que elas sentiram no decorrer 

deste processo e as sugestões que fizeram sobre ele.  

Em cada um destes temas, foram também sendo levantados alguns subtemas de análise. 

Por exemplo, com relação aos objetivos, além da visão geral das professoras sobre quais 

seriam os objetivos do trabalho, foi também verificado até que ponto a visão delas sobre este 

tópico se relacionava com os objetivos assumidos pelo PARQUE em cada uma das fases do 

trabalho de formação. Quanto às estratégias, além de serem identificadas as opiniões delas 

sobre a metodologia empregada pelo PARQUE, foi também analisado o impacto que, 

segundo elas, estas estratégias tiveram na sua formação e na sua prática profissional.  



 134

4 O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONDUZI DA PELO 

PARQUE: EM QUE CONTEXTO? 

 
A gente quer ter voz ativa  
No nosso destino mandar  

Mas eis que chega a roda viva 
E carrega o destino pra lá (...) 

Roda mundo, roda gigante, 
Roda moinho, roda peão, 

O tempo rodou num instante 
Nas voltas do meu coração 

(CHICO BUARQUE) 

 

   objetivo deste capítulo consiste em descrever o contexto em que foi      

desenvolvida a proposta de formação conduzida pelo PARQUE a fim de analisar 

melhor as suas possíveis influências nesse processo. 

A abordagem sobre esse contexto considera as contribuições teóricas de Vygotsky 

(1994, 2000), na medida em que procura enfocá-lo a partir do momento histórico e concreto 

em que a proposta de formação em contexto aconteceu, concebendo a professora, não de 

modo abstrato e idealista, mas como um sujeito que é produto, mas que também produz as 

condições materiais e concretas de sua existência, num determinado grupo social e cultural.  

Como esta pesquisa voltou-se para a análise das percepções das professoras acerca do 

processo de formação conduzido pelo PARQUE, considerei importante também procurar 

enfocar este contexto a partir do significado atribuído por estes sujeitos às condições 

históricas e concretas em que estão inseridos. Por isso, optei por entendê-lo a partir da 

perspectiva teórica de Bronfenbrenner (1992, 1996), que defende a impossibilidade de 

compreender o desenvolvimento, unicamente a partir das propriedades objetivas de um meio 

ambiente, sem fazer referência ao seu significado para as pessoas desse ambiente. 

Parece razoável supor que, num contexto onde as professoras não costumam participar 

de cursos de formação continuada de forma sistematizada, onde o acompanhamento do seu 

trabalho pedagógico é praticamente inexistente, onde poucas oportunidades lhes são 

oferecidas para troca de idéias e reflexões sobre sua prática docente, o significado por elas 

atribuído a este processo de formação pode diferir consideravelmente, caso esta proposta se 

efetivasse num contexto sob condições mais favoráveis. Tal parece indicar a necessidade de 

se identificar o significado atribuído a esta proposta de formação pelas professoras, 

 O 
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considerando enfoques teóricos que nos auxiliem na busca de análise de toda a complexidade 

e dinamismo do contexto onde foi realizada. 

Na abordagem ecológica, a maneira pela qual um objeto é percebido é determinada pelo 

contexto ou configuração total em que o objeto está inserido. Deste modo, para se analisar a 

percepção das professoras sobre esta formação já referida, é necessário considerar não apenas 

algumas partes de todo o processo, como, por exemplo, as estratégias usadas pelo PARQUE, 

mas os contextos sistêmicos a partir dos quais todo o processo de formação aconteceu em seu 

dinamismo. Considero assim que o desenvolvimento desta proposta de formação resultou da 

interação das professoras com os diferentes contextos em que se inseriu. 

Portanto, como Bronfenbrenner (1996, p. 11) esclarece, é fundamental 

(...) a descrição e análise sistemáticas desses contextos, de suas interconexões e dos 
processos através dos quais essas estruturas e vínculos podem afetar o curso do 
desenvolvimento, tanto direta quanto indiretamente. 

 

Nessa perspectiva, este contexto é compreendido como um meio ambiente ecológico, 

concebendo-o atrelado aos ambientes concretos, sejam os imediatos como os mais remotos, e 

considerando a inter-relação destes contextos anteriormente mencionados (macrossistema, 

exossistema, mesossistema e microssistema). Portanto, não pretendo analisar o 

desenvolvimento do trabalho de formação, restringindo-me à descrição e reflexão sobre as 

atividades realizadas pelos integrantes do PARQUE em conjunto com os profissionais da 

escola, mas ampliando a visão para os contextos, quer diretos ou mesmo indiretos, mediante 

os quais esta proposta se efetivou.  

A descrição destes contextos sistêmicos tem como intuito fornecer subsídios para 

analisar as suas possíveis influências no desenvolvimento dessa proposta de formação em 

contexto. Inicialmente farei algumas considerações referentes ao contexto macrossistêmico, 

mais especificamente acerca das políticas públicas para a Educação Infantil adotadas na época 

em que a formação em contexto se efetivou. Posteriormente, serão discutidos alguns aspectos 

do contexto exossistêmico, especialmente o relacionado ao contexto de administração pública 

municipal, caracterizando a formação oferecida aos profissionais da área. No contexto 

mesossistêmico, a ênfase será dada à descrição da instituição educacional na qual o processo 

de formação em contexto aconteceu, a fim de ter uma melhor compreensão sobre suas 

implicações para o processo de formação em curso. Finalmente, abordarei a proposta de 

formação em contexto, como microssistema, descrevendo as etapas de realização desse 

trabalho.  
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As informações aqui contidas basearam-se especialmente nas entrevistas realizadas com 

as professoras participantes da proposta de formação em contexto, num questionário aplicado 

junto à vice-diretora da escola e em alguns documentos gentilmente cedidos pela diretora e 

pelo secretário da instituição, como o projeto político-pedagógico da escola. 

 

4.1 O contexto macrossistêmico e suas implicações na proposta de formação em contexto 

 

Bronfenbrenner (1996, p. 21) se refere ao macrossistema como 

(...) consistências, na forma e conteúdo de sistemas de ordem inferior (micro-, 
meso- e exo-) que existem, ou poderiam existir, no nível da subcultura ou da 
cultura como um todo, juntamente com qualquer sistema de crença ou ideologia 
subjacente a essas consistências.  

O macrossistema abrange todos os demais sistemas, consistindo nas características 

socioeconômicas, culturais, étnicas, religiosas de determinados grupos sociais, que refletem 

seus valores, sistemas de crenças e estilos de vida. Estes, por sua vez, se diferenciam quer 

entre variadas sociedades (países diferentes), quer entre os contrastes intra-societários (num 

mesmo país entre classes sociais diferenciadas).   

Vários são os aspectos relevantes a serem considerar para a descrição deste contexto. 

Alguns já foram abordados na primeira parte deste trabalho, onde foi feito breve histórico da 

Educação Infantil no Brasil e as respectivas implicações na formação de seus professores. 

Como se pôde perceber, este atendimento sempre foi marcado historicamente por diferenças 

significativas de acordo com a classe social da clientela a que se destinava. À custa de muitas 

pressões políticas da sociedade e dos movimentos sociais em prol da defesa dos direitos 

humanos, alguns avanços legais foram paulatinamente conquistados para que este serviço 

educacional fosse oferecido pelo Poder público, de forma gratuita e com qualidade. 

Dentre estas conquistas legais, destacam-se a Constituição de 1988, a Política Nacional 

de Educação Infantil e outros documentos lançados pelo MEC na década de 1990, bem como 

a atual LDB nº 9.394, de 1996, cujas diretrizes concretizaram algumas reivindicações 

históricas, ao considerar a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, 

exigindo que o profissional a ela destinado seja um professor, e que detenha os mesmos 

direitos e responsabilidades dos profissionais das demais etapas da educação.  

Através de todo este percurso histórico da formação dos profissionais da Educação 

Infantil no Brasil, é possível perceber que o reconhecimento legal da sua profissionalidade 
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docente é novo. De fato, a necessidade da intencionalidade educativa do profissional que atua 

com a criança pequena foi há pouco tempo reconhecida e defendida na história do País. 

Assim, o professor da Educação Infantil no Brasil se encontra construindo a sua identidade 

profissional (CAVALCANTE, 2005), que possui especificidades relativas ao cuidado e à 

educação de crianças pequenas, englobando maior âmbito de responsabilidades profissionais, 

inclusive no que se refere ao atendimento às famílias (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001). 

Este profissional tenta, portanto, se firmar como um profissional da área da educação, que 

necessita de formação inicial e continuada específica e adequada para atuar no seu papel de 

professor de crianças pequenas.  

Diante da análise deste contexto macrossistêmico é possível compreender o fato de no 

Brasil ainda hoje não haver uma política pública comprometida com a formação permanente 

dos profissionais desta área, seja no âmbito nacional, como estadual, distrital e municipal; 

uma política pública que supere o caráter emergencial e fragmentado das atuais práticas de 

formação de professores e que se comprometa com uma proposta de formação permanente 

destes profissionais aliada à sua profissionalização, tanto em termos de avanço na 

escolaridade quanto à progressão na carreira. 

Isto revela o quanto ainda se precisa avançar e conquistar no sentido de garantir 

efetivamente o direito da criança pequena no País a uma Educação Infantil de qualidade e o 

direito dos profissionais da área de participar de processos permanentes de formação 

específica, que redundem em sua profissionalização. Todo este quadro retrata também a 

necessidade de uma luta mais intensa na busca de se defender os direitos sociais da criança 

pequena no Brasil, inclusive no que se refere à sua educação, com a adoção de políticas 

públicas educacionais direcionadas a ela e a formação dos profissionais que com ela atuam. 

Em 2005, um fato que mobilizou várias manifestações da sociedade, como o 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil no Brasil – MIEIB, foi a exclusão inicialmente 

proposta das creches em relação aos recursos financeiros oriundos do FUNDEB. Na época 

ocorreram diversos atos públicos de repúdio a esta iniciativa, alegando-se a sua 

inconstitucionalidade, diante do direito já anteriormente assegurado da criança de zero a seis 

anos a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Diante de todos estes manifestos e da 

pressão política exercida, as creches posteriormente passaram a ser contempladas por este 

fundo, pela Proposta de Emenda Constitucional - PEC ao FUNDEB. Mais uma vez, isto 

evidencia a necessidade de mobilizações da sociedade civil para fazer valer o direito das 

crianças pequenas no País a uma Educação Infantil de qualidade. 
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No período em que a proposta de formação em contexto foi conduzida pelo PARQUE, 

houve também o lançamento da atual Política Nacional de Educação Infantil, publicada em 

2005 pelo MEC. Entre os aspectos positivos a ressaltar encontra-se o fato de esse documento 

reiterar os direitos educacionais anteriormente reivindicados e assegurados para essa faixa 

etária, em alguns documentos, como, por exemplo, na própria LDB nº 9.394/96. A forma 

como foi construída a política nacional na área, no entanto, ainda demonstra o quanto se está 

longe de um processo democrático, já que esta, além de não ter sido debatida ou discutida 

pela sociedade, nem sequer pelos diversos representantes das entidades ligadas aos direitos 

educacionais da criança, não chegou mesmo a ser amplamente difundida e divulgada no 

Brasil. 

Esta divulgação precária é evidenciada na própria falta de conhecimento das políticas 

públicas expressa pelas professoras. Quando, no início dessa pesquisa, as professoras foram 

indagadas sobre as políticas educacionais adotadas na área, disseram: 

Isso ai, eu não posso dizer não, porque eu mesma sou muito alheia a isso. (SARA). 

 

O que vem sendo desenvolvido na área da Educação Infantil, a gente não toma 
conhecimento, a gente não vê em Veja, em Época, em jornal, não chega nada pra 
gente, a gente não sabe o que é que tão pensando, vai sabendo assim dentro da 
escola o que é de interesse, mas assim nacionalmente, o Ministério da Educação 
pensou isso, não tem. (MADALENA).  

 

Tem muitas coisas boas, mas no papel; na prática, não existe. Não se dá, não se 
detém mesmo naquela coisa de fazer o que tem no papel valer. (...) as leis tem que 
ser revistas, as leis tem que passar pela aprovação da coletividade, das pessoas do 
país, dos professores, vem tudo prontinho lá de cima.  (RENATA).  

 

Elas demonstraram, através dos seus depoimentos, que não têm conhecimento, nem 

costumam debater sobre as políticas públicas adotadas na área. Algumas ressaltaram o fato de 

não serem nem mesmo consultadas no decorrer do processo de construção destas políticas, o 

que parece ser feito por pessoas externas, alheias aos problemas que enfrentam no cotidiano 

escolar. Consideram que as diretrizes traçadas nestes documentos permanecem “no papel”, 

sem serem efetivadas concretamente na realidade da rede pública de ensino.  

Quanto aos serviços educacionais oferecidos à população de zero a seis anos, ainda 

persiste uma ínfima taxa de atendimento educacional a esta faixa etária.  Segundo dados da 

Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), do IBGE, apesar do aumento relativo 

na taxa de freqüência das crianças de zero a seis anos que freqüentam creches ou pré-escolas 

no Brasil, de 25,1% em 1995 (sendo 7,6% em creches e 47,8% em pré-escolas) para 31,2 % 
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em 2001 (sendo 10,6% em creches e 57,1% em pré-escolas), mais de dois terços da população 

de zero a seis anos ainda não têm acesso a nenhum tipo de instituição educacional.  

Ainda mais preocupante é o fato de que as crianças que têm acesso a estes serviços 

educacionais oferecidos pelo Poder público ainda encontram uma série de dificuldades, de 

ordem material ou mesmo pedagógica. Várias pesquisas realizadas em alguns estados 

comprovam as condições precárias sob as quais funcionam as instituições de Educação 

Infantil (como a de CRUZ, 2001).  

Dentre as dificuldades mais freqüentemente encontradas, ressalta-se: a infra-estrutura 

física inadequada para o atendimento à criança pequena, recursos escassos e inapropriados, 

falta de apoio e de acompanhamento pedagógico, baixa remuneração, falta de formação 

específica dos profissionais que atuam na área etc. No que se refere mais especificamente à 

formação dos professores da área, algumas considerações sobre a atual situação destes 

profissionais foram abordadas no item 2.4.1. deste trabalho. 

As próprias professoras que participaram da formação em foco expressaram trabalhar 

sob condições precárias, quando foram indagadas sobre as circunstâncias políticas, 

econômicas e sociais vigentes para o exercício docente na Educação Infantil:  

Condições assim muito precárias, muito precárias mesmo, porque um curso pro 
professor ali acolá...uma merenda escolar...só mandam coisas que não é adequado 
pra criança da Educação Infantil (...) não há pessoas pra ver a situação, salas 
lotadas, não tem papel, pra trabalhar tem que pedir papel pra alguns alunos, jogos 
tem muito pouco pra eles. (REGINA).   

 

São mínimas, eu acho que deveria se investir mais, assim nas condições 
financeiras,(...) de dar realmente valor a educação, seja ela municipal, estadual, 
federal.  (RENATA).  

 

É um descaso total, só tem conversa, é aquela história promete, promete, promete e 
não cumpre nada. È um descaso. (SARA). 

 

Estas condições materiais e pedagógicas sob as quais as professoras realizam o seu 

trabalho influenciam bastante o exercício do magistério na área. As condições “mínimas” a 

elas oferecidas pelo Poder Público e o descaso como são tratadas, além de retratar a 

desvalorização da profissão docente, comprometem significativamente o atendimento 

educacional oferecido às crianças pequenas. Diante destas condições precárias de trabalho, a 

categoria profissional precisa se engajar junto aos movimentos em defesa dos direitos 

educacionais da criança pequena. Uma das professoras chegou a fazer referência às 
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contribuições trazidas pelo trabalho de formação em curso com relação ao esclarecimento 

deste ponto.  

Eu não tinha tomado nem conhecimento do que é que se tinha, do movimento que 
se tinha em prol da Educação Infantil, (...) com as reuniões do PARQUE que a 
gente tem os informes acerca do Fórum, da Carta compromisso, ai eu fui mais 
tomando conta, né, desta mobilização em prol da Educação Infantil. Falta muito, 
com certeza falta muito, mas eu tô otimista porque eu vejo que tá acontecendo uma 
mobilização, que é do interesse de alguém promover esse desenvolvimento pleno 
da Educação Infantil. Que ainda falta muita coisa, falta pro trabalho da gente, mas 
já tem sido pensado alguma verba específica pra Educação Infantil (...) porque são 
inúmeras crianças e não vem dinheiro nenhum pra elas. Como é que você mantém o 
lanche, o material? (MADALENA). 

 

Diante de todos estes problemas evidenciados no contexto macrossistêmico, é razoável 

compreender que os profissionais atuantes na área devam se sentir pouco motivados por não 

serem reconhecidos e valorizados socialmente. Tal quadro é expresso nas condições concretas 

de trabalho das professoras, pois costumam atuar de forma solitária, sem um suporte 

pedagógico adequado, que atenda as suas necessidades reais e concretas do cotidiano em sala 

de aula.  

Isto pode ser evidenciado no decorrer de todo o processo de formação em contexto, 

porquanto em vários momentos, inclusive nas reuniões com o PARQUE, é possível perceber 

a necessidade dos professores desabafarem e reclamarem das condições inadequadas do seu 

trabalho e do descontentamento perante a maneira como vinham sendo tratados pelas 

instâncias educacionais superiores.  

 

4.2. O contexto exossistêmico e suas repercussões no desenvolvimento da proposta de 

formação em contexto 

 

Conforme Bronfenbrenner (1996, p. 21) aponta, 

Um exossistema se refere a um ou mais ambientes que não envolvem a pessoa em 
desenvolvimento como um participante ativo, mas no qual ocorrem eventos que 
afetam, ou são afetados, por aquilo que acontece no ambiente contendo a pessoa em 
desenvolvimento.  

 

Diversos são os ambientes que, apesar de não serem diretamente freqüentados pelos 

participantes do processo de formação em contexto proposto, podem exercer influência ou ser 

influenciados pelo trabalho de formação em curso. Dentre eles, destaco o contexto da 
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administração pública municipal, caracterizando o atendimento oferecido na Educação 

Infantil e a formação de seus respectivos professores. 

A partir da primeira reforma na organização municipal de Fortaleza, ocorrida em 1° de 

janeiro de 1997, com a Lei n° 8000, aconteceu uma mudança geral na gestão da Cidade. 

Fortaleza foi dividida em 06 (seis) secretarias executivas regionais (SER), cada uma com 

administração própria, mas todas subordinadas à Prefeitura, conforme o organograma a 

seguir.  

 

Cada SER abrange uma área geográfica específica, sendo formada por bairros 

circunvizinhos que apresentam semelhanças em termos de necessidades e problemas.  

 



 142

A partir de janeiro de 1997, houve, pois, uma descentralização da gestão municipal, 

ficando cada regional incumbida de executar as ações ligadas aos vários setores, como saúde, 

educação, ação social, cultura, esporte, lazer, trabalho, renda e habitação. Esta iniciativa, 

apesar de pretender superar a fragmentação das políticas públicas voltadas para estes setores, 

acarretou uma série de dificuldades ligadas à administração do município.   

Dentre elas, encontram-se: os problemas de implementar mecanismos de coesão e 

unidade entre as secretarias regionais, uma vez que estas secretarias passaram a atuar como 

miniprefeituras; a inviabilidade do acompanhamento, pela equipe central responsável por 

articular as ações nas diferentes secretarias regionais, de todos os trabalhos realizados, 

inclusive nas escolas do Município; a inexistência de dados estatísticos precisos sobre a 

situação educacional no Município como um todo; o clientelismo político (como o que ocorre 

quando da interferência de políticos na eleição dos diretores das escolas).  

Todos estes problemas, aliados às dificuldades no gerenciamento de uma rede pública 

municipal extensa, acarretam inúmeras deficiências enfrentadas pela Secretaria Municipal de 

Educação e Assistência Social (SEDAS). Este órgão, integrante da administração direta do 

Município de Fortaleza, atua de forma centrada em única unidade administrativa e tem como 

finalidade:  

(...) administrar os Sistemas de Educação e Assistência Social, mediante a 
formulação de políticas e diretrizes gerais e a identificação das prioridades que 
deverão nortear as ações, visando a otimização do modelo educacional e de 
desenvolvimento social e ao conseqüente aumento dos índices de escolaridade e 
melhoria das condições de vida da população. (DECRETO 11108/02). 

 

Com relação ao atendimento educacional da criança de zero a seis anos no Município de 

Fortaleza, segundo os dados preliminares do Censo Escolar de 2005, o setor privado atende o 

total de 66.092 crianças, enquanto a Educação Infantil oferecida pelo setor público atende 

apenas 35.305 crianças. Estes dados atestam que a maior parte das crianças de 0 a 5 anos no 

Município de Fortaleza encontra-se matriculada na rede privada. O atendimento educacional 

nas instituições públicas corresponde a apenas 35%. 

Preocupante também é o fato de que grande parte deste atendimento acontece em 

instituições que não possuem condições adequadas de funcionamento. Algumas pesquisas 

chegam a denunciar o descaso do Poder público municipal diante do direito da criança 

pequena a uma Educação Infantil de qualidade. Segundo o Relatório da Pesquisa “Aprender 

direito é um direito: Definindo insumos, construindo indicadores e aferindo a qualidade de 

escolas públicas na cidade de Fortaleza” (BODIÃO e MAMEDE, 2004), realizada pela 
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Comissão de Defesa do Direito à Educação, em 2004, a maioria dos estabelecimentos de 

Educação Infantil em Fortaleza não apresenta um patamar mínimo de qualidade.  

Boa parte do atendimento às crianças de quatro a cinco anos oferecido pelo Poder 

público municipal ainda acontece nas unidades anexas, que funcionam em prédios alugados 

ou cedidos à Prefeitura, e que apresentam condições de trabalho piores dos que as existentes 

nas escolas patrimoniais45. Os anexos não possuem grupo gestor, ficando submetidos a uma 

escola patrimonial, tanto no que diz respeito à gestão como aos recursos materiais e 

financeiros. 

Essa pesquisa, inclusive, indica à necessidade de se repensar a viabilidade de o 

atendimento educacional acontecer nestes espaços.  Isto demonstra a precariedade do 

funcionamento dos serviços educacionais oferecidos a esta clientela pelo Poder público. As 

condições de trabalho inadequadas, evidenciadas tanto em creches como em pré-escolas de 

Fortaleza, demonstram cabalmente o quanto os direitos básicos das crianças e dos adultos que 

com ela atuam não vêm sendo respeitados (BODIÃO e MAMEDE, 2004). 

Estas condições adversas também se evidenciam na situação profissional dos 

professores que atuam com as crianças de zero a seis anos no Município de Fortaleza. 

Segundo levantamento acerca do perfil dos professores da pré-escola municipal de Fortaleza 

(ANDRADE, HOLLANDA E SALES, 2005), dentre os 710 profissionais investigados, 706 

eram mulheres (99,43%) e a maioria deles (56,4%) possui dupla jornada de trabalho, atuando 

durante oito horas diárias de segunda a sexta-feira, inclusive em alguns sábados. Vale 

ressaltar que nesta jornada não estão contemplados tempos e espaços para o planejamento e a 

avaliação das atividades desenvolvidas com as crianças, nem momentos para as professoras se 

dedicarem à sua formação profissional. 

Destas professoras que possuem dupla jornada de trabalho, 36% trabalham em um turno 

com a Educação Infantil e no outro com o ensino fundamental. Isto significa que estas 

profissionais necessitam planejar atividades pedagógicas para duas etapas distintas da 

educação básica, o que, além de exigir formação específica para atuar nestas duas etapas, 

demanda maior disponibilidade de tempo e de recursos para atender adequadamente crianças 

com necessidades diferenciadas.  

Além disto, apesar de as professoras da pré-escola do Município ingressarem no 

magistério por concurso público, boa parte delas é contratada para atuar na segunda jornada 
                                                           
45 As escolas patrimoniais são mantidas e gerenciadas pelo Poder municipal, funcionando em prédios próprios da 
Prefeitura. 
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de trabalho sobre o expediente dos denominados “aditivos”46. As professoras que recebem 

aditivos também costumam reclamar dos atrasos no pagamento, como relata uma das 

participantes da proposta de formação em contexto: “esse negócio de aditivo a gente sempre 

tem que ter aditivo né, a gente passa dois meses sem receber, segundo semestre passamos 

mais de dois meses sem receber, então é uma coisa muito incerta né, quem tem juízo não 

arrisca”. 

Quanto ao tempo de magistério, a maioria das professoras da pré-escola do Município 

de Fortaleza (62,95%) tem até cinco anos de experiência docente na área. Isto indica a 

necessidade de um acompanhamento pedagógico sistematizado e contínuo dessas docentes 

por supervisores que possuam formação específica relacionada ao cuidado e à educação das 

crianças pequenas.  

Este apoio pedagógico se faz necessário, principalmente ao se analisar os dados 

relacionados à formação inicial destas professoras, apontados neste levantamento. Todas 

apresentam a titulação legalmente exigida pela Lei n° 9.394/96, sendo que 659 das 

profissionais pesquisadas já concluíram o ensino superior, e ainda 51 delas possuem apenas a 

titulação mínima exigida, ou seja, cursaram o nível médio na habilitação magistério.   

Infelizmente, nos resultados deste levantamento, restou constatado que, mesmo dentre 

as professoras que haviam cursado o ensino superior na Universidade Federal do Ceará 

(UFC), instituição que oferece um maior número de disciplinas específicas da área (apesar de 

ser em regime optativo) 63% não cursaram nenhuma disciplina específica para trabalhar na 

Educação Infantil. Esta situação se agrava ainda mais, no caso das professoras formadas por 

outras instituições de nível superior, como, por exemplo, na Universidade Vale do Acaraú – 

UVA, onde apenas 11% delas afirmaram cursar alguma disciplina específica para atuar na 

área. Deste modo, existe um número significativo de profissionais no Município que estão 

atuando sem o conhecimento específico necessário para o desempenho da sua função 

pedagógica na Educação Infantil. 

Com relação aos dados relativos à formação continuada, 47% das professoras 

concluíram ou estão cursando alguma especialização, sendo que apenas 13,5% estão na área 

de Educação Infantil. Isto demonstra que grande parte das docentes que atuam com crianças 

                                                           
46 Jornada de trabalho suplementar e “temporária” para suprimento de carências definitivas ou não de 
professores, em sala de aula, em salas de apoio ou em laboratórios. Atualmente, é uma bandeira de luta dos 
professores da rede municipal de ensino a incorporação dos anos em que trabalharam com contrato aditivo 
àqueles que trabalharam como efetivos, cujo ingresso ocorreu por meio de concurso público. 
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pequenas no Município, além de não terem cursado disciplinas específicas na área durante a 

graduação, também não priorizaram a área em cursos de pós-graduação lato sensu.  

Além disto, a participação das professoras nestes cursos de formação continuada não 

necessariamente ocasiona, num curto tempo, uma melhoria da sua condição salarial. A 

burocracia da gestão administrativa do sistema público de ensino permite que ainda hoje 

existam professores no Município, que, apesar de já terem concluído o ensino superior, ainda 

ganham como um profissional do nível médio. Isto porque há uma demora excessiva na 

análise dos processos de ascensão funcional solicitados por estes profissionais do Município. 

É como comenta uma das professoras participantes da formação em contexto: “porque assim 

quem vai fazer um curso desse, que almeja uma ascensão funcional, eu acho que tá muito 

enganado porque não consegue”.(SARA). 

Esta ausência de melhoria salarial vinculada à participação das professoras nos cursos de 

formação continuada oferecidos pela própria SEDAS pode explicar o fato de que apenas 60 % 

destas profissionais participaram destes nos três últimos anos, apesar de suas presenças serem 

obrigatórias. Por outro lado, esta pouca participação das professoras pode também demonstrar 

certa rotatividade no quadro docente, que, por sua vez, pode estar relacionada à 

desvalorização profissional, às más condições de trabalho, dentre outros aspectos. 

Este fato também pode relacionar-se à forma como estes cursos de formação de 

professores são oferecidos. Geralmente, quando chegam a acontecer, o que não excede a uma 

vez no ano, não costuma haver nenhum tipo de continuidade entre eles. Isto pode ser 

evidenciado também a partir dos relatos das próprias professoras, que fizeram parte da 

formação em contexto, a respeito do funcionamento em geral dos cursos promovidos pela 

Prefeitura: 

Pra mim foi assim meio sem sentido, porque foi uma tarde aqui e outra acolá e foi 
mais como uma sondagem pra elas, a gente não falou quase nada; e no final elas 
deram um bloco de orientações, de norteações, mas eu não ganhei porque eram 
pouquíssimos blocos e um monte de professoras, aí ela sorteou e ficou de mandar o 
restante pra escola e nunca que chegou, ficou muito a desejar. ( FRANCISCA). 

 

Algumas destas professoras comentam sobre a maneira desorganizada e desrespeitosa 

em que estes cursos, de maneira geral, costumam acontecer, tendo como objetivo alocar de 

forma rápida os recursos financeiros provenientes de órgãos externos.  “A gente sabe que vem 

umas verbas né e que eles têm que gastar essas verbas. Aí vem as verbas e eles rapidinho 

elaboram um curso”. (FRANCISCA). Outras professoras também compartilharam desta idéia, 

como mostram os trechos a seguir:  
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É para a verba não voltar, porque não teve preparo. Jogaram a gente em qualquer 
lugar, foi um horror, foi lamentável (...) é como eu te falei, o negócio é feito de 
qualquer jeito, a gente foi jogado assim, sabe, foi feito de qualquer jeito. (JULIA) 

  

Também tem a questão... não sei se é bem essa questão, porque falam tanto nesse 
dinheiro que vem, que eu acho que também o curso vem por esse dinheiro, né, eu 
acho assim como se fosse uma obrigação de fazer porque o dinheiro tá ai, você 
entendeu?(...) Ah, se eu não fizer esse curso corrido nós vamos perder esse dinheiro 
né, e outra coisa que atrapalha demais é a questão do curso vir e não ser avisado 
antecipadamente. Nós saímos de sala de aula e os pais não gostam. Os filhos 
passam semanas e semanas em casa e eles não gostam.(RENATA) 

 

Estas reclamações remetem à forma como são implantados esses cursos, à maneira 

desorganizada como a própria SEDAS trabalha. Toda esta situação adversa é denunciada a 

partir da deflagração de várias greves desta categoria profissional, que luta reivindicando por 

melhoria salarial e condições de trabalho mais dignas.47  

Foi possível identificar, nos encontros realizados com as professoras da pré-escola ao 

desenvolver esta proposta de formação em contexto, o quanto estas profissionais ansiavam 

por momentos coletivos, quando fosse possível a troca de experiências e idéias entre o grupo. 

Elas demonstravam estar satisfeitas de poderem ser ouvidas e terem a oportunidade de debater 

sobre as necessidades reais e concretas do trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças 

pequenas.  

 

4.3 O contexto mesossistêmico da proposta de formação em curso 

 

Para Bronfenbrenner (1996, p. 21) o mesossistema consiste nas 

(...) inter-relações entre dois ou mais ambiente nos quais a pessoa em 
desenvolvimento participa ativamente (tais como, para uma criança, as relações em 
casa, na escola e com amigos da vizinhança; para um adulto, as relações na família, 
no trabalho e na vida social. 

 

Diversos foram os ambientes que exerceram influência direta no trabalho de formação 

desenvolvido pelo PARQUE em parceria com os profissionais da Educação Infantil, tais 

como: a instituição de ensino superior a que os integrantes do PARQUE se vinculavam; as 

instituições educacionais particulares e públicas de formação inicial de professores, que 

permitiram que o estágio supervisionado dos alunos acontecesse na escola pesquisada, o que 
                                                           
47 Uma destas paralisações chegou inclusive a interromper por três meses as atividades que vinham sendo 
desenvolvidas pelo PARQUE referentes à formação em contexto. 
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tornou possível os encontros com o PARQUE na escola; as salas de aula das professoras; os 

ambientes familiares dos alunos; os grupos sociais freqüentados pelas professoras da escola, 

dentre outros. 

 Em razão, porém, da influência decisiva da instituição educativa no desenvolvimento da 

proposta de formação em foco, será realizada uma descrição do contexto institucional onde a 

proposta de formação aconteceu, abordando um pouco do seu histórico, estrutura e o modo de 

funcionamento.  

A escola “Construindo o Saber” consiste num estabelecimento público, mantido pela 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, que pertence à Secretaria Executiva Regional (SER) II, 

localizando-se na área litorânea do Município.  

Inicialmente funcionava como escola anexa (com instalações adaptadas), contando com 

uma equipe de 17 professores que atendiam 435 alunos da Educação Infantil e séries iniciais 

do ensino fundamental. Atualmente funciona num prédio próprio da Prefeitura e atende 

aproximadamente mil alunos, oferecendo pré-escola e os quatro anos iniciais do ensino 

fundamental, pela manhã e tarde, bem como a educação de jovens e adultos (EJA) no período 

noturno. Costuma também atender alunos com necessidades educativas especiais.  

A instituição educativa funciona com três tipos de horários. O primeiro refere-se ao 

horário estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social (SEDAS) da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza a todas as instituições públicas do município: das 7 h às 

11horas no período da manhã e das 13 h às 17horas no turno da tarde. O segundo horário é o 

estabelecido por esta instituição específica; em virtude da ausência do momento do recreio, as 

aulas terminam uma hora mais cedo. No turno da manhã, o horário é das 7h 30 mim às 10 

horas e no turno da tarde é das 13h às 16 horas. Há, contudo, o terceiro horário, o que 

realmente vem sendo efetivado no cotidiano escolar, e que foi identificado em diversas 

observações da rotina da pré-escola. No período da manhã, as aulas iniciam-se às 7h 30 min e 

geralmente às 9h 30 min já começam os preparativos finais da aula, como, por exemplo: 

anotações na agenda pela professora e alguns pais já começam a chegar para apanhar os seus 

filhos. Do mesmo modo é o horário das aulas no período da tarde.  

Algumas alterações também foram percebidas com relação ao calendário existente na 

instituição, que costuma ser alvo de várias mudanças, tanto nos horários estabelecidos como 

nas atividades propostas. Ressalto, ainda, a precária comunicação mantida entre a instituição 

educativa e a SER II, tanto no agendamento de atividades com antecedência como no 
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cumprimento das atividades já previstas, por exemplo: cursos de formação continuada das 

professoras da Educação Infantil. 

O número médio de crianças matriculadas por turma na Educação Infantil da escola 

pesquisada em 2004 pode-se evidenciar no seguinte quadro: 

  

Quadro 09 - Relação dos alunos matriculados na Educação Infantil em 2004 

 Manhã Tarde 

Jardim I A- 26 alunos 

B- 29 alunos 

A – 28 alunos 

Jardim II 

 

A – 27 alunos 

B – 30 alunos 

A – 28 alunos 

B – 26 alunos 

C – 24 alunos 

Básico 
Fundamental 

A – 28 alunos 

B – 26 alunos 

C – 27 alunos 

A – 25 alunos 

B – 28 alunos 

C – 30 alunos 

Fonte: secretário da escola investigada (2004).   

 

Em 2005, foram extintas duas turmas da Educação Infantil, uma do jardim I e outra do 

jardim II, conforme podemos evidenciar no quadro seguinte. 

  

Quadro 10 - Relação dos alunos matriculados na Educação Infantil em 2005 

 Manhã Tarde 

Jardim I A- 29 alunos A – 25 alunos 

Jardim II 

 

A – 25 alunos 

B – 25 alunos 

A – 26 alunos 

B – 26 alunos 

Básico 
Fundamental 

A – 24 alunos 

B – 26 alunos 

C – 28 alunos 

D – 25 alunos 

A – 25 alunos 

B – 26 alunos 

C – 25 alunos 

    Fonte: secretário da escola investigada (2005).   

 

Estes dados consistiram no número de crianças oficialmente matriculadas por turma da 

Educação Infantil nestes dois anos. Vale ressaltar que o número médio de crianças 
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matriculadas nas salas de Educação Infantil da instituição, em alguns casos, costuma exceder 

às condições de funcionamento estabelecidas pela Resolução n° 361/2000 do Conselho de 

Educação do Ceará. Esta resolução, ao se referir ao credenciamento e à autorização do curso, 

mais especificamente à composição das turmas da Educação Infantil, menciona a necessidade 

de se respeitar o limite máximo, para cada profissional da Educação Infantil, de um número 

de 25 (vinte e cinco) alunos, no caso específico das crianças na faixa etária de 4 (quatro) a 6 

(seis) anos.  

Com relação ao nível de escolaridade dos profissionais da escola, pude constatar que a 

maioria deles já possui nível superior, conforme consta no quadro. 

 

Quadro 11 - Nível de escolaridade dos profissionais da escola 

Categoria Nível fund. Ensino 
médio 

Nível superior Especialização Mestrado 

Professores - 03 34 06 - 

Funcionários 12 04 01 - - 

Gestores - - 03 02 01 

Total 12 07 38 08 01 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico da Escola (2004).  

 

Existe uma diversidade de profissionais envolvidos no funcionamento da instituição, 

dentre eles: a diretora, a vice-diretora, a supervisora, professores, secretárias, faxineiras, 

cozinheiras, vigias e voluntários. A instituição conta também com assistência médica, 

dispondo de uma pediatra da equipe de Saúde da Escola, que visita à pré-escola às segundas-

feiras, a fim de realizar uma avaliação das crianças e, quando necessário, encaminhá-las para 

um posto de atendimento médico. Não oferece, porém, assistência odontológica e nenhum 

outro tipo de atendimento especializado.  

No que se refere às instalações físicas, mais especificamente aos espaços externos, a 

instituição não conta com parquinho, nem espaço livre com área sombreada. Há, todavia, 

bastante espaço livre sem área sombreada que se encontra bem conservado. Não possui horta, 

nem tanque d’água ou de areia.  

A escola conta com uma sala da diretoria, uma secretaria, uma sala de professores, uma 

sala da supervisora pedagógica, uma sala de apoio pedagógico, um almoxarifado, um 
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laboratório de informática, uma biblioteca e quatorze salas de aula. Não conta com auditório e 

nem sala de leitura. Possui um refeitório (inadequado para o uso de crianças pequenas), uma 

cozinha e uma dispensa, que se encontram bem conservadas.  

A instituição oferece alimentação aos alunos, a merenda escolar, uma vez por dia. As 

crianças costumam gostar da alimentação oferecida. Não são, no entanto, ofertados cardápios 

variados e programados de acordo com a faixa etária das crianças. A escola também não 

possui cantina para vender alimentos. As crianças da Educação Infantil, as vezes, trazem 

lanche de casa, que consiste em refrigerantes, sucos, biscoitos, bolos e iogurtes. 

A água consumida pelas crianças na escola é tratada, e origina-se da rede pública de 

abastecimento d’água (CAGECE). Nas proximidades, não há fossa a céu aberto, apesar de 

haver poluição sonora e ambiental. Segundo a vice-diretora, a escola dispõe de água suficiente 

para as suas necessidades, tais como: brincadeiras, cozinha, banheiro, limpeza, dentre outras, 

entretanto, em minhas observações do cotidiano escolar, constatei ser freqüente a falta d’água 

na escola. 

A instituição conta também com cinco banheiros, um deles adequado para o uso das 

crianças, outro utilizado pela diretoria, outro pelos professores, outro pela secretaria e outro 

de uso exclusivo dos homens. Todos eles são separados por sexo, com exceção o de uso da 

secretaria. A instituição conta também com um “escovódromo”, local com várias pias para as 

crianças poderem escovar os dentes, estando este local bem conservado. 

As salas da Educação Infantil são iluminadas e ventiladas de forma adequada, com 

exceção de uma delas, próxima ao refeitório e da cozinha. Não costumam estar sempre 

limpas, apesar de a instituição dispor de funcionários específicos para a limpeza. 

Os equipamentos ali existentes são uma fotocopiadora, um sistema de tv, um aparelho 

de videocassete, um fax, dois telefones, dois mimeógrafos, uma caixa amplificadora com 

microfone, quatro bebedouros, doze computadores, em bom estado de conservação. Há três 

aparelhos de som, que se encontram razoavelmente conservados. 

Com relação aos brinquedos disponíveis para crianças de quatro a seis anos, a instituição 

conta com alguns, em estado razoável de conservação, apesar de não os possuir em número 

suficiente. Não possui um cantinho para dramatização, mas possui fantasias, que se encontram 

razoavelmente conservadas, em quantidade insuficiente. A instituição conta também com 

alguns livros de literatura infantil, adequados para crianças de quatro a seis anos, de boa 



 151

qualidade e em quantidade suficiente. Não dispõe, no entanto, de livros didáticos, nem de 

livros para a consulta dos professores48.  

No que se refere às necessidades de formação identificadas, observa-se que, apesar de as 

professoras da Educação Infantil terem, na maioria dos casos, cursos de nível superior na área 

da Pedagogia, ainda necessitam de processos de formação continuada mais sistematizados e 

que abordem conteúdos específicos de educação e cuidado da criança pequena, a fim de 

subsidiarem suas práticas docentes quotidianas.  

Isso foi percebido nas falas das professoras que, de forma unânime, não consideraram os 

seus momentos de encontros coletivos na escola, por exemplo, nas reuniões de planejamento 

junto à supervisora e na semana pedagógica, como oportunidades de formação dos 

profissionais da área. Como a Professora Marina afirmou, com exceção da proposta de 

formação em contexto, “dentro da escola não existe momento pra estudo, a gente mal pára pra 

planejar (...) momento pra estudo, pra melhoria e pra gente pensar e vê como é que as coisas 

tão acontecendo, esse momento não existe não”.   

 

4.4 A proposta de formação em contexto: delimitações e perspectivas do microssistema  

 

Um microssistema é um padrão de atividades, papéis e relações interpessoais 
experienciados pela pessoa em desenvolvimento num dado ambiente com 
características físicas e materiais específicas. (Bronfenbrenner, 1996, p. 18). 

 

A proposta de formação em contexto foi realizada pelo grupo Formação e Práticas 

Pedagógicas – PARQUE juntamente com as professoras de crianças de quatro a seis anos de 

uma escola pública da rede municipal de Fortaleza. O PARQUE tem como um dos principais 

eixos do seu trabalho a formação dos profissionais da Educação Infantil, por considerá-la 

imprescindível para possibilitar serviços educacionais de melhor qualidade.  

Através de um estudo mais detalhado acerca de uma proposta que procurava aliar os 

processos de investigação aos de intervenção em diferentes contextos de Educação Infantil, o 

grupo foi aos poucos se apropriando da formação em contexto. Esta proposta de formação 

considera as dificuldades dos professores oriundas de sua prática docente, compreendendo-as 

a partir das características do contexto profissional e organizacional onde se inserem.  

                                                           
48 Todas estas informações foram obtidas através de um questionário, aplicado junto à vice-diretora da escola 
“Construindo o Saber”, formulado pelo Fórum Estadual de Educação Infantil, a fim de subsidiar o mapeamento 
das instituições de Educação Infantil no Estado de Ceará. 
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Tem em vista não apenas o enriquecimento pessoal e coletivo dos profissionais 

envolvidos, mas principalmente a melhoria da aprendizagem das crianças, um dos elementos- 

chave desta proposta específica de formação consiste na construção, ao longo de todo o 

processo, da parceria com os profissionais da escola. Deste modo, um dos pressupostos 

básicos do grupo é compartilhar, com os profissionais da escola, de todas as etapas do 

trabalho, o que requer consideração e respeito ao ritmo de desenvolvimento do grupo e de 

cada uma das pessoas envolvidas. 

Este processo de formação iniciou-se em 2003, apesar desta pesquisa ter que se 

delimitar à análise dos processos formativos ocorridos no ano de 2004 até o final de 2005. No 

decorrer de todo este período investigado, esta formação em contexto passou por algumas 

etapas, conforme comento. 

Diagnóstico (2003.1 a 2004.2) – consistiu numa investigação coletiva efetuada pelos 

integrantes do PARQUE em conjunto com os profissionais da escola, que tinha como objetivo 

o conhecimento da qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil pela 

instituição em foco. No intuito de se atingir este propósito, a pesquisa baseou-se nas dez 

dimensões estruturais da qualidade adotadas pelo Projeto Aprendizagem Pré-escolar Efetiva -

APE (PASCAL & BERTRAM, 1999), que são: currículo ou experiências de aprendizagem; 

estratégias de ensino -aprendizagem; planejamento da avaliação e da manutenção de registros; 

espaço físico; metas e objetivos; gestão, monitoração e avaliação; parceria parental e ligação 

com o lar e a comunidade; igualdade de oportunidades; relações e interações; organização da 

equipe técnica.  

Inicialmente, foi realizado um estudo sobre cada uma das dimensões da qualidade, onde 

as professoras puderam expressar seus pontos de vista sobre o tema, quando, por exemplo, o 

grupo pediu que elas escrevessem em tiras de papel os aspectos considerados como 

importantes para um atendimento educacional de qualidade e posteriormente comentassem e 

refletissem sobre eles, relacionando-os com as dez dimensões da qualidade propostas por 

Pascal e Bertram (1999). Embora o objetivo fosse discutir sobre o conceito referente a cada 

uma destas dimensões, as professoras já traziam neste momento suas opiniões sobre como 

estas dimensões se encontravam no contexto educacional investigado (ver anexo 3). 

O levantamento (de como se encontravam estas dimensões no contexto educacional 

investigado) baseou-se na utilização de outras estratégias. Dentre elas, encontram-se 

principalmente as observações efetuadas nas próprias reuniões dos integrantes do PARQUE 

com os profissionais da escola (conhecidas como REs), bem como nas observações das salas 
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de aula das professoras envolvidas na formação (o que incluiu o uso da Escala de 

Envolvimento da Criança).49 

As reuniões do PARQUE na escola acontecem quinzenalmente, na maior parte das 

vezes na própria instituição educacional e tem duração média de três horas e quinze minutos. 

Essas reuniões costumam ter a mesma sequenciação. Inicialmente é feita uma dinâmica, 

geralmente relacionada com o tema a ser abordado em cada encontro. Logo em seguida, é 

realizada a síntese da RE anterior e da sua avaliação feita pelo grupo. Posteriormente, é 

discutido o assunto principal da reunião, que varia de acordo com o momento do trabalho. Há 

depois uma sessão de informes, tanto da escola como do PARQUE. Finalizando, existem o 

momento de planejamento em grupo das próximas ações e a avaliação da reunião. 

Apesar de, nesse momento do trabalho, as reuniões terem como principal objetivo o 

diagnóstico da qualidade das práticas educativas existentes na instituição, a forma como 

foram conduzidas as discussões no grupo, bem como a participação das professoras nas várias 

etapas do trabalho, constituíram momentos de formação profissional. Além disto, esta 

proposta de trabalho visa integrar os processos de investigação aos de formação de 

professores. A investigação é considerada como uma estratégia para se chegar aos processos 

formativos. Assim, a formação acontece também no próprio momento da pesquisa, na medida 

em que a investigação não é realizada pelo PARQUE, mas em parceria com as professoras. 

Haja vista esta parceria, os integrantes do PARQUE buscaram compartilhar com as 

professoras os aspectos teóricos relativos às dimensões da qualidade no decorrer das primeiras 

reuniões (REs) que aconteceram na escola.  

 

 Foto 1 – Reunião do PARQUE na escola (RE). 

As integrantes do PARQUE perceberam nesses encontros a participação ativa das 

professoras e a necessidade delas de falarem sobre as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia da 

                                                           
49 Para detalhamento sobre como aconteceram estas observações nas salas de aula, inclusive acerca da aplicação 
da Escala de Envolvimento da Criança, ver Anexo 2. 
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escola. As professoras pareciam aproveitar esta oportunidade, raramente oferecida, de 

discussão em grupo acerca dos problemas por elas vivenciados, para desabafar suas angústias 

relacionadas principalmente às condições de trabalho. 

Os encontros com o PARQUE começaram, pois a ter uma função não só de reunir e 

integrar o grupo das professoras, como também de refletir, de forma coletiva, sobre os 

problemas por ela compartilhados. Desse modo, quando o grupo discutia sobre cada uma das 

dimensões da qualidade, como, por exemplo, a relacionada aos objetivos educacionais, e as 

professoras relatavam não terem até então discutido conjuntamente sobre quais eram os 

objetivos da Educação Infantil daquela escola, ou em que os objetivos educacionais do jardim 

I se diferenciavam dos do jardim II, todo esse processo da discussão coletiva e reflexão 

constituiu momento de formação para todo o grupo. 

Para que estes encontros, no entanto, pudessem acontecer de forma sistematizada e 

contínua no contexto escolar, várias estratégias tiveram que ser utilizadas, sendo 

constantemente revistas e repensadas pelo grupo. Uma delas consistia em agendar, em 

conjunto com as professoras e com antecedência, logo no início de cada semestre, os dias dos 

encontros quinzenais com o PARQUE. Este calendário acordado por todo o grupo era 

também entregue à supervisora e à diretora da escola, sendo também fixado no espaço 

informativo (flanelógrafo) da sala dos professores (ver exemplo de calendário referente ao 

período 2004.2, no Anexo 4). 

Essas reuniões com os profissionais da escola, no início aconteciam aos sábados, 

contudo, em razão da ausência constante de algumas professoras por motivos pessoais e 

profissionais diversos (cursarem graduação ou especialização, terem que estar presentes na 

outra escola onde trabalham), esses encontros tiveram que ser transferidos para um dia na 

semana. Uma das estratégias utilizadas para viabilizar estas reuniões, sem que os alunos 

ficassem sem aula, já que as professoras não tinham nenhum espaço reservado dentro da sua 

própria rotina profissional na escola para estudo ou reflexão em grupo de questões teórico-

práticas pertinentes à Educação Infantil, foi a substituição das professoras.50 

Inicialmente, houve maior investimento dos integrantes do PARQUE para que outros 

profissionais ou estagiários substituíssem as professoras nas suas salas de aula, o que implicou 

inclusive no custeio das despesas relativas a estas substituições. Posteriormente, o PARQUE 

resolveu também compartilhar estes gastos com as professoras, como forma de torná-las co-

                                                           
50 Para maiores esclarecimentos sobre como esta substituição das professoras nas suas salas de aula foi realizada 
ao longo do trabalho, ver Anexo 2. 
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responsáveis pela viabilização dos encontros do grupo. Foi então que todo o grupo começou a 

se empenhar no planejamento e na organização de uma feira de objetos usados a ser realizada 

na escola para levantar em conjunto os recursos necessários para as despesas relativas às 

substituições das professoras. 

Essa co-participação das professoras no trabalho realizado também foi estimulada por 

outras estratégias adotadas pelo grupo. Uma delas consistiu na alternância de responsabilidade 

pela condução de algumas atividades que aconteciam nestes encontros, REs. Este rodízio na 

condução destas atividades, que em uma reunião era assumido por membros do PARQUE e 

na outra pelas próprias professoras, inicialmente se restringiu ao momento da dinâmica e do 

lanche. Posteriormente, com maior envolvimento das professoras no trabalho e uma dedicação 

delas mais evidente na leitura dos textos sugeridos pelo PARQUE, este grupo percebeu a 

necessidade das professoras também assumirem, de forma revezada, a condução dos 

momentos coletivos de estudos teóricos. 

Outra estratégia utilizada para integrar mais as professoras em todo o processo de 

formação em curso foi realizar, no momento final de cada encontro com a escola, uma 

avaliação, contínua das professoras sobre o trabalho. Esta avaliação que assumiu diferentes 

formatos ao longo de todo o percurso, podendo ser oral ou por escrito, em grupo ou 

individual, consistiu também num importante instrumento para o grupo ir (re)direcionando 

suas ações formativas. 

Uma das estratégias que enriqueceu bastante a condução deste processo de formação em 

contexto, porém, foi a sistemática de funcionamento do próprio grupo PARQUE. Com 

encontros semanais desde 2001, os membros do PARQUE voltaram-se no início 

exclusivamente para o estudo do referencial teórico-metodológico da proposta.  

 

                            Foto 2 – Reunião de estudo do PARQUE (RP). 
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Posteriormente, com o começo da pesquisa de campo, em 2003, as reuniões entre os 

integrantes do grupo, que são conhecidas como RPs, passaram também a abranger a troca de 

opiniões e de percepções de cada um dos membros do PARQUE, tendo como base as 

observações individuais feitas em diferentes espaços do cotidiano escolar, inclusive nas salas 

de aula das professoras envolvidas na formação. Além das observações realizadas, as 

percepções do grupo sobre o trabalho pedagógico oferecido na instituição em foco foram 

também enriquecidas com a utilização de outros instrumentos relacionados a algumas 

pesquisas individuais e específicas de integrantes do PARQUE (como por exemplo: entrevista 

realizada com a supervisora e professoras da Educação Infantil da escola, questionário 

aplicado à diretora e à vice-diretora; ver ANDRADE, 2007). 

Este intercâmbio de informações e de percepções sobre as práticas educativas na área da 

Educação Infantil daquela escola entre os integrantes do PARQUE, mesmo quando se 

mostraram divergentes, constituíram um dos recursos cruciais para a condução do processo de 

formação em contexto. Isto porque, nessas reuniões do PARQUE (RPs), eram discutidas, 

avaliadas e planejadas em conjunto as atividades e ações necessárias para o melhor 

andamento do trabalho. 

Estas reuniões (RPs) geralmente seguem a mesma seqüenciação. No início há uma 

sessão de informes, quando se socializam tanto informações mais recentes referentes à escola, 

como relacionadas a cursos, congressos, palestras da área de Educação Infantil. Logo em 

seguida, é feita a leitura do registro da última reunião (RP), sendo realizadas pelo grupo as 

correções e complementações necessárias. Posteriormente, são comentadas as visitas mais 

recentes efetuadas por integrantes do PARQUE na escola, também a partir da leitura do 

registro feito por uma das integrantes do grupo.  

 

 

 

                       Foto 3 – Trocas de idéias numa das reuniões do PARQUE. 
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Nesse momento, se estabelece o diálogo através das diferentes percepções do grupo 

sobre as relações interpessoais estabelecidas na escola, a participação e o envolvimento dos 

profissionais em relação ao trabalho, a prática pedagógica das professoras, o apoio da direção 

e da supervisão às atividades em andamento, dentre outros temas, o que embasa o 

planejamento realizado a seguir. Após esse momento, é realizado o planejamento da próxima 

reunião com a escola (não apenas a pauta, mas quem se responsabilizará por todos os 

momentos e pelos recursos materiais necessários) ou a avaliação coletiva da última RE, 

geralmente baseada na leitura do seu registro. 

Assim, uma das práticas do grupo PARQUE que também favoreceu a análise das ações 

de formação desenvolvidas, consistiu tanto na elaboração de um modelo comum e 

sistematizado de registro para as RPs e REs (ver anexo 5 e 6) como no compartilhamento 

destes registros durante as reuniões do PARQUE, já que estes eram feitos, de forma revezada 

por parte de cada um dos integrantes deste grupo. 

A partir da leitura destes registros nessas reuniões, o grupo retomava as atividades 

desenvolvidas, para poder refletir sobre as estratégias utilizadas (o que deu certo, o que ainda 

precisa melhorar, o que necessita ser mais trabalhado no grupo), a fim de estruturar novas 

ações e diretrizes aos processos de formação em curso. Estes registros permitiram também a 

documentação, construída de forma coletiva e compartilhada, de toda a trajetória do grupo 

PARQUE e do percurso da sua proposta de formação em contexto. 

No intuito de se avaliar a qualidade das práticas educativas no contexto investigado, foi 

também utilizada a Escala de Envolvimento Leuven para Crianças Pequenas (LISYC) ou a 

Escala de Envolvimento da Criança (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001). Este instrumento 

avalia o nível de envolvimento da criança nas atividades propostas pelas professoras, como 

indicador da qualidade das suas experiências de aprendizagem. Para tanto, foram feitas 

filmagens nas salas de aula das professoras envolvidas na formação, nos meses de maio e 

junho de 2004.51  

Considerando os processos formativos desta etapa de avaliação conjunta, os quais 

pressupõem a participação ativa das professoras no momento do diagnóstico, o PARQUE 

resolveu convidá-las para aplicar este instrumento. A princípio, a maioria das professoras 

aderiu à proposta; posteriormente, com as discussões levantadas ao longo das reuniões do 

PARQUE com a escola, todas as professoras aceitaram o desafio. 

                                                           
51 Sobre a utilização desta escala, veja Cruz et al. (2005) e Andrade, Cruz e Hollanda (2005). 
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Um dos fatores que contribuiu para que houvesse essa participação de todo o grupo foi o 

fato de o PARQUE estar sempre reiterando nesses encontros os propósitos do seu trabalho. 

Procurava deixar claro que seu objetivo consistia em conhecer e compreender a realidade 

educacional investigada para poder melhor intervir nela, em vez de se voltar para julgar o 

trabalho pedagógico da professora.  

O cuidado do PARQUE ao conduzir todas as suas ações na escola também foi um 

elemento que facilitou o envolvimento das professoras neste trabalho em parceria. Nesse 

momento, esse cuidado pôde se evidenciar na medida em que o grupo procurava sempre estar 

aberto a como as professoras se sentiam sendo filmadas, interessando-se em ouvir e discutir 

sobre as suas impressões, medos e angústias, o que chegou inclusive a ser ponto de pauta das 

reuniões com o grupo. Outro aspecto decisivo foi a atitude, assumida pelo PARQUE, de 

respeito à liberdade de escolha e acolhimento da decisão das professoras em participar ou não 

desta etapa do trabalho. 

Para que a aplicação conjunta da Escala de Envolvimento da Criança, como estratégia 

do processo de formação de professores fosse viabilizada, foi necessário dedicar também 

algumas reuniões na escola para: explicitar os objetivos da escala, seus indicadores e os níveis 

de envolvimento (do nível 1 ao 5); realizar oficinas de uso da filmadora pelas professoras; 

bem como organizar operacionalmente a aplicação conjunta da escala (o que inclui agendar o 

horário das filmagens e a substituição das professoras em sala de aula e discutir algumas 

recomendações acerca da conduta das professoras durante as filmagens).  

Toda esta prática de planejamento coletivo da atividade de filmar os alunos, que 

abrangeu inclusive providenciar com antecedência todos os recursos necessários para esse 

momento (como, por exemplo, verificar os alunos sorteados para filmagem e colocar seus 

nomes nas etiquetas para identificá-los) constituiu também aprendizado para todo o grupo de 

professoras, que não costuma vivenciar encontros de planejamento na escola, muito menos 

que envolvam o coletivo dos profissionais da Educação Infantil na busca de se atingir 

objetivos comuns. 

Este estudo teórico-prático tinha a intenção também de que as professoras 

desenvolvessem outro olhar diante das ações e interações estabelecidas pelas crianças ao 

realizarem as atividades propostas pelas professoras. Para tanto, nas reuniões com o 

PARQUE, as professoras puderam ver e discutir sobre exemplos de trechos de filmagens com 

níveis diferenciados de envolvimento das crianças nas atividades por elas propostas. 

Posteriormente, o grupo de professoras também pôde exercitar a classificação dos níveis de 
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envolvimento de alguns alunos, que foram filmados por elas próprias. Nesses encontros com 

o PARQUE, as professoras demonstraram bastante interesse em participar das atividades, 

principalmente dos exercícios de classificação dos níveis de envolvimento dos alunos. 

A partir do segundo semestre de 2004, as reuniões na escola voltaram-se para a 

discussão do diagnóstico de como se encontrava cada uma das dimensões estruturais da 

qualidade naquela escola, a partir, inicialmente, das percepções trazidas pelo PARQUE. Este 

grupo optou por ir aos poucos construindo os resultados da pesquisa, em conjunto com as 

professoras, considerando também suas impressões e percepções acerca de cada dimensão 

enfocada. Isto por ter como um pressuposto básico a parceria destes profissionais ao longo de 

todo o trabalho realizado. Por isso, ao término desta etapa de avaliação, o grupo também 

elaborou, de forma compartilhada, um relatório contendo a síntese das percepções discutidas 

no segundo semestre por todo o grupo, relativas a cada uma das dimensões da qualidade 

naquele contexto. 

Planejamento (2004.2 a 2005.1) – Esta etapa consistiu num planejamento conjunto das 

ações a serem desenvolvidas para superar parte das dificuldades encontradas no diagnóstico 

educacional feito pelo grupo. Para tanto, foi necessário fazer um levantamento das prioridades 

de ação, já que seria inviável o grupo conseguir trabalhar todas as dificuldades encontradas.  

Por isso, no primeiro momento desta etapa, houve discussão conjunta de quais 

dimensões precisariam ser priorizadas para serem trabalhadas pelo grupo. A estratégia 

utilizada para envolver as professoras nessa escolha foi realizada durante as reuniões do 

PARQUE com a escola. Consistiu na divisão do grupo em duplas, formadas por professoras e 

membros do PARQUE para fazer uma leitura do relatório, que continha uma síntese das 

percepções compartilhadas pelo grupo sobre cada dimensão (intitulado “as dimensões 

estruturais da qualidade na escola Construindo o Saber”). Cada dupla ficou responsável por 

ler e apresentar as suas considerações sobre duas dimensões da qualidade (apontando, 

inclusive, quando necessário, complementações e/ou alterações na síntese escrita referente a 

essas dimensões). Posteriormente, foi feita uma votação em que as duas dimensões mais 

indicadas foram: estratégias de ensino e aprendizagem e experiências de aprendizagem e 

currículo. 

O segundo momento desta etapa de planejamento relacionou-se à forma como o grupo 

iria trabalhar as duas dimensões escolhidas. Uma das estratégias considerada pertinente por 

todo o grupo foi a de realizar visitas a instituições de Educação Infantil, que desenvolvessem 
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um trabalho pedagógico de qualidade para conhecer como estas dimensões escolhidas eram 

enfocadas neste contexto escolar. 

Como o grupo havia realizado há pouco tempo um diagnóstico da Educação Infantil 

oferecida na escola ‘Construindo o Saber’, onde foram apontados vários resultados precários e 

a proposta era visitar instituições educacionais consideradas por oferecerem um atendimento 

educacional de qualidade na área, os integrantes do PARQUE se empenharam mais para que 

estas visitas acontecessem, chegando inclusive a apanhar as professoras na escola onde 

trabalham. Isto, no entanto, não aconteceu em momentos posteriores, quando outras visitas 

foram realizadas e os integrantes do PARQUE puderam contar com uma participação mais 

ativa das professoras para a realização das atividades planejadas pelo grupo. 

Durante as visitas efetuadas, foi possível evidenciar alguns relatos de professoras 

contendo críticas às instituições em foco, referentes, por exemplo, às instalações físicas de 

uma das escolas escolhida, à limpeza das suas salas. É provável que nesse momento as 

professoras estivessem fazendo comparações com a instituição onde atuam e com o trabalho 

pedagógico que desenvolvem. Assim, identificar aspectos negativos nestas instituições 

educacionais consideradas de qualidade, mesmo diante de tantas constatações interessantes, 

revela a necessidade das professoras de demonstrarem que, como no caso delas, nem tudo está 

bom; alguns aspectos precisam também ser melhorados. 

De forma geral, entretanto, as professoras participaram bastante dessa atividade, 

observando e fazendo várias perguntas referentes principalmente a como as duas dimensões 

da qualidade se evidenciavam naquele contexto escolar. A partir dessas visitas, alguns temas 

foram então sendo mais delineados pelo grupo: o trabalho com projetos, a avaliação e o 

acompanhamento dos alunos e os processos de aquisição da leitura e da escrita. Esse último 

foi escolhido por unanimidade, pelo grupo de professoras, para ser alvo do trabalho de 

formação a ser desenvolvido no ano posterior. 

Diante dessa opção, o grupo reconheceu a necessidade de maior aprofundamento teórico 

sobre os processos de leitura e escrita na perspectiva construtivista e a sua prática pedagógica 

na Educação Infantil, ficando, então, acordado que o estudo e a discussão a partir de textos 

cuidadosamente selecionados, seriam ações a realizar. Na época, o PARQUE apresentou sua 

opção teórica construtivista e esclareceu que, como era nela que se apoiava a ação, também 

seria, entre as várias possíveis, a opção para abordar o tema da construção da escrita. Caso as 

professoras e a supervisora aceitassem a proposta, seria esse o referencial. 
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 Esta prática de consultar as professoras, de ouvir e respeitar as suas opiniões e escolhas, 

foi algo continuamente presente em todas as etapas do trabalho desenvolvido; e tinham 

mesmo a intenção de constituir importante elemento formador; principalmente considerando a 

realidade institucional enfocada, em que as atividades costumam ser impostas pelas instâncias 

superiores (da Regional para a escola, da direção e supervisão para as professoras, das 

professoras para pais e alunos) de forma geralmente autoritária, sem ensejar oportunidades de 

troca de percepções e opiniões, escuta das necessidades individuais e do grupo, nem 

possibilitar espaços para o diálogo e de aprendizado em comum. 

Associado a este aprofundamento teórico, o grupo reconheceu como indispensável 

conhecer e discutir sobre a prática pedagógica na Educação Infantil referente ao processo de 

leitura e escrita na perspectiva construtivista. Para tanto, além de leituras específicas, foram 

também planejadas atividades denominadas experimentais, em que as professoras iriam 

realizar atividades de leitura e escrita em sala de aula a partir deste referencial teórico 

escolhido, sendo acompanhadas por integrantes do PARQUE, tanto no que se refere ao 

planejamento, como na execução e avaliação de tudo o que era realizado.  

Intervenção (2005.1.a 2005.2) – Esta etapa consistiu no trabalho de formação em 

contexto propriamente dito, onde foram implementadas as ações anteriormente planejadas e 

pensadas em conjunto, acerca do tema prioritariamente escolhido: os processos de aquisição 

da leitura e escrita e as práticas pedagógicas a eles relacionadas. Nesse momento, o PARQUE 

teve como objetivo desenvolver um processo continuado de apoio ao desenvolvimento 

profissional sustentado, por meio de uma formação em contexto com os profissionais da 

Educação Infantil. Todo este processo de formação continuada baseou-se no desenvolvimento 

das seguintes ações:  

a)  aprofundamento dos conhecimentos teóricos,  

b)  experimentação de atividades embasadas na perspectiva construtivista; e  

c)  realização de visitas a contextos que adotam essa perspectiva. 

Apesar de estas ações já terem sido planejadas em momento anterior, foi somente nesta 

etapa que elas foram sendo progressivamente construídas pelo grupo. Assim, apesar de todo o 

grupo reconhecer a importância de maior aprofundamento teórico sobre a perspectiva 

construtivista acerca dos processos de leitura e escrita, o PARQUE questionava: como 

possibilitar que o estudo dos textos teóricos pudesse levar as professoras a pensar melhor 
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sobre a própria prática em sala de aula? Como, por este estudo, se pode instigar as professoras 

a estudar e a se interessar mais pelo construtivismo? 

Neste sentido, foi fundamental a seleção dos textos a serem discutidos por todo o grupo, 

levando em consideração a clareza e a pertinência do material para a discussão no grupo, o 

nível de aprofundamento teórico suscitado, bem como as reflexões levantadas sobre a prática 

pedagógica na Educação Infantil. Os estudos basearam-se nas seguintes obras: o texto “As 

contribuições da Psicogênese da língua escrita e algumas reflexões sobre a prática educativa 

de alfabetização” (WEISZ, 1988) e dois livros - Desenvolvimento e aprendizagem na escola 

(LIMA, 2002) e Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista (TEBEROSKY e 

COLOMER, 2003). Este último foi escolhido por apresentar tanto aspectos teóricos como 

várias indicações acerca da mediação pedagógica nesta abordagem teórica. 

Durante os momentos da discussão, foram utilizadas tanto atividades em duplas, como 

em pequenos grupos e com o grupo todo, que tinham como objetivo identificar e comentar as 

idéias principais suscitadas pelas autoras dos textos e/ou os aspectos que mais chamaram a 

atenção das professoras, bem como realizar sínteses (apenas faladas, escritas ou com auxílio 

de fotos e de desenhos).  

Inicialmente, a estratégia utilizada pelo PARQUE na condução dos momentos de estudo 

consistiu em explorar de forma minuciosa as idéias centrais levantadas pela autora do 

primeiro texto. O objetivo era assegurar a compreensão das professoras sobre os conceitos 

apresentados e as principais idéias defendidas. O grupo procurou tratar de cada tema de forma 

detalhada, sem ter pressa, estimulando a participação das professoras e o esclarecimento de 

todas as dúvidas por elas apresentadas.   

Isto fez com que a discussão do primeiro texto, relativamente curto, se estendesse por 

mais de uma reunião com o grupo da escola, o que levou a supervisora a questionar sobre o 

fato de o grupo não conseguir avançar tanto para a finalização da discussão do texto. Mesmo 

diante das dificuldades advindas da participação da supervisora nesses encontros, o PARQUE 

procurava promover uma discussão enriquecedora e esclarecedora sobre as idéias suscitadas 

pelo estudo, utilizando, por exemplo, perguntas norteadoras referentes às principais partes do 

texto, a fim de que o grupo sentisse que estava também avançando e se aprofundando no 

estudo do conteúdo teórico da perspectiva construtivista. 

Outra estratégia continuamente usada pelo PARQUE para conduzir o andamento das 

discussões no grupo consistiu em procurar relacionar os temas levantados com a prática 
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cotidiana pedagógica das professoras. Assim, por exemplo, caso o grupo estivesse discutindo 

sobre as hipóteses que as crianças constroem durante o processo de aprender a ler e a escrever 

numa perspectiva construtivista, o PARQUE estimulava também uma reflexão, tendo como 

base as próprias produções escritas dos alunos das professoras que participavam do trabalho. 

(Ver anexo 7). 

Esse contínuo interesse em articular as questões teóricas às práticas vivenciadas pelas 

professoras no seu cotidiano, possivelmente, foi um dos fatores que possibilitaram o 

envolvimento crescente das professoras nas discussões feitas em grupo. Este envolvimento 

pode ser evidenciado através das observações realizadas durante as reuniões na escola, 

quando algumas professoras chegaram a comentar sobre a realização de leituras de textos 

complementares sugeridos pelo PARQUE. Uma delas (SARA), que afirmou, num momento 

anterior, que não gostava de ler, muito menos sobre o construtivismo, chegou a participar de 

modo mais ativo das discussões do grupo, afirmando numa determinada ocasião poder 

compreender melhor sobre as produções do alunos. Em alguns momentos, o envolvimento do 

grupo com as atividades propostas era tanto que, várias pessoas continuavam o trabalho em 

curso, mesmo quando chamadas para o lanche. 

Outra estratégia, adotada logo após o grupo concluir a discussão do texto de Weisz 

(1988) foi a análise conjunta de um vídeo52 durante as reuniões na escola. Este vídeo retratava 

o processo histórico de construção da linguagem escrita pela humanidade, relacionando-o à 

apropriação da linguagem escrita pela criança. O vídeo também apresentava algumas 

produções de crianças, em diferentes momentos de compreensão do sistema de escrita, que 

foram comentadas a partir do referencial teórico construtivista. Durante as discussões feitas 

sobre este recurso, as professoras demonstraram estar bastante interessadas, especialmente 

pelas produções das crianças, as quais provocaram muitas observações e perguntas.  

Como Cruz et al. comentam (2005),  

Ficou a impressão de que esse material propiciou o estabelecimento de relações com a 
experiência delas e de que facilitou a compreensão da aquisição da escrita como um 
processo mais complexo do que supunham. Sobretudo, pareceu ter início uma 
reconsideração acerca dos esforços despendidos pela criança para compreender e lidar 
com esse sistema.   

 

As atividades denominadas experimentais, como já referido, consistiram em atividades 

desenvolvidas pelas professoras em sala de aula, que foram acompanhadas pelas integrantes 

                                                           
52 Educação Infantil - Programa Parametros em Ação (MEC). Fita 01. Primeira parte: A construção da Escrita. 
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do PARQUE, desde o momento do planejamento até a avaliação. Foram propostas no intuito 

de que as professoras pudessem refletir individualmente e em grupo sobre as suas práticas 

pedagógicas através de experiências construídas sob pressupostos construtivistas. Basearam-

se nas experiências relatadas por Teberosky e Cardoso (2003) na escola Casas, em Barcelona.  

 

                                   Foto 4 – 1ª série de atividades experimentais realizadas no Jardim I 

 

As atividades experimentais foram planejadas em pequenos grupos, divididos por turma, 

formados pelas respectivas professoras e por integrantes do PARQUE. Posteriormente, as 

atividades realizadas pelas professoras eram então observadas e registradas (por escrito e 

através de fotografias) pelos integrantes do PARQUE. Geralmente, logo após a sua realização, 

a professora se reunia com o componente do PARQUE que desde o início vinha 

acompanhando a professora para discutirem sobre as suas impressões acerca da atividade 

desenvolvida. Alguns aspectos eram expressos, tais como: a descrição da atividade, forma de 

proposição da atividade pela professora, participação e envolvimento das crianças, 

dificuldades encontradas e pontos positivos da experiência. A partir dessa discussão, era 

elaborado um relatório reflexivo para ser socializado com todo o grupo na reunião seguinte. 

Essas atividades experimentais aconteceram nos meses de maio (todas na mesma 

manhã), junho (em dias variados) e em novembro (novamente em dia único) de 2005. No 

primeiro momento, o relatório escrito foi praticamente elaborado pelos integrantes do 

PARQUE, baseando-se nas reflexões feitas juntamente com cada uma das professoras. A 

partir da segunda atividade experimental, tanto os integrantes do PARQUE como as 

professoras elaboravam relatórios, que serviam de subsídio tanto para a discussão, com cada 

professora, como para a reflexão conjunta na reunião com o grupo todo.  
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Uma das estratégias adotadas pelo grupo, a fim de que as professoras pudessem 

compreender a proposta de atividade sugerida e a elaboração do relatório, foi a análise 

conjunta de um dos capítulos do livro de Teberosky e Cardoso (2003), que apresenta um 

documento de classe elaborado a partir do relato de uma professora e dos demais participantes 

da pesquisa, sobre uma atividade desenvolvida em sala de aula. Além da discussão desse 

documento, foi também sugerido um roteiro para a elaboração do relatório53, o qual facilitou 

bastante à análise conjunta entre integrantes do PARQUE e professoras da atividade 

desenvolvida.  

De modo geral, durante a realização destas atividades, houve ótimo envolvimento das 

professoras, e, o que é fundamental, houve também maior participação das crianças, 

evidenciando-se momentos em que elas demonstravam bastante interesse com o que estava 

sendo realizado. Estas atividades, em parceria, de intervenção pedagógica, tinham a intenção 

de possibilitar também a construção de outra perspectiva das professoras sobre o trabalho 

então realizado.  

 

 

                                   Foto 5 – 1ª série de atividades experimentais realizadas no Básico Fundamental 

 

                                                           
53 Este roteiro inclui a descrição das condições gerais do desenvolvimento da atividade (data, número de alunos e 
alguma informação relevante sobre a sala); aspectos ligados à atividade (descrição da atividade, objetivo da 
atividade e sua justificativa) e ao seu desenvolvimento (hora do início da atividade, forma de proposição da 
atividade pela professora, reação das crianças e sua participação, como aconteceu a atividade, incluindo 
comentários das crianças, episódio interessante e hora do término da atividade); e, finalmente, os comentários 
referentes à atividade e ao seu desenvolvimento (dificuldades na realização, pontos positivos, sugestões futuras e 
algum comentário complementar).  
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Durante as reuniões com a escola, quando as professoras foram indagadas sobre como se 

sentiram sendo observadas, pode-se notar que elas se mostravam menos defensivas em 

relação ao momento do diagnóstico, e que o incômodo, anteriormente evidenciado com as 

observações feitas pelo grupo em suas salas de aula, foi substituído pelo interesse em poder 

partilhar e refletir sobre as suas experiências, sobre o que foi bom, e o que ainda pode e 

precisa ser melhorado. Este trabalho em conjunto foi então proveitoso na visão do PARQUE, 

por se tratar de um momento de formação em contexto por excelência, onde foi possível a 

reflexão conjunta acerca de vários aspectos da prática pedagógica das professoras, suscitando 

um repensar sobre as suas atitudes e ações, enriquecido pela possibilidade de trocar 

experiências e aprendizagens em grupo. 

A formação em contexto foi enriquecida através da análise dos relatórios, conjuntamente 

elaborados pelas professoras e pelos integrantes do PARQUE, que constituíram instrumentos 

essenciais para a troca de experiências e a reflexão no grupo (ver anexo 8 - exemplo de 

relatório elaborado pela professora – 1ª versão e anexo 9 - relatório final para ser discutido 

pelo grupo nas reuniões com os profissionais da escola). Através da discussão destes 

documentos, foi possível, como bem exprime Teberosky (2003), divulgar uma ação diferente 

na prática pedagógica, evidenciando-se a capacidade de reflexão e de observação das 

professoras sobre esse momento de sua prática.  

Em sua perspectiva teórica sócio-construtivista, Vygotsky (1994, 2004) atribui 

importância central ao papel do outro na promoção da aprendizagem humana e, 

conseqüentemente, considera estas trocas de idéias entre os participantes da formação em 

contexto como fundamentais para sua aprendizagem profissional. Isto porque, para o autor, a 

construção do conhecimento é concebida como um processo de interação mediado por várias 

relações interpessoais, principalmente viabilizado pela mediação feita por outros sujeitos.  

É importante salientar que, inicialmente, uma das professoras (SARA) não quis 

participar desta atividade experimental, justificando que ainda precisava de tempo para aceitar 

esse tipo de atividade, o que somente aconteceu na terceira série realizada. Sua opção foi 

recebida pelo grupo de forma respeitosa, o que, segundo Cruz et al. (2005), foi  

(...) muito importante para que as professoras sentissem que há espaço para que 
suas dificuldades sejam acolhidas. Isto é, ao mesmo tempo em que está claramente 
colocada a necessidade de mudanças e em que são feitas propostas para se apoiar 
esse processo, há a consciência da complexidade desse processo, que envolve 
múltiplos sentimentos e desejos (por vezes contraditórios); portanto, um processo 
difícil, que exige sensibilidade, cuidado e paciência. 
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No segundo semestre de 2005, foram realizadas algumas visitas ao Núcleo de 

Desenvolvimento da Criança (N.D.C.) da Universidade Federal do Ceará. Estas foram 

sugeridas pelas próprias professoras, a fim de conhecer melhor o trabalho aí desenvolvido, 

especialmente o relativo à aprendizagem da leitura e da escrita, numa abordagem 

construtivista. As visitas foram então viabilizadas pelo grupo, na medida em que se tinha 

consciência da importância das professoras conhecerem e discutirem sobre experiências de 

práticas educativas de qualidade na Educação Infantil.   

As visitas aconteceram em dois turnos: as professoras das turmas de jardim I e II 

assistiram às atividades das turmas com idades semelhantes à faixa etária de suas turmas, no 

turno da manhã, enquanto as professoras da primeira série foram, à tarde, observar as 

atividades com as crianças maiores.  

Durante as visitas, as professoras observaram o desenrolar das atividades propostas e 

faziam também anotações. Logo após as observações em sala de aula, as professoras foram 

conhecer as instalações físicas do NDC, já que algumas, por se haverem integrado ao 

PARQUE em 2005 não tiveram a oportunidade de participar da visita realizada anteriormente 

a esta instituição. Posteriormente, as professoras se reuniram com o PARQUE e com um 

representante da escola para fazer perguntas, tirar dúvidas e obter alguns esclarecimentos a 

respeito da proposta pedagógica adotada na instituição.  

No decorrer das visitas, as professoras mostravam-se curiosas e faziam comentários 

acerca do espaço físico, dos recursos materiais disponíveis, demonstrando-se também bastante 

interessadas pelo trabalho pedagógico desenvolvido. Algumas fizeram comentários 

comparativos às condições de trabalho que eram oferecidas na escola Construindo o Saber, 

evidenciando as condições precárias de funcionamento da escola onde atuavam.  

É interessante destacar o fato de que algumas professoras começaram também a 

questionar a respeito de suas práticas pedagógicas na escola Construindo o Saber. Uma delas 

criticou a forma como as atividades eram planejadas e executadas, sendo definida, para cada 

dia da semana, uma área do conhecimento (Língua Portuguesa, Ciências, dentre outras). Esses 

questionamentos foram principalmente levantados quando o grupo conheceu a proposta de 

trabalho, com projetos pedagógicos, desenvolvidos no N.D.C. 

Como forma de finalizar este capítulo, o quadro seguinte sintetiza os contextos 

sistêmicos - macrossistema, exossistema, mesossistema e o microssistema - e suas 
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repercussões no desenvolvimento da proposta de formação em contexto conduzida pelo 

PARQUE. 

A influência dos contextos sistêmicos no desenvolvimento do 
trabalho de formação em contexto

Macrosistema:
Histórico da  E. I. 
no Brasil
Políticas Públicas

Características do 
Atendimento 

Exosistema:
Educação no 

município
Formação  

inicial e   
continuada dos 
professores

Mesosistema:
Escola “Construindo 

o Saber”
�Histórico
�Estrutura
�Funcionamento

Microsistema:
A proposta de 

formação em contexto
�Diagnóstico
�Planejamento
�Intervenção

 

 

Figura 3 – A influência dos contextos sistêmicos no desenvolvimento da formação em contexto 
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5 A FORMAÇÃO EM CONTEXTO A PARTIR DAS VOZES DAS PRO FESSORAS 

 
 

O nosso grupo do PARQUE, os momentos que 
nós temos com o PARQUE, eu acho que isso 

daí é uma coisa muito direcionada a formação, 
porque a gente está lá não só pra discutir 

formas e tudo e outras coisas,  
nós estamos também pra aprender  

 
 (PROFª RENATA) 

 

 ste capítulo possui como objetivo central analisar as percepções das professoras 

sobre o trabalho de formação em contexto conduzido pelo PARQUE, em cada uma 

das suas diferentes fases de realização, ou seja, no momento do diagnóstico, 

planejamento e intervenção.  

As informações aqui apresentadas basearam-se nas observações efetuadas nas 

oportunidades de formação vivenciadas pelas professoras na escola, especialmente nas 

reuniões de planejamento das professoras com a supervisora, na semana pedagógica e nas 

reuniões do PARQUE com a escola. A partir do uso do roteiro de observação adotado (ver 

item 3.3.1), foram analisadas as falas das professoras que expressavam suas percepções sobre 

os momentos de formação por elas presenciados no contexto escolar.  

Paralelamente a estas observações, foram efetuadas entrevistas com as professoras 

participantes da formação em contexto, que se constituíram neste trabalho, numa das 

principais estratégias para se identificar as suas percepções sobre esta proposta de formação 

conduzida pelo PARQUE. A análise deste instrumento foi realizada, inicialmente, por meio 

de uma leitura geral e atenta das transcrições das falas das professoras, sendo posteriormente 

complementada pela utilização do software NUD*IST, que possibilitou a seleção dos trechos 

de falas significativos aos objetivos desta pesquisa. 

Através da utilização deste recurso, foi possível identificar alguns temas de análise das 

percepções das professoras, acerca dos objetivos e das estratégias do trabalho de formação 

continuada realizado pelo PARQUE, as dificuldades que elas sentiram no decorrer deste 

processo e as sugestões que fizeram sobre ele. As percepções das professoras sobre estes 

temas serão enfocadas em cada uma das fases, a seguir destacadas, do trabalho de formação 

em contexto.   

  E 
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5.1 As percepções das professoras sobre a formação em contexto na fase do diagnóstico 

(junho / 2004) 

 

O objetivo primordial da proposta de formação em contexto enfocada neste trabalho 

consistiu em promover a melhoria da qualidade das práticas educativas na Educação Infantil, 

procurando integrar os processos de pesquisa e de formação de professores. Este objetivo foi 

discutido com as professoras em diversos momentos e nas diferentes etapas do trabalho em 

curso. 

Na entrevista inicial, contudo, algumas professoras consideraram o objetivo do trabalho 

proposto como exclusivamente ligado à pesquisa.  

 Focalizar falhas, é mais pesquisar aquilo, pesquisar algo que está deixando a 
desejar.(REGINA).  

Eu acho que é um projeto de pesquisa. Vocês tão pesquisando, fazendo uma 
pesquisa como os professores trabalham, como os alunos são trabalhados, como é 
que eles tão sendo tratados, como é que eles tão estudando.(MARIA).  

 

Isto parece ser compreensível na medida em que esta etapa do trabalho estava mais 

voltada para o diagnóstico do atendimento educacional oferecido pela instituição na área da 

Educação Infantil. A maior parte das profissionais, no entanto, já conseguiam, mesmo nessa 

fase, vislumbrar também o caráter interventivo do projeto, considerando-o como proposta de 

trabalho em conjunto para melhorar a aprendizagem das crianças.  

É junto com a gente tá desenvolvendo este, não sei se é projeto, pra ver o nível que 
os alunos estão e junto com a gente tentar descobrir a maneira de melhorar os que 
estão num nível mais baixo. (ANA CLARA).  

 

Então pra mim tem dois objetivos: é um trabalho coletivo e é uma pesquisa que tem 
a finalidade de todo mundo se ajudar ali pra que aquilo dê certo, pra que aquilo 
realmente aconteça de uma forma assim que até supere as nossas expectativas. 
(RENATA). 

 

(...) você vai intervir porque você quer ver lá no final as coisas acontecendo bem. É 
tanto que a gente tá vendo o que é que precisa, para pensar no que fazer, no que 
precisa para ter o resultado final que é as coisas andando bem, com qualidade. 
(MADALENA). 

 

Nesta primeira série de entrevistas, as professoras também enfatizaram o caráter 

diferente e novo do trabalho que vinha sendo realizado.  
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É um trabalho diferente, de filmagem, é bem diferente da nossa realidade. A gente 
não estava acostumado assim com este tipo de trabalho, filmar os meninos pra 
depois observar o nível de cada um. (ANA CLARA).  

 

Eu acho bem interessante assim a entrevista com os alunos que eu nunca tinha 
visto, filmagem, até hoje eu nunca tinha visto isso em escola nenhuma, pra mim é 
uma novidade muito grande. (REGINA).  

 

Este caráter inovador da proposta de formação em curso apontado pelas professoras 

parece estar neste momento relacionado à avaliação realizada pelo grupo sobre o atendimento 

educacional oferecido na instituição pesquisada. Como se pôde evidenciar no capítulo 

anterior, o trabalho foi desenvolvido num contexto onde inexistem práticas de avaliação e 

acompanhamento dos serviços educacionais oferecidos.  

Além disto, a proposta de formação em contexto procurou construir o diagnóstico da 

instituição com os profissionais que lá atuam, refletindo em conjunto sobre os seus resultados, 

o que possivelmente tem caráter inédito. Como uma das professoras comentou:  

Realmente eu nunca tinha ouvido falar, de todo este processo de conhecer a escola, 
conhecer o professor, conhecer aluno, conhecer como funciona tudo, tá pensando 
com as pessoas envolvidas, os professores e os alunos, como é que tá, como é 
que poderia tá. ( MADALENA). (Destaquei). 

 

Essa percepção possivelmente emergiu pelo fato de esta proposta de formação se tratar 

de um trabalho novo e não se ter na escola esta prática de se pensar em conjunto sobre os 

problemas cotidianos e acerca de como o grupo pretende resolvê-los, de forma dialogada, 

compartilhada, como um trabalho coletivo, podendo-se discutir juntos o que é que se deve 

fazer para melhorar a aprendizagem dos alunos.  

Além de ser um trabalho novo, foi também ressaltado por outras professoras a sua 

abrangência, ou seja, o fato de envolver a escola como um todo e não apenas as professoras.  

É um projeto de pesquisa na Educação Infantil, que envolve aluno, professor, 
supervisor, direção, funcionário, que envolve uma escola toda. É um projeto que 
envolve todos os aspectos, todas as pessoas, como é que os pais se relacionam com 
a escola, como é que o funcionário se relaciona com os professores, como é que os 
alunos se relacionam com as professoras. (MARIA).  

 

Até hoje nunca teve uma pessoa ou pesquisadores que se infiltrassem nas escolas 
como tá havendo agora. (REGINA). 

 

Com vínculo a esta abrangência do trabalho, algumas professoras também enfatizaram o 

seu caráter coletivo, de se fazer um trabalho em parceria relacionado à prática concreta 
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vivenciada por elas em sala de aula, apontando este aspecto como o mais interessante do 

trabalho conduzido pelo PARQUE.  

O objetivo é a pesquisa, mas essa pesquisa eu acho que ela está se enraizando aqui 
entre nós que ela está tomando uma dimensão além do esperado, porque eu pensava 
que nós iríamos trabalhar um projeto de pesquisa, iríamos favorecer pra que essa 
pesquisa acontecesse, mas não numa visão de estar se detendo tanto a prática 
mesmo, a gente está filmando os alunos, então isso está fazendo com que a gente 
esteje se envolvendo mais, e não tenha isso só como uma pesquisa, mas como um 
trabalho, um trabalho coletivo. (RENATA). 

 

Esta professora ressaltou que um dos aspectos mais interessantes desse trabalho é “a 

participação, o engajamento de todos, a solidariedade, a abertura, até de você ir pra sala de 

outra colega, a colega aceitar, ver aquilo como um trabalho, como uma ajuda pra pesquisa e 

pro nosso trabalho.”. A profª. Madalena também apontou como um dos aspectos mais 

interessantes “essa ligação com todos os agentes envolvidos na dinâmica da escola, as 

crianças, os profissionais de fora, os professores, a parceria mesmo”.(Grifei). 

Quando expressaram que o trabalho de formação foi desenvolvido em conjunto com os 

profissionais da escola, as professoras retrataram uma das características básicas da proposta 

de formação em contexto: a participação dos profissionais envolvidos em diversos momentos 

do processo de formação. Esta participação é requerida, já que se atribui um papel diferente 

do professor formando nesta proposta de formação. Como Oliveira-Formosinho (2002, p. 41) 

comenta, 

Ele é considerado sujeito da sua formação. O professor participa na planificação, 
execução e avaliação da sua formação. A equipe formadora trabalha com ele e não 
para ele. Trata-se neste sentido de uma formação centrada no professor. Mas o 
professor não é visto individualmente, mas integrado nos seus grupos profissionais 
– departamentos, grupos, projectos – e na sua inserção institucional na escola. 

 

É muito importante numa proposta, como a de formação em contexto, as professoras se 

sentirem parceiras desse trabalho, co-responsáveis pela construção de todo esse processo, e 

não apenas objeto de pesquisa ou executoras de algo pensado por outros, e em seus 

depoimentos, as professoras parecem estar satisfeitas nesse sentido. 

A Profª. Ana Clara também considera este trabalho de formação como oportunidade 

para se discutir de forma coletiva sobre as dificuldades enfrentadas por seus alunos: 

Eu acho que o aspecto mais interessante é a gente poder discutir, falar mais sobre as 
salas de aula, mais sobre os alunos, esse cuidado que a gente tá tendo com os 
alunos porque a gente nunca pára, a gente dá a nossa aula, mas a gente não tem 
aquele momento de falar: o meu aluno está assim, ah o fulaninho está com 
problema. Geralmente a gente não tem muito essa oportunidade de estar 
conversando, debatendo sobre os problemas dos nossos alunos. Isso está dando a 
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oportunidade da gente trabalhar a criança mesmo, dar atenção, ver qual a 
dificuldade que elas estão tendo. 

 

Outra professora que parece perceber esta proposta de formação como um trabalho 

voltado para se pensar em conjunto com os demais profissionais da área algumas opções para 

superar as dificuldades comuns encontradas no seu quotidiano pedagógico é Madalena que 

afirmou: 

 

E a gente tá fazendo coisas do nosso interesse, que é bem do nosso dia a dia. É 
diferente de quando você tá num curso e a gente vai pensar sobre a avaliação, sobre 
como acontece a aprendizagem. E ali a gente tá vendo como é que o meu aluno, 
fulaninho que todo mundo tá conhecendo, tá aprendendo, é coisa do interesse, o 
que interessa motiva mais. Saber que todo mundo conhece o seu aluno, tudo o que 
você pensar, na dificuldade, no que vai fazer, vai ser para melhorar aquilo que você 
tá ali na sala de aula. Porque num curso a gente vai pensar, (...) ai tá lá falando 
sobre avaliação, sobre qualquer coisa, você vai puxa para a sua realidade, mas você 
vai fazer esse exercício de pensamento sozinha. E ali é todo mundo pensando pras 
nossas crianças, as crianças que a gente conhece da nossa sala. Só que não é 
solitário, é com todo mundo. Quando eu falar da Alessandra, de qualquer aluno, 
quem já viu, já vai saber quem é, (...) todo mundo conhece, é todo mundo naquele 
bem comum. 

 

Deste modo, outra característica da proposta de formação em contexto, relatada pelas 

próprias professoras, foi a de identificar e discutir as necessidades e interesses das professores 

relacionados às situações pedagógicas concretas vivenciadas no seu quotidiano escolar. Como 

Ferreira (2001, p.62) esclarece, 

(...) numa perspectiva de formação em contexto, as práticas formativas articulam-se 
com as situações de trabalho e os quotidianos profissionais, organizacionais e 
comunitários das escolas. A formação e a ação são dimensões indissociáveis de um 
ambiente formativo que tem em vista o desenvolvimento humano dos profissionais, 
das crianças, das famílias e das comunidades. 

 

Deste modo, nesta perspectiva de formação em contexto, o professor é considerado 

como um agente organizacional que pode precisar de um suporte para a resolução de 

problemas profissionais e institucionais. Este suporte oferecido mediante a formação 

contextualizada centra-se nos problemas identificados no seu contexto de trabalho e se 

desenvolve nos contextos organizacionais que poderão resolver esses mesmos problemas.  

Essa característica desta proposta de formação de enfocar temas concretos da prática 

profissional, sobre os quais o coletivo das profissionais da área se debruça para refletir e 

analisar, parece ser muito importante para essas professoras, inclusive por não terem 

vivenciado essas experiências anteriormente nos contextos onde atuaram.  
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Apesar de estas docentes terem apontado características centrais da proposta de 

formação em curso, quando se referiram aos aspectos interessantes do trabalho, algumas 

pareciam, nas observações efetuadas durante as reuniões do PARQUE com a escola, não estar 

tão envolvidas com o trabalho. Foi o caso da prof.ª Madalena, que parece ter sido a que 

melhor compreendeu a proposta de formação, apresentando um discurso de apoio e de 

interesse ao trabalho proposto, mas costumava chegar atrasada às reuniões ou mesmo não 

comparecia aos encontros com o PARQUE.  

Esta atitude ambígua com relação ao trabalho de formação proposto pode ser 

compreendida a partir do sentimento de incômodo e de desconforto por estarem sendo 

observadas nas suas salas de aula:  

É uma coisa nova, pra gente é nova, que assusta um pouco, a gente acha assim 
diferente, algumas até não querem porque acham que é diferente, vai mexer com a 
estrutura da aula, mas assusta só no início porque na realidade não muda não, a 
rotina da aula não vai mudar não, é só o medo que a gente tem mesmo porque o 
novo sempre assusta. (ANA CLARA).  

 

A prof.ª Regina também demonstrou certo receio, ao exprimir “por que eu nunca vi isto, 

e eu estou achando muito importante ter outros olhos que não sejam os olhos dos professores, 

outras pessoas, com aquele monte de câmeras, que estão focalizando muitas coisas ali”.  

Essa fala expressa sentimentos de medo e de incômodo por estar sendo observada em 

sala de aula, por colegas ou membros do grupo PARQUE. A consciência de que não têm 

oportunidade de discutir com o grupo de colegas e/ou com a coordenadora as dificuldades 

sentidas possivelmente as leva a recear expor as fragilidades do seu trabalho.  

Por outro lado, isto pode também estar vinculado ao fato de a sala de aula configurar um 

espaço próprio da professora, um local que demarca o seu território de trabalho, ou seja, é um 

espaço dela, onde ela costuma assumir o controle sobre o que é feito, como e quando é feito. 

A sala de aula parece então ser um espaço de domínio da professora e adentrar este espaço é 

considerado um pouco como invasão de privacidade, o que pode produzir esse incômodo e o 

sentimento de desconforto por ter seu locus descortinado e observado. 

Na maior parte das vezes, a professora costuma realizar o seu trabalho de forma 

solitária, sem nenhum acompanhamento pedagógico, nem mesmo de modo eventual, do que é 

realizado em sala de aula. Como uma das professoras comentou:  

É porque os professores estão muito acostumados a trabalhar individualmente na 
sua turma, de repente quando tem alguém que vem pra sala, aquilo choca, é uma 
pessoa que está me observando, o que é que ela vai fazer com aquela observação, o 
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que é que vai acontecer, pra onde vai isso o que eu estou falando e que estão 
escrevendo, o que é que vai acontecer, vai ficar público, quem é que vai assistir, 
quem é que vai ouvir, a pessoa fica se sentindo vigiada, eu acho que isso é o lado 
que faz com que as pessoas não se envolvam tanto. (ANA CLARA). 

 

Na realidade, o que se parece evidenciar é uma cultura docente bastante individualista, 

sediada na sala de aula, num contexto institucional onde não se costuma vivenciar processos 

cooperativos. Formosinho (2003)54 aponta algumas características do padrão tradicional de 

trabalho docente, tendo como base os estudos de Hargreaves (1996): 

a) invisibilidade da prestação dos serviços educativos – o conceito de soberania 
da sala de aula é usado como um instrumento de invisibilização deliberada do 
trabalho docente para os outros professores e membros da comunidade escolar e 
local; 

b) isolamento das condições de trabalho e a ausência da partilha  – o trabalho 
educativo decorre em condições de isolamento, não havendo espaço nem tempo 
regulares de partilha de saberes; 

c) ausência de controle próximo e de apoio sustentado ao trabalho docente – 
não há instâncias de controle próximo do trabalho (uma profissão sem patrão), nem 
avaliação ou supervisão dos processos pedagógicos para apoiar o trabalho docente 
quotidiano; 

d) invisibilidade e inimputabilidade dos resultados do trabalho docente – os 
resultados da ação docente não são visíveis nem avaliáveis no imediato, mas 
ocorrem a médio e a longo prazo. 

 

Ante esse padrão tradicional de trabalho docente, que parece ainda imperar no contexto 

institucional investigado, esses sentimentos de incômodo e medo continuaram a prevalecer 

mesmo após esse assunto, ou seja, o sentimento das professoras em relação a serem 

observadas em sala de aula, ter sido discutido em alguns encontros realizados pelo PARQUE 

em conjunto com elas, quando foram também esclarecidos os objetivos dessas observações, 

seu conteúdo, inclusive o tipo de anotações efetuadas pelas integrantes do PARQUE, dentre 

outros aspectos. 

Esse incômodo por serem observadas pode também ter favorecido a resistência de 

algumas pessoas de participar do trabalho. Algumas professoras, contudo, justificaram o que 

denominaram de falta de interesse de outras colegas pelo fato de não acreditarem no trabalho 

que vinha sendo efetuado ou por não serem compromissadas mesmo. “Eu acho que tem 

muitas pessoas que não tão nem ai. ‘ah não vou mais não, eu vou deixar de ir’. Muitas pessoas 

que não se interessaram.” (MARIA). A prof.ª Ana Clara comentou: 

(...)porque se a gente sabe que é algo que vai ser pra ajudar os nossos alunos então 
teria que ter interesse porque eu pelo menos sendo professora de sala, eu quero é 

                                                           
54 Palestra realizada na USP, intitulada ‘Padrões de trabalho docente na escola tradicional e na escola de massa’, 



 176

que a minha sala melhore, eu quero é que os meus alunos melhorem, então se eu 
quero isso e eu sei que tem pessoas querendo que isso aconteça também, então eu 
junto dessas pessoas eu posso melhorar isso, eu vou me interessar, eu vou fazer a 
minha parte pra que isso aconteça. No momento em que eu não estou muito 
interessada, que eu levo assim em banho-maria, ou então eu não estou acreditando 
que aquele trabalho vai mesmo acontecer como eu estou querendo ou então é 
porque eu não tenho mesmo interesse pra que isso aconteça. 

 

Esta professora ressalta o interesse pela melhoria do seu trabalho pedagógico e o fato de 

que outras pessoas também têm esse interesse. Ela o considera como um dos motivos para ela 

“fazer a sua parte”, participando e se engajando para que o trabalho possa realmente 

acontecer. 

Nesse momento inicial do trabalho desenvolvido com o PARQUE, uma das dificuldades 

mais enfatizadas pelas professoras foi a de conseguir reunir o grupo todo. “Eu acho que a 

dificuldade é de não estar todo mundo junto e que o esperado seria que fosse” (RENATA). 

Outra professora também reforçou: 

A dificuldade é se reunir, se reunir, formar o grupo todo pra discutir, é meio difícil, 
a gente nunca consegue, sempre falta uma, sempre tem um problema, as vezes não 
dá certo tem que sair mais cedo. Se estivesse em sala de aula não ia poder sair mais 
cedo, mas lá sempre dá um jeitinho de sair mais cedo, mas isso ai cada um sabe de 
si. Mas esse é o problema a gente nem sempre consegue estar todo mundo junto 
porque a escola é um todo, então, as vezes só três vão, quatro, cinco, faltam duas, 
três, quer dizer uma que falta já faz diferença. (ANA CLARA).  

 

Mediante o comentário dessa professora, é possível também notar o quanto elas sentiam 

com a ausência das demais colegas de profissão nos momentos de reunião e discussão em 

grupo. Elas parecem então sentir falta das companheiras que não compareciam aos encontros 

do grupo, mas conforme elas também relataram, estas dificuldades encontradas de reunir o 

grupo todo não chegaram a inviabilizar o desenvolvimento da proposta de formação em 

contexto. Uma das professoras assinalou:  

A gente sente que tem toda esta dificuldade de organizar tempo, reunir as pessoas, 
mas eu acho que é normal, né, tudo é assim. Nunca vai reunir todo mundo no 
mesmo horário, tudo direitinho. São os contratempos, que não chegam a prejudicar 
completamente o trabalho, mas não permite que flua assim sem nenhuma 
preocupação. (MADALENA). 

 

Mesmo diante destas dificuldades apontadas, a maior parte das professoras considerava 

os encontros com o PARQUE como momentos de formação continuada. Isto indica que, 

desde o início dessa proposta, elas já reconheceram o seu caráter formativo, mesmo voltando-

se para a avaliação dos serviços educacionais oferecidos na instituição.  Um aspecto 

interessante é que o reconhecimento, pelas professoras, da natureza formativa do trabalho em 
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curso parece estar vinculado às estratégias usadas pelo grupo, principalmente ao uso da Escala 

de Envolvimento da Criança. Uma delas comentou: 

Eu acho, formação assim porque ele ajuda muito no caso dos níveis que a gente tá 
trabalhando, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, (...) que não adianta a 
criança tá fazendo só mecanicamente, copiando, copiando, se não está interessada. 
Ela tá fazendo a atividade ah, (...) mas a gente tem que ver como é que ele tá 
fazendo, será que ele tá fazendo só mesmo pegando aqui no lápis e copiando ou 
será que ele tá tendo participação em fazer aquela atividade. Isso pra mim é 
importante porque o que eu vejo eu, muitas vezes, trago pra sala, observo, analiso, 
vejo o nível de envolvimento deles (dos seus alunos). (MARIA). 

 

Eu acho que sim, porque a gente ali reunidos a gente tá captando coisas novas. A 
questão de se observar a criança, porque as vezes a gente passa muito por 
despercebido, e não olha com olhos de um bom observador o nível da criança, a 
expressão, o comportamento, o envolvimento da criança com a atividade e nós 
estamos caminhando pra essa direção e isso tá contribuindo. (RENATA). 

 

Vale ressaltar que este instrumento foi uma das estratégias mais trabalhadas pelo 

PARQUE em parceria com as professoras para efetuar o trabalho de pesquisa sobre o 

atendimento educacional oferecido pela instituição investigada. Assim, as professoras, além 

de terem sido instruídas sobre este instrumento, participaram de oficinas relacionadas ao 

manuseio da filmadora, para elas próprias realizarem as filmagens na sala de aula da colega, e 

também para classificarem os níveis de envolvimento das crianças nas atividades observadas.  

Como houve participação ativa das professoras neste momento do diagnóstico, elas 

podem atribuir o caráter formativo do trabalho à aprendizagem que tiveram acerca do uso 

deste instrumento, tanto em termos de sua aplicação, como também da análise dos resultados. 

Assim, as professoras parecem considerar o trabalho proposto como de formação por terem se 

apropriado desta estratégia de pesquisa compartilhada pelo grupo.  

 

(...) porque na nossa cabeça a gente pode pensar assim: aquilo tá bem e isto aqui 
não está. Só que quando você vai investigar, no caso das filmagens, os 
questionários com as crianças e os desenhos, você vê que pode ter coisa além, 
aquilo que você pensava que tava bem na visão do professor, pode não tá. Então 
você vai a fundo nesta investigação para depois retomar, pensar junto o que é que 
pode fazer para atingir o objetivo, é uma proposta realmente muito interessante. 
(MADALENA). 

 

Nesse seu depoimento, a professora Madalena parece também expressar a possibilidade 

de, mediante essa técnica de investigação, “ver além”, ou seja, ter outra percepção sobre o seu 

aluno e a respeito do trabalho que desenvolve em sala de aula, o que pode levá-la a um 

aprimoramento profissional.  
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Essa percepção do caráter formativo do trabalho ficou evidenciada, apesar do uso destes 

mesmos instrumentos também terem ocasionado sentimentos de desconforto, incômodo e até 

mesmo de medo por parte das professoras; o que pode revelar de certa forma a ambigüidade 

dos seus sentimentos em relação ao trabalho de formação proposto, em que, em alguns 

momentos podem se sentir invadidas e incomodadas por estarem sendo observadas em suas 

salas, mas também percebam estas observações como oportunidades de novas aprendizagens 

profissionais. 

Com relação às suas opiniões acerca da metodologia utilizada pelo PARQUE, também 

apontaram a necessidade de as reuniões no grupo serem mais dinâmicas: “Eu acho legal, eu 

acho que é assim mesmo, agora só assim deveria ser mais, não sei, todo mundo falasse, cada 

um desse a sua opinião, que fosse assim mais dinâmico”.(MARIA). Outra professora 

complementou: 

Eu só não gosto assim muito porque teria que ter o momento mais de relaxamento. 
Uma coisa que eu gosto nos cursos é isso, quando a gente vai pros cursos tem o 
momento do relaxamento, aquela dinâmica, aquela dinâmica do início é mais 
relaxante, e a gente não tem. Eu gosto muito disso: uma mensagem legal, uma 
música, eu gosto muito. (ANA CLARA). 

 

Esta necessidade apontada de as reuniões do grupo terem mais dinamismo e terem mais 

momentos de relaxamento pode se relacionar aos próprios temas tratados nesse momento de 

diagnóstico, que possivelmente lhes causava apreensão ou tensão pelo fato de sentirem-se 

julgadas pelas colegas e pelos membros do PARQUE. Essa necessidade também ficou 

evidenciada no momento em que as professoras foram convidadas a dar algumas sugestões 

relativas à metodologia empregada nos encontros com o PARQUE, como se pode perceber 

nos trechos a seguir:  

Eu espero que depois das filmagens, no segundo semestre, a gente dê uma retomada 
pra que a gente caia mesmo em campo, exponha aulas, nós professores que a 
gente pegue alguma coisa pra ler e passe pras outras companheiras, trabalho 
em grupos, pra ser uma coisa assim bem dinâmica, não ficar só com vocês (...) 
Então eu acho assim que é pra botar a gente pra marchar mais um pouquinho, não 
assim a gente ficar só parada, conversando, então eu acho que trabalhos de grupo 
é muito importante. (RENATA). (Destaquei). 

Cada dia uma tomava de conta das reuniões era a líder, ai dependendo da 
pessoa até mudaria a dinâmica porque tem pessoas que é mais expressiva, tem o 
jeito de ser, de dar aula, tem outras que é mais calma. Tem outras que a aula é 
movimentada. (MARIA). (Acentuei). 

 

Estas falas parecem principalmente expressar um intento de maior participação delas em 

todo o processo em curso. Tais impressões parecem também revelar um aspecto, que só foi 
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percebido posteriormente pelos integrantes do PARQUE: apesar do trabalho proposto ser em 

parceria, neste momento inicial da proposta, o PARQUE assumia bastante a responsabilidade 

pela condução das atividades a serem desenvolvidas nas reuniões.  

Um dos fatores que também pode ter contribuído para esta percepção das professoras a 

respeito do trabalho em curso, refere-se à participação da supervisora Benedita nas reuniões 

do grupo neste período.  Ela freqüentemente monopolizava as falas durante os encontros de 

formação. A necessidade de poder ouvir o outro precisou inclusive ser trabalhada pelo grupo 

por meio de reflexões suscitadas em algumas dinâmicas de grupo propostas. Além disto, a 

participação da supervisora nas reuniões do grupo ocasionava alguns entraves ao andamento 

do trabalho em curso, já que ela afirmava ser “tradicional” e havia deixado clara a sua 

discordância com relação à perspectiva teórica construtivista defendida pelo PARQUE.  

 

5.2 As percepções das professoras sobre a formação em contexto na fase do 

planejamento (dezembro / 2004) 

 

Na segunda série de entrevistas, relativa à fase de planejamento do trabalho conjunto, 

todas as professoras apontaram o caráter colaborativo da proposta de formação em contexto, 

ressaltando como objetivo do trabalho a ajuda para a melhoria do trabalho pedagógico. 

Eu percebo que é procurar colaborar com o nosso trabalho pra que a gente possa 
desenvolver um trabalho melhor. (ANA CLARA).  

 

O objetivo é desenvolver um trabalho mais profundo, visando mais, não é nem 
criticar o trabalho do professor, mas é pra ver algumas falhas que estejam 
ocorrendo e como o trabalho do PARQUE possa ajudar. (REGINA). 

 

Assim, nesse momento, os objetivos do trabalho que o PARQUE vinha desenvolvendo 

na escola parecem estar mais claros para as professoras, na medida em que elas retrataram 

também o interesse do grupo em promover uma Educação Infantil de qualidade: “é trabalhar a 

qualidade da Educação Infantil, eu acho que o objetivo maior é esse”. (MARIA). A prof.ª 

Renata também assinalou:  

Eu acho que seje um trabalho mesmo como se fosse um projeto, um projeto 
desenvolvido pra botar em focos a qualidade do ensino na escola pública. Um 
projeto desenvolvido visando a melhor qualidade de ensino, a pesquisa tanto 
contribui pra ser uma pesquisa em si como contribui para uma melhor 
reestruturação do ensino. (RENATA). 
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Outra professora que apontou a melhoria do atendimento oferecido na Educação Infantil 

foi a prof.ª Sara: Pra mim o objetivo tá sendo de alcançar uma melhoria no trabalho 

desenvolvido com a Educação Infantil”, e posteriormente comentou: “então é nisso daí que o 

PARQUE tá me ajudando bastante, tentar criar soluções de uma forma ou talvez de outra pra 

gente tentar melhorar um pouquinho que possa dentro das condições que a própria estrutura 

nos oferece”. 

Parece, portanto, que na visão delas o trabalho desenvolvido com o PARQUE começa a 

assumir nova configuração, diferentemente do momento anterior. Isto porque todas parecem 

perceber que o objetivo do trabalho não se encontra voltado exclusivamente para os processos 

de investigação e de pesquisa sobre o atendimento oferecido às crianças pequenas naquele 

contexto, mas que esses servirão principalmente de base para ajudar a modificar a realidade 

educacional investigada. Assim, parece ter ficado mais claro para as professoras que o 

momento do diagnóstico é apenas uma das etapas do trabalho e que possibilitará o 

conhecimento da realidade para, a partir deste, viabilizar uma melhoria do trabalho 

pedagógico oferecido.  

Essa mudança na percepção das professoras acerca dos objetivos propostos encontra-se 

possivelmente vinculada ao próprio momento do trabalho de formação em contexto 

vivenciado por elas. Como comentado anteriormente, ao longo do segundo semestre de 2004, 

as atividades realizadas com o PARQUE pautaram-se na discussão conjunta, durante as 

reuniões quinzenais na escola, de como se encontrava cada uma das dez dimensões da 

qualidade (PASCAL & BERTRAM, 1999) naquele contexto educacional específico. 

Posteriormente, o grupo selecionou duas dimensões, consideradas como prioritárias para 

serem trabalhadas e, a partir desta escolha, foram então pensadas e planejadas, de forma 

conjunta, algumas atividades que pudessem ajudar a superar as dificuldades relacionadas a 

estas dimensões. Uma destas atividades consistiu em realizar visitas a algumas instituições de 

Educação Infantil que oferecem um atendimento educacional de qualidade, durante a qual esta 

segunda série de entrevistas com as professoras aconteceu. Deste modo, neste período, o 

diagnóstico já havia sido concluído e o trabalho com o PARQUE voltava-se para o 

planejamento de ações concretas que pudessem colaborar com o trabalho pedagógico da 

professora. 

Portanto, foi somente a partir do momento em que o grupo começou a planejar ações 

propriamente formativas que todas as professoras começaram a perceber os principais 

objetivos do trabalho proposto. Apesar de, em várias reuniões anteriores, o PARQUE ter 
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discutido com elas sobre os objetivos do trabalho e suas diferentes fases de realização, parece 

ter sido necessário que o discurso defendido pelo PARQUE de buscar a melhoria da qualidade 

do atendimento oferecido na Educação Infantil se evidenciasse em ações interventivas 

concretas. 

Deste modo, o reconhecimento dos propósitos formativos do trabalho pelas professoras 

parece estar relacionado às ações interventivas realizadas pelo grupo, principalmente às 

visitas efetuadas às outras instituições de Educação Infantil. Assim, todas demarcaram o 

caráter formativo do trabalho com o PARQUE, justificando que: 

No momento em que você entra em contato com a realidade, que você vê novos 
trabalhos, na prática você descobre muitas coisas e caminhos que podem existir pra 
gente melhorar nosso trabalho. É uma formação também, é uma forma da gente 
aprender mais com os outros. (ANA CLARA). 

  

Eu acho que a partir do momento que nós fomos visitar escolas, ver modelos 
diferenciados de como tá sendo trabalhada a Educação Infantil em outras escolas 
comparando com a nossa, eu acho que isso contribui, não assim se falando 
propriamente no certificado da formação, mas no currículo, eu acho que isso 
enriquece muito. (RENATA). 

 

Outra professora que também ressaltou o caráter formativo presente neste momento 

específico do trabalho foi a prof.ª Aparecida:  

(...)tá sendo, porque olha vocês estão detectando as dificuldades, assim as falhas da 
gente, mas ao mesmo tempo vocês já estão tentando, já estão ajudando a gente 
porque estamos visitando as escolas, mostrando os outros trabalhos das escolas 
então isso já ajuda mais a gente não é (...) eu acho que é, é sim porque vocês tão 
formando, ajudando a gente né, então nas falhas da gente, vocês estão começando 
ajudar agora (...) no segundo semestre, agora que vocês detectaram, mostraram a 
gente o que foi detectado, então agora é que vocês começaram. Então eu acho que é 
agora que vocês tão trabalhando com a gente na formação. 

 

O reconhecimento do caráter formativo do trabalho pelas professoras esteve, portanto, 

vinculado prioritariamente a uma das estratégias interventivas utilizadas pelo grupo, que 

consistia nas visitas. Por um lado, essa atividade parece ter sido percebida como uma real 

oportunidade de, pelo contato direto com outras formas de trabalho, rever a sua prática e 

aperfeiçoá-la. Por outro lado, as professoras se encontravam agora numa posição de 

observadoras de outras práticas educativas, numa situação oposta à que tinham vivenciado 

anteriormente. Deste modo, por mais que houvesse comparações das atividades desenvolvidas 

nestas instituições, consideradas como de qualidade, com as exercidas por elas próprias, as 

professoras assumiam então um posicionamento um pouco mais confortável. 
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Diante dessa maneira de reconhecerem o caráter formativo do trabalho, dois aspectos 

interessantes merecem ser registrados: ao que parece, é mais fácil aprender com a experiência 

do outro do que com a própria, pois a reflexão sobre esta levanta angústias (e, em decorrência, 

resistências) que a dificultam; e o aspecto formativo do trabalho parece mais ressaltado por 

elas quando se tem o modelo do que é mais adequado do que a análise do que não está muito 

bom.   

Essas considerações parecem pertinentes, inclusive porque as professoras também 

apontaram as visitas efetuadas às instituições de Educação Infantil como um dos aspectos 

mais interessantes do trabalho de formação em contexto: 

Eu acho o melhor momento, porque a gente tá entrando em contato com a realidade 
de outras escolas, o trabalho desenvolvido em outras escolas e isso é o que mais 
ajuda a gente a entender como esse trabalho é desenvolvido e como pode ajudar a 
gente a desenvolver o nosso. (ANA CLARA). 

 

O fato de ressaltarem este momento como de uma ajuda concreta para melhorar a sua 

atuação pedagógica pode estar relacionado à forma como estas visitas foram conduzidas pelo 

PARQUE, uma vez que era enfatizado o conhecimento de outras realidades educacionais para 

possibilitar um repensar da prática pedagógica das professoras e, conseqüentemente, uma 

melhoria da sua atuação junto à criança pequena, não para comprovar o quanto as professoras 

estavam atuando de forma equivocada. 

Este aspecto foi também considerado pelos integrantes do PARQUE, como de 

fundamental importância, pelo seu caráter formativo e foi alvo de empenho e dedicação do 

grupo no decorrer de todo o trabalho, inclusive no momento do diagnóstico. Por isso, todas as 

atividades eram semanalmente planejadas e avaliadas pelos integrantes do PARQUE, 

considerando o ponto de vista das professoras, a fim de que pudessem ser utilizadas as 

estratégias mais apropriadas para alcançar os objetivos propostos pelo grupo. 

Uma das professoras ressaltou também a preocupação desse grupo em organizar e 

estruturar as atividades, tendo em vista um objetivo em comum, considerando o trabalho  

(...)bem organizado, elaborado, bem estruturado. Eu acho assim o trabalho de vocês 
bastante organizado. Existe uma união entre vocês, a maneira como vocês 
organizam, preparam, agendam tudo. A gente percebe que existe essa unificação 
com vocês (...) e com certeza o trabalho de vocês está dando certo por isso porque 
existe o intuito, vocês estão em torno do mesmo objetivo, o objetivo de vocês é o 
mesmo, todas têm o mesmo objetivo. Então em torno desse objetivo o trabalho está 
dando certo. A gente percebe. (ANA CLARA). 
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Nesta etapa do planejamento, as professoras se referiram a um dos momentos mais 

delicados da formação em contexto, vivenciado no final da fase de diagnóstico, que consistiu 

na discussão dos resultados através dele obtidos. Isto porque as professoras tiveram que se 

confrontar com as deficiências do seu trabalho pedagógico, a partir, por exemplo, dos gráficos 

apresentados que evidenciavam baixo nível de envolvimento dos alunos com relação às 

atividades por elas propostas. Além de já não ser confortável a situação delas se sentirem 

sendo avaliadas, pior ainda foi a constatação de que os resultados obtidos ficaram bastante a 

desejar, evidenciando uma distância muito grande entre o que era pretendido por elas e o que 

efetivamente acontecia na prática quotidiana. 

É interessante ressaltar que, ao se referirem a este momento tão delicado e difícil, 

algumas ressaltaram que o trabalho desenvolvido pelo PARQUE era de formação, justamente 

em razão deste caráter de pontuar críticas ao trabalho pedagógico efetuado, referindo-se a 

estas como sendo críticas construtivas.  

Eu acho. Pro professor é um trabalho de formação. Assim detectar alguns pontos 
que o professor não esteja alcançando, serviu também de, se houvesse crítica, as 
críticas vão servir de construção por isso que eu acho que houve um trabalho de 
formação. (REGINA).  

 

Por um certo lado tem ajudado muito na nossa prática, porque quando a gente tá 
dando aula aqui e tudo, a gente não tá conseguindo observar nossos acertos e 
nossos erros e muitas vezes a pessoa quando tá observando não no intuito de 
denegrir, como assim, como a participação do PARQUE em si pra saber transmitir 
as coisas, não é fazendo aquela crítica negativa, dando o ar de deboche, eu acho que 
é como se fosse uma formação, com certeza. (SARA).  

 

O momento da discussão dos resultados da pesquisa foi também apontado, por 

unanimidade, pelas professoras, como um dos aspectos mais interessantes do trabalho de 

formação realizado com o PARQUE. A prof.ª Regina comentou: “As filmagens, eu achei 

bastante interessante porque ali a gente tava vendo a realidade, através das filmagens serviu, 

nunca parei pra pensar e através das filmagens serviu assim, parece que colocou ao vivo e a 

cores o trabalho que tava sendo desenvolvido”.  

Outros relatos também enfatizaram este aspecto, como se pode perceber nos trechos a 

seguir: 

É justamente o aspecto de saber que tá me propiciando, eu ver e enxergar coisas 
que a gente tá fazendo errado e tentar melhorar, que são justamente o dia a dia, de 
uma lousa, de tá dentro duma sala de aula,de tá só na lousa. (SARA).  

 



 184

Eu acho que foi o que vocês detectaram da gente, eu achei interessante porque ai a 
gente vai consertar né.  (APARECIDA).  

 

Eu achei porque é uma forma da gente alertar, ver, será que a escola é realmente só 
pra isso? (MARIA).  

 

(...)foram interessantes porque a gente se deparou com a realidade apesar de ser 
uma realidade um pouco assim, infeliz né, que a gente queria que fosse melhor. 
Mas a gente entrou em contato com a realidade, a gente tem que se deparar com 
isso e tem que aceitar né, e tentar mudar e esse momento foi bom. (APARECIDA). 

 

Chama a atenção a percepção das professoras acerca da importância deste momento do 

trabalho, como reforçado no depoimento à frente:   

Eu achei que as filmagens foram de grande valia, porque através das filmagens não 
se vendo a questão do nível da criança, mas através disso, nós descobrimos que 
outras coisas tinham que ser melhor trabalhadas, que a gente tava trabalhando só a 
parte de escrita, trabalhando com apostila esquecendo de trabalhar outras coisas, 
então achei super interessante quando vocês colocaram as barras55 que aí a gente 
começou a se frustrar e a gente começou a se perguntar: ‘Poxa vida, isso vai até o 
final do ano porque nós já estamos bitolados nisso.’ Então no próximo ano a gente 
tem que rever essa postura. (RENATA). 

 

Algumas professoras chegaram a sugerir que os resultados fossem também apresentados 

e discutidos com outros profissionais da escola, principalmente com a supervisão e a direção 

da instituição, se fosse possível, na próxima semana pedagógica da escola.  

(...)achei interessante também a parte dos gráficos, a parte que foi observado como 
a gente tá trabalhando, de que forma a gente tá trabalhando, achei bem interessante. 
Acharia mais interessante se não fosse só a gente que ficasse naquilo ali, a gente 
viu, passou e pronto, mas que outras pessoas da escola pudessem ver isso, analisar 
isso (...) que aqui não ficasse só nisso, descobriu pronto acabou, morreu ali e que as 
outras pessoas não só a gente professores, mas que a supervisão soubesse disso, 
diretora soubesse disso, e que entrasse mais, participasse mais, fosse mais aberto, 
mais claro. (MARIA). 

 

  Além de ter sido considerado como interessante pelas professoras, esse momento de 

discussão conjunta dos resultados parece ter feito também com que elas questionassem e 

refletissem sobre o trabalho que vinham fazendo em sala de aula. As reflexões suscitadas 

nesta proposta de formação em contexto fizeram com que elas chegassem até a expressar a 

necessidade de repensar sua atuação docente junto à criança pequena, como nos relatos a 

seguir: 

Será que nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de uma Educação 
Infantil? De uma sala de Educação Infantil? Será que a gente não foge um pouco? 

                                                           
55 As barras referem-se às colunas apresentadas no gráfico 3, denominado “Áreas do conhecimento trabalhadas 
na escola – 2004”, disponível no anexo 2. 
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Será que a gente não tá se omitindo de algumas coisas? Isso contribuiu bastante 
para que a gente levantasse os olhos e se perguntasse: ‘Poxa vida, passamos o ano 
todo trabalhando só um pouco a Educação Infantil porque esquecemos de outras 
coisas’. (RENATA). 

Serviu também pra gente ter um tipo de reflexão, mesmo vendo aquelas falhas, mas 
aprende, a gente vai situando alguns erros pra podermos corrigir (...) o alvo é a 
criança e a gente não dá oportunidade pra criança pra determinadas coisas. A gente 
quer de um jeito, mas a criança tá querendo de outro jeito, claro que tem as 
limitações né? Mas eu acho que o professor tem que respeitar as decisões da 
criança, num todo. (REGINA). 

 

O trabalho do PARQUE tá dando condições, mostrando ali quando a gente expõe 
aqueles slides, aquelas projeções, transparências, eu acho que é justamente isso, a 
gente aterrisa e vê como tá sendo difícil, (...) e como a gente tem um momento de 
reflexão como é que pode fazer de outra forma diferente que não prejudique tanto a 
turma. (SARA). 

 

 Por exemplo, outro dia tava a gente conversando e tudo, ah porque o aluno, tem 
salas de aula que o aluno, a professora diz determina o local que o aluno tem que 
sentar. Eu fazia muito mesmo porque eu queria que um aluno que tivesse condições 
melhorzinhas sentasse junto de dois (alunos) que tão com dificuldades pra poder 
ajudar e dar essa oportunidade, só que depois eu fui vendo que  tava tirando 
realmente e eu ainda não tinha percebido e foi quando eu comecei a perceber, 
principalmente com a minha turma da tarde que eu tirava uma determinada aluna e 
que ela achava ruim, ela ia mas eu notava que ela não ficou satisfeita, aí eu me 
policiei, já foi uma coisa válida do PARQUE. (SARA). 

 

As professoras parecem, então, enfatizar a importância desse momento da discussão dos 

resultados, percebendo-o como uma oportunidade de poderem refletir sobre a sua atuação 

pedagógica. Nesta fase do planejamento, porém, o reconhecimento do caráter formativo do 

trabalho por elas vinculou-se prioritariamente às visitas efetuadas a outras instituições de 

Educação Infantil e não a este momento do trabalho. 

 Possivelmente, isto decorre do fato de os resultados obtidos terem sido pouco 

favoráveis e estarem se referindo às próprias limitações profissionais e institucionais. Entrar 

em contato com as suas limitações e falhas parece ser algo muito difícil, até mesmo doloroso, 

capaz de suscitar sentimentos e provocar reações de frustração. Parece que o incômodo, 

anteriormente relatado pelas professoras, de estarem sendo observadas nas suas salas de aula, 

nesse momento, foi substituído pelo “choque” e pela “frustração” diante da constatação dos 

resultados. 

Quando as professoras abriram as portas das suas salas de aula para serem observadas, 

elas permitiram ser avaliadas, no entanto, possivelmente queriam se mostrar e ser 

reconhecidas como boas profissionais, o que torna ainda mais decepcionante para elas não 

poderem constatar isso nos resultados, o que é algo difícil e doloroso para ser admitido. 
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Algumas professoras comentaram então que esperavam um resultado um pouco melhor diante 

de todo o esforço que faziam e das condições de trabalho que lhe eram oferecidas: 

Eu achei que os resultados a gente já sabia, a gente já sabe a realidade da nossa 
escola, das escolas públicas. Eu esperava um resultado um pouquinho melhor, 
devido ao esforço que a gente faz, o trabalho que a gente desenvolve, apesar de não 
ter recursos, todas as dificuldades que a gente encontra, mas eu imaginava que 
fosse um pouquinho melhor. Não imaginei que os resultados fossem tão negativos 
como foram, muito negativos mesmo em todos os sentidos. Eu esperava bem 
melhor. Fiquei muito decepcionada, frustrada, imaginei que não seria assim não. 
(ANA CLARA). 

 

Porque nós somos, dentro do nosso, do que nós estamos fazendo, nós fazemos tudo 
que pudemos, dentro do que nos foi oferecido pra gente, dentro do limite que a 
gente tem de espaço, porque a gente tem um espaço enorme mas não tem, dentro de 
um limite de administração, de finança, de tudo você tem (...), então tudo isso a 
gente tem e tenta fazer tudo, você vê, você pode observar como a gente trabalha e 
faz uma coisa e faz outra, outra ajuda dentro dos limites da gente, porque as vezes a 
gente bota até mesmo do dinheiro da gente. Então essa parte é o que, é o 
compromisso que a gente tem, é competência (...) Eu pelo menos me chateei, 
fiquei, mas puxa vida eu achando que tava fazendo uma coisa tão legal, mas não tô 
mas vamos mudar, vamos ver o que é que eu errei aqui pra gente ajeitar aqui. 
(APARECIDA). 

 

Parece que as professoras sentiram falta da valorização do “seu-saber” fazer, do 

reconhecimento de que são capazes de produzir saberes, apesar de todas as condições 

adversas por elas enfrentadas. Nas reuniões com o PARQUE, chegaram, inclusive, a 

desabafar, dizendo que achavam que os resultados obtidos foram muito negativos, e pediram 

que fossem apresentados também alguns aspectos interessantes evidenciados nas observações 

das suas práticas pedagógicas56.  

A discussão dos resultados obtidos na avaliação teve assim um impacto significativo 

para as professoras, por parecer suscitar nelas sentimentos de frustração, incapacidade e 

desapontamento. Algumas comentaram que tiveram inicialmente um “choque” diante da 

constatação destes resultados:  

É porque as pessoas se trancam, não dizem, não falam, mas que houve, houve, 
houve um mal estar, houve uma chateação depois os comentários de que 
realmente... foi um choque muito grande, será que eu não tô trabalhando direito 
num sei que, é tanto que eu acho que vocês devem ter observado que nas reuniões 
eu sempre dizia gente nós somos competentes, somos comprometidos, falhas todo 
mundo tem. (APARECIDA). 

 

Outras professoras mencionaram terem sentido inicialmente o impacto, mas não se 

incomodaram tanto com o que foi sendo constatado nos resultados: 
                                                           
56 O PARQUE, posteriormente, reconheceu a necessidade de procurar identificar e explorar alguns aspectos 
positivos da prática pedagógica das professoras naquele contexto institucional. 
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 Depois que mostrou os níveis, que algumas professoras chiaram, pra mim não 
bateu muito o meu ego porque eu acho que não tava fazendo um trabalho errado 
não, sendo que veio mais a parte crítica, mas eu num achei que fiquei muito lá 
embaixo não. (...) Na hora houve um impacto com todas. Até sinceramente de mim 
também, mas num foi totalmente, tá entendendo? (REGINA).(Grifei). 

 

Este impacto sentido, no entanto, parece também ser compreensível se se reportar ao 

ambiente ecológico (BRONFENBRENNER, 1996), onde a proposta de formação se efetivou 

com as respectivas influências exercidas pelo macrossistema, exossistema e mesossistema em 

relação ao trabalho de formação em curso. O surgimento dos sentimentos de inadequação e 

frustração profissional se explica principalmente quando se remete a contextos educacionais 

como o de Fortaleza, onde inexiste este tipo de trabalho de avaliação dos serviços 

educacionais oferecidos em parceria com os profissionais que lá atuam. 

Como uma das professoras relatou, “Eu acho que o problema é esse, a gente nunca teve 

pessoas nas salas de aula direto, diretamente trabalhando com o professor, nós não estávamos 

totalmente preparados, por mais informação que a gente tenha, nós não estamos preparados 

pro novo”. (REGINA). Esta preparação para o novo pode realmente ficar comprometida, 

principalmente quando a aceitação do novo é freqüentemente percebida como negação do 

antigo, do já estabelecido. 

Cruz (1994, p.113) também constatou na sua pesquisa sobre o processo de apropriação 

do Projeto do Ciclo Básico, que 

(...) projetos como esse levantam muita ansiedade, uma vez que a aceitação do novo 
é freqüentemente percebida como a negação do antigo, do já conhecido. Assim, a 
auto-imagem de competência da professora se vê subitamente abalada. Arma-se, 
então, um conflito entre o novo e o antigo e entre a teoria e a prática. 

 

Algumas professoras chegaram a procurar estabelecer este distanciamento com relação 

ao trabalho proposto, diferenciando-se a partir da relação teoria e prática, como vemos nos 

trechos a seguir: 

A gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, então na teoria a gente vê 
aquelas coisas tudo muito bonito, (...) porque na realidade mesmo na nossa prática 
aqui do dia a dia fica quase que impossível,num vou dizer que é impossível porque 
pra Deus nada é impossível, mas fica quase que impossível a gente fazer uma 
atividade com essa quantidade de crianças que tem dentro de uma sala de aula. 
(SARA). 

 

Algumas resistências apresentadas por elas em relação ao trabalho tornaram-se visíveis 

nesse momento, quando, por exemplo, relataram que o trabalho realizado era do PARQUE e 

não delas, como se estivessem negando a sua participação neste processo de discussão 
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efetuado pelo grupo. Estas resistências em relação ao que é novo e aparenta ser ameaçador 

revelam um temor das professoras em reconhecer suas dificuldades pedagógicas, como se isto 

fosse uma forma de aceitar a sua inadequação ou ineficiência. As professoras parecem então 

ver inicialmente o não-saber como falta, carência, algo que depõe contra elas. Estas 

resistências às mudanças surgem, então, como forma de se defender contra estes sentimentos 

e foram também evidenciadas em outros estudos (ANDALÓ, 1989; SCARPA-LEITE, 1998; 

FERNANDES, 2000).         

Numa forma de se defender e evitar o contato com algo tão doloroso assim, como a 

constatação das suas limitações profissionais, as professoras passaram, então, a justificar o 

fato de estes resultados terem sido tão pouco favoráveis, atribuindo-os a fatores externos a 

elas, como relacionados à estratégia utilizada: 

O único aspecto que eu achei assim que ficou um pouco assim difícil pra gente 
aceitar e entender a parte da observação porque mexia com a turma, até mesmo 
modificava um pouco porque você num dava uma aula tranqüila porque quando 
tem uma pessoa diferente eles mudam o comportamento. (...) Eu creio que na hora 
do resultado da observação, isso interferiu para que alguns aspectos fossem 
diferentes do que a gente às vezes têm em sala de aula, no normal com a turma sem 
ninguém observando. Acho que mudou um pouco, a rotina mudou. Então se mudou 
a rotina, então mudaram os resultados, de alguma forma os resultados ficaram 
diferentes. (ANA CLARA). 

 

Outras professoras preferiram se referir as suas condições materiais e pedagógicas de 

trabalho, que parecem, neste caso, terem sido utilizadas para justificar as precariedades e 

fragilidades da prática pedagógica existente. 

Eu não sei se é por conta dos aditivos que deixa a gente totalmente estressada, eu 
me sinto estressada, cansada, eu sinto um desgaste físico e mental muito grande, eu 
não sei se é por conta disso que isso agita muito. No sentido também dos recursos 
serem escassos, da gente não poder trabalhar melhor. (RENATA). 

 

A gente viu e vê que nós estamos muito ligados à leitura e à escrita, isso também é 
uma grande exigência mais da direção e da supervisão, até mesmo as vezes na 
primeira à quarta série ela diz: esqueçam as coisas e vamos alfabetizar esses 
meninos. Então a gente sabe que só aquilo ali não tá certo, mas sabe também que ao 
mesmo tempo a gente é que tem que fazer aquilo porque em casa muitas e muitas 
mães, pais, os responsáveis não têm também condições de alfabetizar porque 
também não são alfabetizadas. (SARA). 

 

Apesar de terem sido inicialmente suscitados esses sentimentos de desapontamento nas 

professoras, o que parece ter prevalecido nelas posteriormente foi a intenção de melhorar a 

sua atuação pedagógica e de aprimorar o trabalho constatado como precário, como se 

evidencia nos trechos a seguir:  
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Mas diante da realidade do que a gente viu no diagnóstico, esses objetivos ligados 
ao desenvolvimento da criança não só no lado de aprendizagem, mas no lado 
também como pessoa, ficou muito a desejar.(...) Não adianta nem justificar, mas a 
gente não desenvolveu, ficou mais do que provado que isso a gente não 
desenvolveu e que ficou um espaço vazio que poderia ter sido preenchido de 
alguma forma. (ANA CLARA). 

 

Eu, profissionalmente, eu senti que eu preciso melhorar . Preciso melhorar na 
parte pedagógica, vendo as barrinhas lá que eu não esqueço das barrinhas, eu 
preciso melhorar trabalhar todos os aspectos necessários na Educação Infantil, que 
não está sendo trabalhado mesmo. (RENATA). (Destaquei). 

 

Eu senti que precisava melhorar. Sempre eu me senti, meu Deus, tenho que 
melhorar, mas assim, eu não quero ficar só... na parte que o aluno tá fazendo 
atividade, mas não tá atento, não tá aprendendo, só tá ali fazendo como se fosse 
assim mecanicamente. (MARIA). (Fiz realce). 

 

Nestas falas, as professoras expressaram a intenção e a necessidade que sentem de 

melhorar o seu trabalho pedagógico, inclusive envolvendo mais as crianças. Elas parecem, 

então, se mobilizar para a mudança a partir das suas insatisfações com o que é feito. E essa 

mobilização não é fácil de se suscitar num processo de formação. A constatação da fragilidade 

ou inadequação poderia, inclusive, ter levado a uma reação de defesa ou mesmo de negação, 

por parte delas, do trabalho até o momento realizado. Foram esses últimos sentimentos de 

vontade de mudança e de melhoria da sua prática, suscitados nas professoras, que 

possibilitaram o planejamento de ações que visavam à superação das fragilidades detectadas. 

Algumas hipóteses podem ser levantadas sobre o que, nesse processo específico, contribuiu 

para, em suma, permitir a continuidade do trabalho.  

Um dos aspectos relatados pelas professoras que amenizou o impacto dos sentimentos 

surgidos naquele momento do trabalho consistiu na forma como o PARQUE conduziu as 

discussões, ou seja, priorizando a compreensão dos processos educativos em curso, 

contextualizando as práticas das professoras e relacionando-as aos diversos sistemas a elas 

relacionados, e não as julgando simplesmente em termos de corretas ou inadequadas, ou 

responsabilizando exclusivamente as professoras por isso. As professoras chegaram inclusive 

a elogiar a maneira cuidadosa e delicada com que os resultados foram discutidos nas reuniões 

do grupo.  

Ao buscar compreender a situação dos serviços educacionais oferecidos pela instituição, 

o PARQUE procurou também relacioná-los às características desfavoráveis dos contextos 

onde as professoras estavam inseridas. Em nenhum momento, o grupo chegou a 
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responsabilizar exclusivamente a professora pelas deficiências pedagógicas encontradas na 

escola pública.  

Outra estratégia utilizada pelo grupo, que também contribuiu para amenizar o impacto 

do diagnóstico no processo de formação em contexto, foi a participação ativa das professoras 

e o envolvimento de todo o grupo no momento da avaliação, quando foram feitas em conjunto 

as filmagens e os seus resultados foram discutidos coletivamente. Deste modo, os resultados 

foram aos poucos sendo construídos, em parceria com as professoras, através das discussões 

efetuadas por todo o grupo, em vez de serem impostos, de forma autoritária. 

Isto permitiu que as professoras, muitas vezes, reconhecessem e afirmassem que o que 

estava sendo discutido no grupo, por mais difícil que fosse (por exemplo, admitir que as 

atividades estavam mais centradas na figura do professor e pouco espaço havia no sentido de 

estimular a autonomia das crianças), acontecia realmente em suas salas de aula. Não houve 

praticamente contra-argumentações ou questionamentos mais contundentes por parte delas 

com relação aos resultados conjuntamente analisados. Pelo contrário, o que houve foi uma 

constatação dura, mas real, da situação da Educação Infantil na escola, das limitações do seu 

próprio fazer pedagógico em sala de aula, como nos mostram os trechos a seguir:  

E até chegamos a nos desgastar, porque a gente foi se desgastando (...) nós não 
fizemos, tô falando por mim, não vou falar pelos outros não porque isso é falta de 
ética. Eu notei que eu não estava fazendo um bom trabalho, que tava diferenciado 
da escola que eu ensinava, a escola particular. Então aí ficava num círculo vicioso, 
o comodismo e tudo, e fui pegando aquilo dali, então aquilo contribuiu pra que eu 
tivesse visão da coisa. (RENATA). 

 

Eu percebo naquelas reuniões que eu estou errada, então tô procurando dar 
uma outra forma, tanto na forma de ensinar como também um giro bem 
grande na forma..., pra mim tá sendo muito bom, tá sendo uma aprendizagem, tô 
tirando as coisas boas, descartando as ruins que são muitas também e tentando 
aprender através das coisas boas. (SARA). (Evidenciei). 

 

Este relato da professora Sara faz-me evidenciar novamente o fato de que as percepções 

das suas limitações profissionais suscitaram nas professoras também o sentimento de 

mobilização e a intenção de mudança da sua prática pedagógica.  

Algumas dificuldades foram constatadas a partir dos problemas apontados pelas 

professoras para manter os encontros quinzenais agendados no início de cada semestre pelo 

grupo. As professoras comentaram sobre estas dificuldades provocadas por elas mesmas em 

relação ao trabalho proposto: 
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Quando vocês querem fazer uma coisa com a gente, sempre tem assim um 
obstáculo e que não podia ser,(...) o planejamento que era pra dá dessas estagiárias 
mas elas não podiam naquele dia dar uma coisa diferente pra essas crianças, num 
dia só mata, não dar o conteúdo? Eu não acredito! Eu não acredito um dia?! Não é 
uma dificuldade que botaram, por isso que eu disse não precisa meu povo por causa 
de um dia só não vai..., faz uma coisa diferente, as meninas estagiárias são 
fabulosas. (...)Um dia só não mata não, muita gente diz que ah não são professoras 
e as pobres das estagiárias, então eu achei muito, então são essas as dificuldades 
que vocês enfrentam demais,  uma coisa que podia ser mais fácil, na última agora 
tavam querendo ligar pra poder cancelar, eu disse gente pelo amor de Deus! 
(APARECIDA). 

 

Dificuldade no sentido do PARQUE ter alguns desencontros, vamos marcar tal dia, 
essas dificuldades que a gente mesmo põe né para os encontros, mas quando a 
gente tá no encontro a gente esquece que a gente tava tomando barreiras e se 
envolve e pronto e aquilo dali passou. (RENATA). (Destaquei). 

 

Este último relato expressa que, antes do encontro real, parece que algum tipo de receio 

ou fantasia sobre o que vai acontecer lá provoca angústia nesta professora e, 

conseqüentemente, levanta resistências (“barreiras”, como diz); no entanto, o encontro real, a 

reunião como realmente acontece, a tranqüiliza e ela então consegue “esquecer”, e “se 

envolver” nas atividades propostas. 

O sentimento de incômodo e de frustração profissional, contudo, foi também 

evidenciado nas sugestões apontadas pelas professoras em relação ao trabalho de formação 

desenvolvido, quando uma delas pediu que não fossem mais feitas observações no ano 

seguinte:  

Eu gostaria, de algum jeito houvesse uma mudança pra que não ficasse só nessa de 
observar e escrever porque dá uma sensação na gente, não é muito boa e os 
meninos percebem isso, muda tanto pra quem está dando aula como para os alunos. 
Existe assim, de tá sendo observado, de tá escrevendo, por mais que você saiba que 
o que tá sendo escrito é um relatório do que tá acontecendo, mas aquilo mexe com a 
gente, dá um clima assim, não é muito confortável pra gente a sensação. Se pudesse 
mudar isso no ano que vem, não houvesse esse trabalho de observação. (ANA 
CLARA). 

 

Outra professora ressaltou a necessidade de trabalhar melhor a auto-estima das 

profissionais envolvidas:  

Que tivesse um trabalho que estimulasse mais o professor, nós ta entendendo, 
porque ali claro o alvo era a criança, mas faltou um pouquinho, uma mais auto-
estima. Que tivesse um trabalho mais com relações humanas, em relação ao 
professor. (REGINA).  
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5.3 As percepções das professoras sobre a formação em contexto na fase da intervenção 

(dezembro / 2005) 

 

Na terceira fase das entrevistas, as professoras consideraram que os objetivos do 

trabalho conduzido pelo PARQUE encontravam-se voltados para o aprofundamento de 

estudos teóricos, no intuito de se repensar e melhorar a qualidade da prática educativa na 

Educação Infantil naquele contexto, como nos mostram os seguintes depoimentos: 

Acho que aprender mais pra que a gente se torne professoras melhores, que a gente 
através desse embasamento teórico, a gente dê qualidade a nossa prática né, 
acredito que é esse o objetivo. (FRANCISCA). 

 

Pra mim esses momentos que eu fico ali é momento de estudo, com outras pessoas 
né, é um estudo em equipe, é uma coisa que a gente discute, é um negócio que 
todas estão estudando aquilo ao mesmo tempo; estudando com pessoas que 
entendem o que está sendo estudado, que tem bagagem pra discutir, assim já 
vivenciaram tudo que tá sendo falado ali e que tão trazendo novidade, tão 
trazendo novidade pra mim, (...) então essas reuniões de estudo porque pra mim é 
um momento de estudo esse do Parque pra mim, eu acho assim muito bom. 
(MARINA). (Realcei). 

 

Esta percepção das professoras parece então se diferenciar da fase anterior, quando 

haviam reconhecido como objetivo do trabalho a melhoria da prática pedagógica, mas não se 

referiram à sua articulação com os conteúdos teóricos. A participação das professoras em 

momentos de estudos que possibilitassem um aprimoramento teórico a respeito de uma 

prática educativa de qualidade na Educação Infantil sempre foi possibilitada ao longo do 

trabalho conduzido pelo PARQUE, principalmente durante as reuniões deste grupo com a 

escola. O fato de apenas na terceira fase das entrevistas as professoras terem se referido a este 

aspecto do trabalho (embasamento teórico voltado para a melhoria da qualidade da prática 

pedagógica) como sendo um dos objetivos por ele propostos pode, no entanto, estar 

relacionado ao momento que estava sendo vivenciado por elas naquele ano.  

Desde o início do ano de 2005, as atividades do grupo voltaram-se predominantemente 

para a intervenção junto à realidade educacional naquele contexto, adotando para tanto 

algumas estratégias consideradas fundamentais neste processo, como visto anteriormente: o 

aprofundamento dos conhecimentos teóricos construtivistas; a experimentação de atividades 

embasadas nessa perspectiva teórica e a realização de visitas a contextos que adotam essa 

perspectiva, a fim de observar as atividades lá desenvolvidas. 
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Assim, uma das estratégias enfatizadas nesse momento de intervenção consistiu nos 

estudos voltados para o aprofundamento teórico, os quais eram possibilitados pela leitura e 

reflexão de textos selecionados para subsidiar as discussões teóricas no grupo. Um dos 

critérios utilizados na escolha deste material de estudo consistia em poder levantar questões 

teóricas importantes e apontar também algumas indicações da mediação pedagógica no 

processo de aquisição da leitura e da escrita na perspectiva construtivista.  

As concepções de criança, de Educação Infantil, bem como do papel do professor da 

área, eram continuamente identificadas e discutidas através dos exemplos de mediação 

pedagógica junto à aprendizagem da leitura e da escrita da criança pequena, tanto extraídos 

dos textos como de situações concretas vivenciadas por elas em sala de aula.  

O grupo voltou-se, mais especialmente nesse período, para uma análise reflexiva e 

crítica das situações vivenciadas na prática pedagógica das professoras. Isso aconteceu em 

virtude do reconhecimento da necessidade de construção de conhecimentos por parte das 

professoras, partindo-se da análise teórica das práticas e da ressignificação do enfoque teórico 

a partir dos conhecimentos da prática.  A importância desta articulação teórico-prática nas 

propostas de formação de professores é apontada por vários autores (FERREIRA, 2001; 

CANDAU, 2003, por exemplo). Como Kramer comenta (2005a, p. 152):  

A prática que pode levar o professor a uma apropriação de seu fazer é aquela capaz 
de ir além das demandas imediatas do dia-a-dia para alcançar a condição de práxis: 
uma prática pensada, refletida. Quanto à teoria, fundamentada num conhecimento 
que se produza nos próprios cursos de formação e não apenas seja ‘aplicado’ 
nestes, no caso da Educação Infantil tem o desafio de trazer a criança, como sujeito 
histórico-cultural, para a cena dos processos de formação. 

 

O interesse em possibilitar este tipo de articulação teórico-prática também foi 

evidenciado em outros momentos do trabalho, como no caso da experimentação de atividades 

embasadas na perspectiva teórica construtivista, e das visitas às instituições de Educação 

Infantil que adotavam uma proposta pedagógica condizente com a que o grupo estava 

estudando. 

Um dos aspectos enfatizados nas reuniões do PARQUE com os profissionais da escola 

consistia no caráter mediador do professor na relação entre a criança e o objeto de 

conhecimento, no caso específico, a leitura e a escrita. A importância do papel deste 

profissional na educação da criança pequena é evidenciada na medida em que exerce uma 

ação pedagógica intencional e deliberada capaz de enriquecer a apropriação, pela criança, do 

universo cultural no qual está inserida.  
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É a partir da interação social com outras pessoas mais experientes e com seus pares que 

a criança reconstrói e reelabora o seu conhecimento sobre si mesma e sobre o mundo. Numa 

perspectiva sócio-histórica, educar é nutrir possibilidades relacionais, e “se, do ponto de vista 

científico, negamos que o professor tenha a capacidade mística de ‘modelar a alma alheia’, é 

precisamente porque reconhecemos que sua importância é incomensuravelmente maior”. 

(VYGOTSKY, 2004, p. 76). 

Nesta perspectiva histórica e dialética, esse processo de mediação, no lugar de pertencer 

a uma lógica linear, onde se considera apenas uma direção determinística unidirecional (dos 

conhecimentos do professor ou dos colegas mais experientes em direção aos conhecimentos 

da criança), é caracterizado por vínculos que se estabelecem reciprocamente, e que são vistas 

como movimento, sendo, portanto, dinâmicas e contraditórias, envolvendo uma série de 

transformações recíprocas entre o indivíduo e o seu meio social. 

O caráter mediador da ação pedagógica do professor, nesta perspectiva teórica, é visto 

principalmente a partir da sua relação com a função social da Educação Infantil, que pode 

assim colaborar para a permanência do status quo ou conduzir a uma transformação social. 

Como Cury (1989, p. 66) demarca, 

É preciso que exista uma forma de pensar o real que seja um meio de expressão 
mais adequada da realidade concreta em que se vai atuar. A educação ajuda a 
elaborar essa forma de pensar que, convertida em mediadora, torna-se valioso 
instrumento de apoio na transformação social. Em outros termos: a apropriação de 
um saber revelador torna-se momento de denúncia de um saber dissimulador das 
contradições e anuncia a possibilidade de novas relações sociais. 

 

Nesse momento do trabalho conduzido pelo PARQUE, voltado prioritariamente para a 

intervenção no contexto educacional, as professoras demonstraram perceber o trabalho como 

proposta de formação de professores, já que algumas chegaram a se referir a este aspecto do 

trabalho quando indagadas sobre os seus objetivos: 

Eu acho que é isso fazer dessa escola, uma escola que trabalha para que o nível dos 
alunos seja o melhor possível, pra que essas pessoas que freqüentam a escola, os 
alunos tenham educação de qualidade a partir da formação dos professores. 
(MARIA). 

 

É pra você refletir, pra você conversar, pra você tirar dúvidas e vocês viram, vocês 
mesmas observaram, que as pessoas estão muito mais envolvidas (...) porque o 
PARQUE ajuda nessa reciclagem, o PARQUE ajuda nessa conscientização, eu 
acho isso tão importante, ainda mais eu que tive essas experiências no passado 
numa escola particular, que a gente trabalhava um expediente, no outro a gente 
sentava né pra gente conversar, pra gente trocar, pra gente estudar. Então eu acho 
que é muito importante. (JULIA). (Salientei). 
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Nesta fala, a professora Júlia refere-se à importância, por ela atribuída, aos momentos de 

reflexão e estudo efetuados pelos profissionais da Educação Infantil, por intermédio da 

experiência de formação em contexto. Ela relacionou esta proposta de formação a outras 

oportunidades de formação por ela vivenciadas noutros contextos, considerando a “conversa” 

e a troca de idéias e experiências entre as professoras como elemento muito importante para a 

sua aprendizagem profissional. 

As demais professoras, apesar de não terem se referido a este aspecto formativo ao 

serem indagadas sobre os objetivos do trabalho, afirmaram posteriormente que o 

consideraram como proposta de formação de professores e justificaram suas opiniões, dizendo 

que se tratava de um momento de estudo e de aprimoramento teórico que ajudava a repensar 

as suas situações da prática profissional.  

Eu acho que é porque eu vejo isso né a gente discute um texto, parágrafo por 
parágrafo, explana, volta pro grupão, a gente vê esse é o aluno tal, esse aqui é bom 
fazer isso; eu acho assim (...) aqueles textos que a gente lê, que a gente interpreta, 
algumas coisas assim como ela falou que eu não esqueço, ela disse olha trabalhar a 
silaba num é errado, trabalhar isoladamente só aquela sílaba é que é errado (..)  se 
pode trabalhar a silaba só não pode trabalhar o “pa”, o”pe”, o ”pi”, de maneira 
isolada fazendo aquilo dali como se fosse um martelo mecânico. (MARIA). 

 

Porque é como eu já lhe falei a gente, nós temos nossos estudos não é, estamos se 
aprofundando então isso é, é reconhecido como uma ajuda pra nossa prática. 
(RENATA). (Realçou-se). 

 

Eu considero assim como se fosse ampliando meu, é sei lá, pra melhorar o meu 
desenvolvimento, minha conduta dentro de sala de aula. Muitas vezes a gente tá 
achando que tá fazendo a coisa certa, de repente a gente analisa e já vê por outro 
prisma, por outro lado, tá entendendo. (SARA). (Acentuei). 

 

 É interessante notar, através dos trechos das falas destacados, que as professoras 

tenham apontado essa reflexão sobre a sua prática profissional, apoiada pelo aprofundamento 

teórico, possibilitados pela experiência de formação em contexto, como uma oportunidade 

para repensar e transformar a prática pedagógica delas. 

 Aliado a este reconhecimento do caráter formativo do trabalho conduzido pelo 

PARQUE, as professoras também apontaram o vínculo entre a proposta de formação e 

mudanças na sua ação pedagógica. Cada uma delas relatou algumas contribuições advindas 

dos encontros com o grupo e que possibilitaram ressignificar a sua prática pedagógica. 

Algumas mudanças relatadas pelas professoras encontraram-se diretamente relacionadas 

ao trabalho com os conteúdos previstos, isto é, à ação pedagógica num sentido mais restrito, 

como nos depoimentos a seguir: 
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Contribuiu demais mesmo, eu tô notando assim minha melhora nos meus 
planejamentos que eu faço né, não é mais aquele; eu vejo o caderno do ano passado 
eu vejo os planos de aula bem fraquinho, coisinha assim bem sabe, e eu já procuro 
trabalhar trazer as fichas pra eles irem colocando as que tão faltando, ordenar frases 
com fichas, com coisas e me preocupo muito com a produção de texto. Hoje 
mesmo eu fiz uma produção de texto, eles aprenderam bem muito, cantaram né a 
música do “Boi da cara preta”, cantaram leram (...) numa letra duma música dessa, 
eles vão aprender um monte de coisas, um monte de escrita, enquanto se eu fosse 
ensinar só a silaba “ca” vamos fazer, vamos trabalhar letra, vamos trabalhar silaba 
“ca - co - cu” aí vamos fazer as atividades, é se limitar só aquela coisa, só aquela 
silaba. (MARIA). 

 

Se eu tô achando que essa parte teórica, esse estudo que eu to fazendo tá sendo 
muito bom porque eu estou conseguindo aprender coisas ou reaprender coisas que 
estavam esquecidas é lógico que isso aí tá se refletindo dentro da minha sala de aula 
né. Então às vezes a gente lê uma coisa e eu fico pensando, mas meu Deus porque 
eu não fiz isso antes, fazer isso aqui, a gente fica pensando ah eu vou ver isso aqui, 
vou observar melhor isso na sala de aula. (MARINA). 

 

Outras mudanças por elas apontadas vincularam-se à interação delas com as crianças, à 

forma de perceber essas crianças e as suas aprendizagens, o que possivelmente traz 

implicações de melhoria para a sua prática profissional. 

O que marcou mais em mim foi o respeito que eu comecei a me educar com o meu 
aluno, foi o que mais o PARQUE me ajudou. No momento da aprendizagem dele, 
eu não ficar ah você ainda não aprendeu e eu já ensinei, eu pego e repito o conteúdo 
de outra forma; se eu cantei a música e ele não aprendeu eu vou trazer amanhã uma 
historinha, vou trazer fantoche, aí vou deixar ele manipular os fantoches, contar por 
mim a história, depois ele tentar escrever a historinha, tentar botar o nomezinho dos 
personagens aí vai começar a aprender a ler. É por aí que eu tô indo agora, agora eu 
tô desse jeito. (FRANCISCA). 

 

A segunda atividade que a gente fez foi curtida, foi bem curtida por ela por mim, 
pelas crianças, foi tão gostosa que até hoje as crianças falam a coisinha da coruja e 
da coruja pra cá né, a coruja foi o ponta-pé inicial né, eu já inventei outras coisas, 
outras coisas as meninas me passaram, outras atividades né; aí  foi o espírito do 
PARQUE foi tomando conta mesmo, foi as idéias, os estudos foi tendo um sentido, 
um significado entendeu. (JULIA). 

 

A maior parte das professoras apontou que uma das estratégias utilizadas nestes 

encontros com o grupo, e que favoreceu os momentos formativos do trabalho, consistiu na 

maneira como os momentos de estudo foram conduzidos nas reuniões com o PARQUE, por 

ter possibilitado maior análise e reflexão dos textos pela divisão em pequenos grupos de 

trabalho.  

Essa atividade da gente ficar em pequenos grupos, fazer o resumo apresentar pro 
grupão tem sido ótimo, ótimo, porque é um momento da gente revisar, fazer uma 
revisão, claro que todo mundo já leu o texto, mas ali a gente relê com aquele grupo, 
pequeno grupo e a gente faz uma síntese e apresenta pro grupão, então você tem 
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um resumo de tudo, aí marca, marca a aprendizagem da gente, os pontos mais 
importantes. (FRANCISCA). (Destaquei). 

 

Eu, principalmente, tenho gostado e tenho ouvido também os comentários das 
meninas, principalmente as últimas né desses últimos tempos, que a gente tá tendo 
oportunidade de sentar em grupos, a gente tem aproveitado mais, porque o tempo é 
muito pouco. (...) É uma coisa que a gente parece que tem mais facilidade de 
receber, de entender, de trabalhar assim né, quando a gente divide em grupinho, que 
a gente pode falar e ouvir mais. (JULIA). 

 

(...) de ler os textos, ler mesmo, da gente se reunir (...) a gente lia, comentava, 
analisava, aquilo ali foi bom demais, eu acho que a forma como tá sendo levada, 
dividir em dupla, em dupla não em grupos, aquilo ali foi muito bom. É pelo menos 
a gente depois ia pro grupão, abria e ia explicar, aquilo ali que a gente leu, 
parágrafo por parágrafo, comentando isso aqui já é importante a gente falar isso e 
isso aqui, vamos fazer um mapa textual, vamos, então aquilo ali, pelo menos aquilo 
ali, eu não esqueci mais. (MARIA). (Grifei). 

 

Eu achei bom que agora nas últimas reuniões a gente pegou e dividiu os temas 
porque a gente defendia um tema ali né, mas ao mesmo tempo lia os outros, as 
coisas são muito ligadas assim e a gente ta conseguindo abranger mais os temas. 
(...) Desse jeito a gente se subdividindo em pequenos grupos eu acho que nós 
estamos conseguindo render melhor. (MARINA). (Realcei). 

 

 

Chama a atenção, nesses depoimentos o fato de que as professoras parecem se referir à 

possibilidade, que esta estratégia lhes deu, de assumirem um papel mais ativo nesse processo 

de formação em contexto, sentindo-se como co-participantes e também responsáveis pela 

condução das atividades desenvolvidas nesta perspectiva de formação proposta pelo 

PARQUE.  

Outra estratégia também apontada pelas professoras como aspecto interessante do 

processo de formação em contexto, e que serviu de subsídio para melhorar as suas práticas 

pedagógicas, foi a realização das atividades experimentais57. Estas atividades, embasadas nos 

estudos teóricos que vinham sendo realizados, foram acompanhadas pelos integrantes do 

PARQUE, desde o planejamento até o momento de análise individual e coletiva sobre as 

impressões acerca destas atividades, incluindo a elaboração de um respectivo relatório: 

                                                           
57 De um modo geral, as atividades experimentais seguiram o mesmo esquema: foram planejadas em parceria 
pelas professoras e as pesquisadoras do PARQUE; desenvolvidas em sala de aula pelas professoras, com a 
observação e o registro das pesquisadoras do PARQUE; realizadas discussões entre professoras e pesquisadora 
que assistiu a atividade sobre as impressões que ela provocou (o que envolveu aspectos como descrição da 
atividade, forma de proposição da atividade pela professora, participação e envolvimento das crianças, 
aproveitamento da professora da participação das crianças, dificuldades encontradas e pontos positivos da 
experiência) a fim de escreverem um relatório que deveria ser apresentado e analisado pelo grupo todo, no 
encontro coletivo seguinte (ver anexo 2). 
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Puxa! Por incrível que pareça eu gostei de tudo, mas assim as atividades que a 
gente fez aqui com escrita, eu achei jóia com leitura, com escrita porque eu nunca, 
no colégio anterior era tão diferente né, eu num cheguei e eu passei tão pouco 
tempo lá, só passei dois meses então eu gostei muito das atividades, as novas 
possibilidades né que esses estudos trouxeram de recursos pra melhorar a 
didática, a metodologia é muito legal. (JULIA). (Destaquei). 

 

E a gente se reunia e via o que faltou, foi a partir daí que a gente vê como é que 
pode melhorar, a Fátima dizendo olha você poderia ter feito assim e tal e tal. Eu 
achei, que a gente elaborava e depois praticava a atividade e depois ia ver os prós e 
os contras, o que foi que deveria ter feito melhor, o que poderia ter melhorado.(...)  
Eu vejo como uma forma de melhorar, como aquela atividade poderia 
melhorar, poderia ser bem mais produtiva. São atividades que uma aula pode se 
tornar assim bem rica, bem produtiva. Eu acho que deveria ter mais, a gente 
planejar mais. (MARIA). (Acentuei). 

 

É bom isso quando a gente faz alguma coisa e leva, porque a gente consegue 
enxergar assim, ah eu fiz isso, ah isso aqui, a gente consegue enxergar coisas que 
a gente sozinha na sala de aula, no corre e corre a gente num se apercebe né, 
eu acho bom. (MARINA). (Realcei). 

 

Neste momento, foram desenvolvidas ações de acompanhamento da prática pedagógica 

das professoras, que consistiram num processo de supervisão, pois buscaram promover a 

análise reflexiva individual e coletiva de suas situações práticas de trabalho. Esta supervisão, 

concebida como apoio à formação em contexto, voltava-se para a escuta e não para a 

inspeção, para um processo de colaboração ativa entre os participantes, de envolvimento na 

ação educativa quotidiana, de experimentação refletida pela ação que procura responder aos 

problemas identificados na prática. 

Oliveira-Formosinho defende a supervisão, como apoio à formação em contexto, 

compreendendo esta formação como 

(...) uma concepção integradora de várias dimensões: o currículo, o processo de 
ensino-aprendizagem, a sala de atividades e a escola, a sociedade e a cultura. De 
fato, as educadoras precisam de conceptualizar a sua ação como ligada aos 
conhecimentos, técnicas e destrezas que sustentam a sua profissionalidade, mas 
também têm de refletir essa ação aos valores e crenças inextricavelmente ligados a 
esses conhecimentos, técnicas e destrezas e aos valores e crenças da sociedade, isto 
é, à cultura envolvente que permeia, unifica, orienta, dá sentido histórico, social e 
cultural a todos os processos em torno do ensino-aprendizagem. (2002, p. 116) 

 

Neste processo de formação, a supervisão é vista como apoio à aprendizagem 

profissional em contexto de trabalho, que não é feita no isolamento, mas num grupo de 

partilha e de apoio, que trabalhará durante um tempo prolongado de forma colaborativa. A 

vivência das professoras neste processo de reflexão e discussão em grupo, favorecido pela 

partilha de um referencial teórico comum (no caso específico, a perspectiva construtivista da 
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Pedagogia da Infância), propiciará tanto o diálogo interno no decorrer da sua própria ação 

pedagógica (reflexão na ação) quanto o diálogo com os pares e com os integrantes do 

PARQUE (reflexão sobre a ação).  

Este processo de reflexão mediado por esta situação interpessoal de troca e de partilha 

de saberes e experiências visa a possibilitar a construção de novos saberes pelas professoras, 

por meio de outras visões e interpretações sobre aspectos da prática pedagógica compartilhada 

no grupo. Como Oliveira- Formosinho (2005, p. 21) assinala: 

Isto significa que nos envolvemos num processo de autonomização das 
profissionais,(...) permitindo-lhes o acesso a quadros teóricos que passaram a ser 
partilhados, apoiando-as na construção de saberes, repensando o significado das 
práticas e recriando a prática. Acredita-se que isto é emancipar os profissionais, co-
construindo uma autonomia teoricamente suportada, como condição de promover a 
reconstrução do significado da educação de infância. 

 

Possivelmente em razão deste enfoque de supervisão colaborativa adotado pelo grupo 

nas atividades experimentais, não foram evidenciados sentimentos de medo por parte das 

professoras de estarem sendo observadas em sala de aula, como no momento anterior de 

diagnóstico. Algumas professoras relataram, no entanto, que inicialmente tiveram um certo 

receio de estarem sendo observadas:  

Achei interessante, também nós pudemos mostrar as nossas atividades, dos alunos 
lógicos né pros grupos (...) foi muito gratificante a gente vê o trabalho das outras 
salas né, as fotos, os relatórios. A gente tinha aquele receio ai aonde foi que eu 
escorreguei na casca de banana, será que eu vou chegar lá, como vai ser meu 
relatório, e foi tudo naturalmente né, ninguém se ressentiu como na escala, que a 
escala foi uma realidade né, a gente não pode omitir isso, então eu achei que foi 
bem interessante, tem também os momentos que a gente troca nossas idéias, a gente 
planeja num é, eu acho muito interessante. (RENATA). 

 

(...) de agosto pra cá foi que realmente não só eu, mas eu acho que todo mundo aqui 
se entregou mesmo, se envolveu mesmo de vez, eu gostava tudo, mas assim a 
primeira observação que foi feita aqui na sala, os meninos, veio muita criança acho 
que veio os vinte e três, foi tudo  muito, as crianças estavam muito inquietas né, 
então eu fiquei foi com vergonha sabe, eu fiquei com medo do objetivo não ter sido 
alcançado uma coisa assim. Quando ela foi fazer a avaliação não colocou nada do 
que eu pensava que ela ia colocar né tipo assim, acho que eu fiquei com medo de 
alguma critica, num sei num foi nada disso, foi realmente uma avaliação em cima 
do pensamento da criança, da reação da criança, aí eu achei aquilo o máximo 
entendeu, aí aquilo foi me acalmando. (JÚLIA). (Ressaltei). 

 

Esse receio de ser observada, inicialmente sentido pelas professoras, parece, no entanto, 

ter sido dissipado posteriormente diante da “entrega delas”, como afirmado pela professora 

Júlia, às atividades experimentais posteriores, ao perceberem que o importante era o processo 
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de aprendizagem da criança e que não havia o julgamento da sua ação pedagógica pelos 

integrantes do PARQUE. 

Outra estratégia utilizada nesta fase do trabalho de formação em contexto, como 

comentado anteriormente, consistiu em realizar novas visitas ao Núcleo de Desenvolvimento 

da Criança (N.D.C), a fim de que as professoras pudessem observar algumas atividades 

relacionadas à aprendizagem da leitura e da escrita numa perspectiva construtivista, e que 

pudessem, a partir destas experiências, repensar as próprias práticas em sala de aula. Uma 

delas ressaltou o caráter marcante proveniente desta atividade proposta pelo grupo: 

A questão da visita ao NDC foi muito jóia. Você ta vendo a minha sala, a minha 
sala está toda enfeitada pro natal, você está vendo alguma coisa que deixa eu ver, 
arvore de natal, não tem nada padronizado né, tudo foram eles, eu disse pra eles 
vamos enfeitar a nossa sala não tem nada de natal e eles enfeitaram tudo (...) Então 
eu acho que me ajudou também a ter essa consciência aquela visita, quando eu vi 
aquelas salas daquele jeito ali num era nada pintado, mas tudo construído né, tudo 
feito com a participação das crianças né eu achei tão bacana, aquilo me encantou 
tanto e eu nesses últimos tempos, principalmente, eu tentei colocar isso aqui, 
essa filosofia aqui dentro, de que tudo é nosso. (JÚLIA). (Grifei). 

 

Seu relato parece ressaltar a importância desta estratégia, planejada e realizada pelo 

grupo, de visitas a contextos de Educação Infantil de qualidade, de se conhecer novas 

experiências educacionais, novas possibilidades de prática profissional junto às crianças 

pequenas que pudessem repercutir no trabalho que elas vinham desenvolvendo na escola 

investigada.  

Como Lino (2005) comenta, a proposta de formação é mais efetiva quando os 

formandos têm oportunidade de observar práticas educativas de elevada qualidade. Assim, é 

desejável que, no âmbito da formação, sejam criadas oportunidades de observação e análise 

conjunta de práticas educacionais de qualidade, quer através de vídeos ou mesmo de visitas a 

contextos que compartilhem do mesmo referencial teórico. 

Contrapondo-se a essa experiência de formação em contexto, infelizmente, a partir das 

observações efetuadas no contexto escolar, foi possível evidenciar a inexistência de outros 

momentos de troca de experiências e idéias entre o coletivo das professoras da Educação 

Infantil na escola Construindo o Saber. Todas as professoras, de forma unânime, afirmaram 

que não existiam outros momentos de formação de professores da Educação Infantil que 

aconteciam nessa escola:  

(...)mas dentro da escola não existe momento pra estudo, momento pra, a gente mal 
pára pra planejar assim porque tem que planejar, de qualquer maneira a gente tem 
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que planejar, mas momentos pra estudo, pra melhoria e pra gente pensar e vê como 
é que as coisas tão acontecendo, esse momento não existe não. (MARINA). 

 

Quando estes momentos acontecem, decorrem mais de iniciativas particulares destas 

professoras do que mesmo aos espaços constituídos e formalizados no cotidiano escolar para a 

socialização e a troca de experiências de aprendizagem significativas.  

(...) porque meu planejamento sou eu e eu, porque não tem outra professora de 
jardim I, só tem eu, então sou eu, as vezes a supervisora senta mas ela não conversa 
como é que deve ser, ela quer ditar como é que deve ser e a gente não dita um 
planejamento entendeu. Então sou eu que pego o meu papel e sento ali com as 
professoras do jardim II, as vezes, elas dão alguma idéia pra gente fazer alguma 
coisa em conjunto ou fazer alguma atividade simultânea que dê pra fazer no jardim 
I e no jardim II né, principalmente com relação à algumas datas comemorativas. 
(MARINA)  

 

Todas as professoras da Educação Infantil também não consideraram as reuniões de 

planejamento como momento de troca de idéias e de experiências, nem de formação dos 

profissionais da área, justificando: 

(...) porque formar é a gente aprender, é a gente melhorar, é a gente aprender, 
adquirir novos conhecimentos pra que a gente melhore como profissional e nesse 
momento agora da nossa reunião de planejamento, a gente vê só os conteúdos. 
(FRANCISCA). (Destaquei). 

 

Não, de jeito nenhum porque ela (a supervisora) não pergunta como eu tô na 
sala, como é que aluno tal tá na sala, ela não pergunta como é que tá indo a 
aprendizagem deles nada, pergunta nada. (MARIA). (Grifei). 

 

Eu acho que não é não oh, eu acho não, eu tenho certeza, não é não, porque 
formação é quando a gente pára pra refletir a prática, pra estudar, então acaba não 
sendo. (JÚLIA). 

 

Todos estes depoimentos revelam as dificuldades enfrentadas pelas professoras, que não 

contam com apoio e supervisão pedagógica junto às atividades que desenvolvem com as 

crianças pequenas no contexto escolar. Durante algumas observações, a própria supervisora 

chegou a justificar a ausência do acompanhamento pedagógico destas professoras, alegando 

trabalhar apenas um expediente (turno da manhã) na instituição. Segundo ela, este fator torna 

inviável o acompanhamento de todas as turmas da escola, o que a fez optar por fazer o 

acompanhamento pedagógico das professoras das séries iniciais do ensino fundamental. 

A partir das observações efetuadas nas reuniões de planejamento e na própria semana 

pedagógica, no entanto, se constatou que a supervisora não possuía conhecimentos específicos 

relacionados à educação e ao cuidado da criança pequena, sugerindo atividades relacionadas 
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às áreas de conhecimento do ensino fundamental. Uma das professoras relatou, referindo-se a 

uma reunião de planejamento mensal que aconteceu na escola: 

(...) a gente começa pela parte de Linguagem e por volta de oito e meia, antes de 
nove já tem terminado a Linguagem, aí antes de nove a gente começa História e 
Geografia juntos, aí depois a gente pega a Matemática e fica por último as Ciências 
porque é só uma vez por semana, são só quatro aulas por mês. (FRANCISCA) 

 

Além disto, vale salientar, que é considerado ‘Linguagem’ o ensino mecânico e 

repetitivo de palavras começadas com determinada letra do alfabeto, no qual, para cada 

semana ou mês, a supervisora costuma determinar quais são as letras a serem trabalhadas 

pelas professoras. E o que é ainda mais preocupante é a sua recomendação de que cada uma 

das professoras deve ensinar as mesmas letras no mesmo período. Como a prof.ª Maria 

comentou: “as letras que estão sendo trabalhadas são essas letras, a gente tá aprendendo essas 

letras, não pode passar nada na frente porque se não fulano de tal vai chiar, então tem que ser 

essas letras aqui”. 

A professora Maria refere-se às reuniões de planejamento como:  

São muito soltas é mais aquele negócio de ‘letra B’, vamos ensinar agora ‘letra C’, 
que letra tu tá...(...) a gente se reúne e ela vê, fulano de tal tá em qual letra, ah então 
a gente vai dá essas letras aqui no meio, vai dá o ‘b’, o ‘t’, o ‘d’, o ‘z’ nessa 
semana, aí na outra semana a gente vai dá essas letras, todo mundo faz isso; (...) só 
trabalhar o ‘ba-be-bi-bo-bu’ vamos trabalhar essas sílabas, vamos fazer atividades 
com isso e só, aí vamos passar pra outra letra, é assim. O planejamento é esse.(...) 
aí todo mundo vai trabalhar aquelas letras dentro daquele mês, aí outro mês 
mais outras letras é desse jeito. (Imprimi realce). 

 

Além destes equívocos pedagógicos, a forma como estas reuniões costumam ser 

conduzidas demonstrou a atitude centralizadora e autoritária da supervisora em relação às 

professoras. Em algumas reuniões de planejamento observadas, a supervisora chegou a ditar o 

que cada professora deve trabalhar com os seus alunos, restringindo estes momentos à mera 

cópia de atividades ditadas por ela. Como a prof.ª Maria comentou:  

Tem gente que chega só, sabe que tem planejamento e vem tarde, aí depois nem 
copia, copia do caderno de outro é assim (...) (a supervisora) não deixa a gente dizer 
isso, pensar ou falar ah eu gosto assim, eu acho assim não, não, eu não aceito, nem 
adianta, não adianta não sei o quê, quer logo tirar assim o direito da gente abrir 
a boca e dizer olha eu penso assim eu acho, eu gosto de fazer assim, é muito 
autoritária . (MARIA). (Acentuei). 

 

Outras professoras também se referiram à esta atitude autoritária da supervisora: 

Olha pra mim não altera em nada, altera assim praticamente em nada, o primeiro 
semestre até assim todos os planejamentos a gente fez junto, mas num era uma 
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coisa discutida, debatida não, era assim ela ia dizendo e a gente ia anotando aí eu 
fazia; também não existe assim muito diálogo não, assim sabe, pelo menos entre eu 
e ela não existe esse diálogo todo não, eu convivo com ela meio que pisando em 
ovos porque é uma pessoa assim que autoritária, tá entendendo e acha que 
tudo dela é o certo, ela é quem sabe, ela é quem diz, tá entendendo e eu não 
discuto não, eu digo tá, boto ali e ali eu faço do meu jeito tá entendendo, porque 
ela é muito briguenta sabe, muito briguenta e assim não é uma pessoa que eu 
escolheria pra conviver não. (MARINA). (Destaquei). 

 

Todos estes problemas demonstram que as professoras da Educação Infantil, na 

realidade, costumam desenvolver suas atividades de forma solitária, encontrando-se muitas 

vezes sem ter com quem compartilhar as suas dificuldades, tirar as suas dúvidas, comentar 

sobre as suas conquistas. Diante de toda esta situação, o trabalho de formação em contexto 

surge como uma oportunidade para que elas possam ter estes encontros coletivos, discutir 

sobre as suas dificuldades pedagógicas, sendo ouvidas e respeitadas. 

Algumas professoras chegaram a fazer comparações entre as reuniões de planejamento e 

as realizadas pelo PARQUE:  

É num é assim essa coisa de mecânica, essa coisa assim vamos ensinar essa letra, 
essa letra, essa letra aqui num é; é mais assim trabalhar a criança, fazer com que 
ela pense, fazer com que ela participe das aulas, perguntar como é que a 
criança tá, como que é isso aqui, vamos se reunir, vamos falar com determinada 
criança; ah eu tenho essa também, então vamos falar, vamos fazer. (MARIA). 
(Destaquei). 

 

Formação é quando você tá buscando o novo, quando você ta participando ali do, 
das idéias coletivas (...) então eu acho que uma formação mesmo seria um curso de 
capacitação né, formação continuada; o nosso grupo do PARQUE, os momentos 
que nós temos com o PARQUE, eu acho que isso daí é uma coisa muito 
direcionada a formação, porque a gente tá lá não só pra discutir formas e tudo né 
e outras coisas, nós estamos também pra aprender né e ler textos que isso é muito 
importante. (RENATA). (Acentuei). 

 

Num depoimento emocionado de uma das professoras participantes do trabalho de 

formação numa das reuniões do PARQUE com a escola (RE 29), foi também possível 

perceber o quanto elas se sentem gratificadas por poderem ter este tipo de apoio pedagógico 

na escola.“Como eu sou privilegiada de estar numa escola que tem esse apoio, porque eu 

tenho 15 anos de experiência e nunca tive a oportunidade de participar desse tipo de trabalho, 

apesar da supervisão existir de vez em quando”.(FRANCISCA). 

Ao compararem a formação em contexto conduzida pelo PARQUE com outras 

oportunidades de formação continuada por elas vivenciadas, principalmente às oferecidas pela 

Prefeitura, as professoras apontaram como único aspecto semelhante existente entre estas 

propostas de formação os momentos de estudos, a partir da leitura de textos voltados para a 
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aprendizagem da criança pequena, principalmente no que se refere à aquisição da leitura e da 

escrita. 

Olha, durante a formação continuada da prefeitura e no PARQUE a gente é muito 
estimulada a ler, nos dois a gente tem que fazer leituras. (JÚLIA). 

 

O que eu posso ver assim é que os dois são momentos de estudo né, todos dois são 
momentos de estudo. (MARINA). 

  

É que todos são voltados pra leitura, escrita, aprendizagem todos, todos(...) analisar 
a escrita em que nível o aluno está, como é que a gente faz, como é esse aluno, 
como é a atividade que a gente trás pra sala de aula pra esse aluno sair do pré-
silábico para o silábico depois pro alfabético, vamos fazer atividades, é mais isso 
voltado pra leitura e escrita. (MARIA). 

 

Dentre os aspectos que diferenciam a proposta de formação em contexto conduzida pelo 

PARQUE das demais experiências de formação continuada por elas vivenciadas teve registro 

o caráter de continuidade do trabalho. Esta característica foi apontada por praticamente todas 

as professoras entrevistadas que ressaltaram os encontros contínuos de estudo e discussão em 

grupo. 

É diferente, não é uma coisa que acaba, é uma coisa que continua, é como se fosse 
um estudo continuado olha! É um negócio mais ou menos assim. A continuidade é 
o mais diferente que eu acho, que eu nunca tinha visto, quando no começo do ano, 
eu lembro, quando a Sandra chegou aqui pra convidar, ah nunca vi isso na minha 
vida né pra mim foi uma novidade né é diferente por isso, porque continua e 
eu vi também o quê? Que não é só num ano, é ano após ano, após ano. 
(FRANCISCA). (Realcei). 

 

Aqui eu acho que a gente tem uma coisa contínua né assim, eu tô estudando e vou 
dá continuidade e a gente tá num estudo continuo pelo menos está sendo uma coisa, 
um estudo contínuo. Esses cursos são uma coisa assim faz ali pá e não sei quando 
vai ter de novo. (MARINA). 

 

Eu acho assim que o PARQUE é uma, ele já vem todo ano a gente tem esses 
encontros, é uma coisa assim e tal como é que a gente diz, quase que diariamente a 
gente se encontra, a gente dá uma segmentação aquela coisa sempre ali tá falando 
sobre os mesmos assuntos e renovando e sempre dando seqüência aquilo ali e já o 
PROFA não, é sempre assim são pessoas diferentes que dão, não é a mesma pessoa, 
a maneira de abordar o assunto também é de outra forma e sempre assim num dá 
continuidade. (MARIA). 

 

O grupo já ta bem enraizado aqui né, ficou aqui, vem tem os encontros né, a 
gente tá se reunindo todos os meses; então não é aquela coisa de transição que a 
gente sai mudando, vai ser só em tal período aquele curso né, num é assim. 
(RENATA). (Grifei). 

Porque o PARQUE são encontros com mais constância do que se eu fizesse um 
curso, se eu fizesse um curso seria uma semana, aí pronto, corria atrás daquele 
certificado e guardava; e o PARQUE não, a gente não tá correndo atrás do 
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certificado porque a gente sabe que não vai ter né, mas tá correndo atrás de 
que? De aprender né é muito importante o PARQUE. (FRANCISCA). 
(Destaquei). 

 

A partir destes relatos, as professoras pontuaram a continuidade do trabalho de 

formação, que não se estendeu apenas em um ano, mas “ano pós ano”, possivelmente 

advindos da sistematização dos encontros quinzenais do PARQUE com os profissionais da 

escola no decorrer desses anos. Parece também revelar o comprometimento de todo o grupo 

para que os encontros pudessem acontecer, mesmo diante de alguns contratempos, 

imprevistos, tendo em vista a aprendizagem que esses momentos suscitavam, como a 

professora Francisca pontuou em sua fala.   

Outro aspecto diferenciador da perspectiva de formação em contexto ressaltado pela 

maior parte das professoras foi a questão da flexibilidade do tempo utilizado para o 

desenvolvimento das atividades propostas, o qual se encontra relacionado com a continuidade 

anteriormente indicada, no sentido de o grupo dispor da possibilidade de complementar ou 

ampliar as atividades propostas em momentos posteriores, caso não seja possível concluí-las 

no tempo previsto.  

As professoras ressaltaram que, enquanto nos demais cursos de formação continuada, 

havia correria e atropelo de atividades para ter tempo de ver tudo o que foi agendado, isto não 

acontecia na proposta de formação em contexto. Nesta, havia uma discussão mais detalhada e 

profunda dos conteúdos abordados, tendo sido possível melhor compreensão e o 

esclarecimento de dúvidas levantadas pelo grupo.  

A flexibilidade, por exemplo, a gente tava estudando um capítulo e não deu tempo, 
não, não tem pressa vamos ver hoje até onde der, ah sobrou tem nada não, a gente 
vê no próximo encontro, achei isso muito legal. (FRANCISCA). 

 

E lá não é assim, são pessoas de várias escolas, muita gente, a gente não tem tempo 
pra falar o suficiente, porque na hora que vai esquentando o assunto que muita 
gente fala ah num sei que isso aqui, e aquele menino tal, o menino que não sabe 
disso e começa a falar da vida dele do menino, que a mãe dele é isso que num sei 
mais o quê; aí vem outra que fala do mesmo jeito e a outra, minha gente olha o 
tempo, olha o tempo e num sei que vai se acabar, e quando é no outro dia já é um 
outro tema que tem que ser abordado, que ela bota a agenda lá e tem que seguir 
isso, isso e isso e é correndo sabe, é cinco minutos pra isso, cinco minutos pra 
aquilo, meia hora pra aquilo, meia hora para avaliar uma atividade num sei que, 
vários grupos tem que apresentar ao mesmo tempo é assim; e lá no PARQUE não, a 
gente tem a manhã todinha pra gente falar sobre determinado assunto e tal, já é ali 
na sala quase que vendo o aluno assim, a gente se lembra. (MARIA). 

 

As reuniões do Parque a gente ta comendo de tiquinho, de pouquinho em 
pouquinho e vai saboreando devagarinho cada coisa que a gente vai estudando 
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pausadamente; lá já vem assim um monte de informação ao mesmo tempo, que a 
gente vai digerir ao longo do nosso trabalho quer dizer, de vez em quando, a gente 
vai pegar aquelas apostilas, vai ver as anotações que a gente fez e vai ler  (...) E o 
Parque é uma coisa assim, é um estudo assim que a gente faz mais profundo de 
cada coisinha porque ali a gente somos poucas pessoas, a gente senta, a gente 
discute, a gente vai até discutindo até pra não ficar dúvida, até exatamente o 
que aquilo ali tá querendo dizer, é um estudo mais devagar, mais detalhado, 
mais profundo tá entendendo, a gente vai até o caroço pra entender bem as 
palavras que a gente tá lendo ali, a gente não deixa, a gente não passa pra 
frente enquanto a gente não entender bem direitinho aquilo ali que a gente leu, 
aquilo que a gente discutiu né, então a diferença ta nisso né, lá era uma coisa 
trabalhada, jogada, era muita gente, a gente discutia mas não tão, tão 
detalhadamente como a  gente discute aqui, era muita coisa, aqui a gente estuda os 
assuntos mais devagar. (MARINA). (Realcei). 

 

Por meio desses depoimentos, as professoras expressaram a necessidade de respeito ao 

tempo que elas precisam para se apropriar dos conteúdos trabalhados nesses momentos de 

formação continuada, afirmando que, na experiência de formação, em contexto elas têm 

tempo para realmente “saborear” os conhecimentos adquiridos e para digerir as informações 

novas.   

Outro aspecto da formação que difere com relação às outras experiências de formação 

continuada vivenciadas pelas professoras, enfatizado por duas delas, refere-se à questão da 

afinidade e proximidade entre os participantes da formação em contexto.  

Tem do Parque é a afinidade né, afinidade que já tem com as pessoas num é, então 
é aquela coisa da relação, mais digamos mais próxima com vocês, e dos outros 
cursos é a questão da gente está revendo pessoas que a gente passa um bom tempo 
sem rever (...) Aqui já é aquela coisa bem familiarizada, nos cursos a gente revê 
pessoas que a gente não vê a muito tempo. (RENATA). 

 

No Parque eu gosto mais também porque a gente já se conhece, a gente já como é 
que a gente diz, perdeu assim aquela formalidade né de ter vergonha de, eu não 
tenho vergonha de dizer olha eu num sei disso, como é que eu faço, qual é o melhor 
jeito, como é isso, eu não tenho vergonha de perguntar, um pingo de vergonha, de 
dizer assim olha me diz como é que a gente faz, qual é mesmo a melhor maneira. 
(MARIA). (Acentuei). 

 

Parece, portanto, que a construção de laços afetivos é um fator importante para que as 

professoras possam se sentir mais à vontade para mostrar o que não sabem. Esta convivência, 

além de propiciar a familiaridade e a proximidade entre os integrantes do grupo, de forma 

inclusive a favorecer que as professoras se sintam mais à vontade para expressar seus 

problemas, inquietações, parece ter possibilitado a construção de um grupo de trabalho 

conjunto de profissionais, que continuamente se reunia para discutir questões pertinentes às 

suas situações de trabalho.  
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Os outros cursos eles são ministrados pra formação, pra aquela coisa da técnica, da 
metodologia e o PARQUE a gente estuda um pouquinho isso, mas é uma coisa 
assim de envolvimento num é; tem aquele envolvimento, aquela coisa de a gente tá 
ali se sentindo que é um conjunto, então existe essa diferença, o Parque é um 
conjunto e o curso ministrado pela prefeitura é mais técnico. (...) no aspecto assim 
de ser um conjunto mesmo, como é o grupo do PARQUE, e o curso é onde ensina 
técnicas, onde repassa e capta técnicas. (RENATA). (Grifei). 

 

Lá era uma sala de aula com os instrutores, aqui é um grupo que estuda 
simultaneamente, num tem assim uma pessoa que chegue e traga aqueles, isso aqui 
é a nossa pauta hoje essa, essa, essa, não, a gente trabalha um texto que todos 
leram, que todos estudaram e a gente vai esmiuçar tudo que contém ali dentro 
daquele texto, a gente vai explorar, a gente vai discutir, a gente vai ver 
exatamente como é que é, ta entendendo, é diferente nesse aspecto, né assim, é 
uma coisa trabalhada totalmente em conjunto aqui num grupo bem menor. 
(MARINA). (Realcei). 

 

 

As professoras, em diversos momentos, relataram o fato de os encontros com o 

PARQUE na escola terem promovido maior união entre elas. Esta união entre o grupo pode 

ter sido favorecida pela convivência continuada, a qual possibilitou que alguns laços afetivos 

entre os participantes do trabalho fossem aos poucos sendo estabelecidos.  

Um dos aspectos que também pode ter contribuído para a constituição deste grupo 

coletivo de trabalho foi a postura assumida pelos integrantes do PARQUE de não trazer nem 

impor conteúdos previamente definidos, desconsiderando as necessidades e interesses das 

professoras e as suas condições concretas de trabalho. Uma das professoras expressou como 

aspecto diferente com relação às demais propostas de formação a constante sondagem feita 

junto aos participantes sobre o que deveria ser discutido nos encontros e o fato de os próprios 

componentes do grupo, em alguns momentos, terem norteado o conteúdo a ser trabalhado. 

Também sondar, sondar da gente o que que a gente queria, o que seria, e também o 
que a gente queria estudar, porque essa parte de leitura num foi, a gente num 
combinou no começo do ano? Essa parte também de sondar do grupo, o que é, qual 
o interesse do grupo, também é o que marca a diferença. Lá não, você chega lá já tá 
tudo premeditado, você vai ah tam, tam, tam. Aqui não, a gente, nós mesmos como 
componentes do grupo vamos nortear o conteúdo, os acontecimentos, sempre 
foi colocado, vamos fazer a visita? Vamos! Todo mundo quer? Queremos! O 
que vocês querem estudar? Leitura! É assim. (FRANCISCA). (Acentuei). 

 

As professoras novamente ressaltaram a participação ativa delas, sua posição de sujeito 

nesse processo de formação. Esta condição de co-autoria desta proposta de formação parece 

ter sido muito importante para esse grupo de professoras. Este aspecto é fundamental numa 

proposta de formação em contexto, na qual os professores são considerados como sujeitos do 

processo e não como meros objetos da formação. Como anota Kishimoto (2002), a 
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perspectiva de formação em contexto envolve processos de formação centrados na prática 

profissional e promove a participação ativa das professoras da sua própria formação.  

Todas estas características anteriormente apontadas pelas professoras, como aspectos 

diferenciadores da proposta de formação em contexto em relação às demais propostas de 

formação continuada podem ter favorecido também o reconhecimento das características 

pessoais dos participantes do trabalho, a partir das quais pode-se favorecer a melhoria da sua 

atuação profissional.  

Agora, o Parque, a grande vantagem do Parque… Porque no curso da prefeitura eu 
sou uma professora de uma escola do município, e aqui eu sou a Julia, da Escola 
Construindo o Saber, do jardim II. Então vocês conhecem a minha realidade de 
perto, vocês me conhecem mais de perto e tudo, e o acompanhamento é contínuo, lá 
foi um período e acabou, e aqui é contínuo então a grande vantagem é essa.  Se 
você me conhece, se você tem essa oportunidade de tá um tempo maior comigo, 
então você vai saber, a cada dia que passa, você vai saber mais e mais como me 
ajudar,  em que ponto tocar, onde é que eu tô mais forte, onde é que eu tô mais 
fraco. É por isso que eu tava vendo uma reportagem de uma escola, que as crianças 
ficam com a professora não só um ano, ficam dois três num é, porque aí ela a cada 
ano que passa ela vai conhecendo, ela vai sabendo, onde fulano precisa de atenção, 
onde não precisa. Imagina um trabalho assim, como deve ser bacana, né? Eu 
conhecendo… Eu tô trabalhando um indivíduo, não é só o número sete da chamada, 
eu tô trabalhando com o individuo, eu tô enxergando a pessoa. (JÚLIA). 
(Acentuei). 

Esta professora parece ressaltar a necessidade de ser vista e conhecida como pessoa 

concreta, com tais características que a tornam singular – e isso ser realmente importante para 

que o outro possa realmente ajudá-la no seu processo de aprimoramento profissional. Como 

Nóvoa (1995, p.17) explica: 

A maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que 
somos como pessoa quando exercemos o ensino(...) Aqui estamos. Nós e a 
profissão. E as opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais 
cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e desvendam na 
nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É impossível separar o eu 
profissional do eu pessoal. 

 

Como Nias, citado por Nóvoa (1997) aponta “o professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor”. As professoras parecem, pois, também externar esse 

aspecto na proposta de formação em contexto, de poderem, por meio dela, ser vistas e 

consideradas como pessoas, que detêm uma trajetória pessoal, que precisam ser conhecidas 

para se viabilizar uma mudança na sua prática como profissional. Consoante Moita (2002, p. 

115) comenta,  

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 
aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se 
forma é ter em conta a singularidade da sua história, e sobretudo, o modo singular 
como age, reage e interage com os seus contextos. 
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Outra professora ressaltou o caráter diferenciado da formação em contexto em relação 

aos cursos promovidos pela Prefeitura, comentando sobre a importância da sua experiência no 

PARQUE para a melhoria da sua prática profissional. 

Eu gostei (do PROFA), mas assim eu vendo agora eu participando do PARQUE eu 
tô vendo que tá abrindo mais os meus horizontes, muito mais do que quando no 
“PROFA”, no “PROFA” abriu assim e tal, mas era tanta gente que eu não sei, eu 
num sei se eu me sentia a vontade. Era muita gente a sala era lotada de gente, mas 
assim eu num sei, eu ficava, eu entendia as coisas, eu tava começando a entender, aí 
agora não, agora meu Deus, meu Deus do céu! Como eu tenho facilidade de dá uma 
aula agora mais do que antes.(...)o que tá acontecendo um assunto que acontece na 
sala de aula, aí você vai ah o meu aluno é desse jeito, ah você lembra, é aquela 
coisa assim uma mediação que deveria ter feito no caso da atividade né do Papai 
Noel, do cartão de natal aí eu disse, não eu devia ter feito colocado a musiquinha no 
quadro, eu só fiz cantar, eu devia ter feito leitura apontada, né colocar a letra da 
música né e todo mundo cantar apontando, pra eles verem como é que se escreve e 
tudo. (MARIA). 

 

Dentre os aspectos que facilitaram o desenvolvimento da proposta de formação em 

contexto nesta fase de intervenção, as professoras apontaram a disponibilidade, o interesse e o 

envolvimento, tanto dos integrantes do PARQUE como das estagiárias e delas mesmas no 

trabalho proposto. Isto parece evidenciar a importância do envolvimento afetivo, vivenciado 

nos encontros do grupo, que pode ter facilitado a disponibilidade delas para a realização do 

trabalho. 

Ah, eu acho que foi tudo, o interesse de cada um, o envolvimento de cada um, de 
não faltar, de naquele dia não marcar nenhum compromisso pra poder não faltar, de 
ler os textos. (MARIA). 

 

Eu acho que mesmo acontecendo imprevistos, eu acho que, lógico que teve 
contribuição das professoras assim, pra facilitar que esses encontros acontecessem, 
assim até a questão da dedicação de vocês né, vocês são muito dedicadas, muito 
persistentes; então eu acho que isso contribuiu demais pra que esses encontros 
dessem certo dentro da escola novamente e continuassem. (RENATA). 

  

Disponibilidade de todas vocês, das estagiárias, da gente aqui e tudo. (SARA). 

 

Nesse outro semestre foi mais organizado porque as meninas vieram, duas 
estagiárias né foi mais comprometido, assim mais, como dizer, confiante em deixar 
as crianças com duas pessoas do que só com uma, aí a gente já saia mais tranqüila 
pra lá. Facilitou demais deve continuar assim. (FRANCISCA). 

 

Algumas dificuldades, no entanto, foram também apontadas por elas para participarem 

do trabalho conduzido pelo PARQUE, originadas de imprevistos ou contratempos surgidos no 

percurso de formação, como doenças das professoras, falta de estagiária, a paralisação de 
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professores, que impediram a presença de algumas delas em alguns encontros do grupo. Isto 

parece, no entanto, como uma das professoras relatou, não ter comprometido o 

acompanhamento e o desenvolvimento da proposta de formação em contexto.   

Devido o horário da gente chegar, e a gente ficava preocupada em passar 
atividades, em ver as crianças, a gente ficava presa aqui até, até sete e quarenta, 
esses atrasos, pequenos atrasos foram como sempre tem sido colocado, eu num sei 
quando é que isso vai se corrigir, problema do horário do inicio porque atrasa o 
final. (FRANCISCA). 

 

É a gente tem sempre mil coisas, né você pode tá dentro da escola, você tá numa 
reunião é como qualquer pessoa aqui dentro, ninguém tem uma função só aqui 
dentro, então tem essa história de, da gente entrar e as coisas ta acontecendo, a 
gente ser chamada, a gente ter que correr ali, ter que correr aqui, essas dificuldades 
só porque a gente tem sempre né essas coisinhas que ficam pra lá e pra cá. 
(MARINA). 

 

Teve, porque às vezes acontecem imprevistos né, aí dá uma quebra, é professores 
doentes né, é às vezes a gente não pode chegar cedo na sala pra ficar com o grupo. 
(RENATA). 

 

Eram as questões principalmente da correria que a gente vive, porque tiveram 
algumas coisas que não foram feitas dentro de um prazo que foi sugerido, por conta 
de algumas correrias, por conta de algumas coisas que aconteceram: paralisação, a 
estagiária que não veio, né aí atrapalhou um pouquinho, doença da professora, aí 
atrapalha um pouquinho e a gente ficava até com vergonha, (...) eu acho que 
atrapalhou um pouquinho esses contra-tempos, mas nada que a gente não pudesse 
dá jeito depois. (JULIA). 

 

Dentre as sugestões apontadas pelas professoras, neste momento do trabalho de 

formação em contexto, algumas solicitaram que as avaliações feitas ao término de cada um 

dos encontros com o PARQUE pudessem ser mais espaçadas ou, pelo menos, avaliações 

mensais do trabalho. Outras professoras sugeriram a continuação dos estudos, sobre a leitura e 

a escrita ou mesmo a área de Matemática.  

Eu concordo quando as meninas falam na questão da avaliação, de estar cansativa 
toda reunião, toda reunião; poderia se pensar numa forma de avaliação mensal (...) 
pra que não ficasse tão cansativo. Até porque a avaliação toma um pouquinho do 
tempo da reunião também talvez fosse bom repensar só essa questão de avaliação, 
será que é realmente necessário toda reunião, a gente pode fazer uma mensal. 
(JULIA). 

 

 (...) poderia ter a avaliação, mas não todo o final de encontro. (...) Na minha 
sugestão poderia ser de semestre em semestre ou de mês em mês, tipo assim 
termina um mês faz, ou então de três em três meses, de dois em dois meses, mas 
não é aquela mesmice daquele momento ali. (SARA). 

 

No momento não, só essa mesmo que fica a parte de terminar o livro, vocês 
trazerem palestras pra gente assistir e depois a gente vê um outro estudo sobre até 
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um outro autor também que focalizasse essa parte de leitura e escrita dos alunos. 
(FRANCISCA). 

 

Que legal também poderia ser trabalhar na área da matemática no pré-escolar 
porque a gente vê que a matemática é um bicho papão ainda lá na frente né, como é 
que a gente pode trabalhar a matemática na base, de um jeito que ajude eles mais na 
frente a não ver a matemática como esse monstro, ele chegar com uma base legal. 
(JULIA). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O PARQUE são encontros com mais constância do que se eu 
fizesse um curso, se eu fizesse um curso seria uma semana, aí 

pronto, corria atrás daquele certificado e guardava; e o 
PARQUE não, a gente não tá correndo atrás do certificado 

porque a gente sabe que não vai ter né, mas tá correndo atrás 
de que? De aprender né é muito importante o PARQUE.  

(PROFª FRANCISCA) 

 
 

  sta pesquisa buscou suscitar algumas contribuições para o debate acerca da 

formação continuada dos professores da Educação Infantil com suporte na análise 

das percepções das professoras a respeito dos processos vivenciados por elas na experiência 

de formação em contexto conduzida pelo PARQUE. Analisar esse processo formativo sob a 

perspectiva das professoras mostrou-se relevante pelo fato desta experiência ter como 

proposta construir, em parceria com as profissionais da escola, ações voltadas para a melhoria 

dos serviços educacionais oferecidos às crianças pequenas, e com este intuito se debruçar 

sobre os problemas práticos que a profissão encontra nos contextos do seu exercício. 

        A análise dessa experiência baseou-se nas contribuições teóricas de Vygotsky (1994, 

2000, 2004) e da ecologia do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (1992, 1996). 

Esses autores me auxiliam no entendimento de fenômenos psicológicos ao longo do 

desenvolvimento humano.  

A perspectiva sócio-interacionista de Vygotsky apóia-se no estudo do desenvolvimento 

humano, abrangendo os seguintes níveis: filogenético (desenvolvimento da história da espécie 

humana), ontogenético (desenvolvimento do indivíduo como membro da espécie humana), 

sociogenético (evolução da história da cultura dos diferentes grupos sociais), e microgenético 

(desenvolvimento de aspectos específicos do repertório psicológico dos indivíduos).  

A abordagem ecológica de Bronfenbrenner analisa o desenvolvimento humano com 

arrimo nas suas inter-relações, quer com os ambientes diretamente vivenciados pelo 

indivíduo, quanto com os ambientes mais vastos. Parece-me que, nesta última perspectiva 

teórica, esse autor traz contribuições significativas para se compreender os níveis 

sociogenéticos e ontogenéticos postulados por Vygotsky.  

Baseando-se nestes suportes teóricos, a presente pesquisa teve como objetivo central 

identificar e analisar as percepções das professoras no tocante à formação em contexto. 

  E 
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Considero importante frisar nesse trabalho o seu próprio objetivo, uma vez que esse processo 

de formação é analisado a partir das perspectivas das professoras, trazendo-as para o primeiro 

plano. Dar esse destaque às vozes das professoras não é algo usual, mesmo quando se trata de 

um tema que deveria tê-las como foco principal, a sua formação. De uma maneira geral, 

mesmo nos próprios momentos dedicados à formação destas profissionais, elas comumente 

não são de fato ouvidas.  

Ao procurar dar vez e voz a estas profissionais, foram especialmente enfocadas as 

seguintes indagações: como o trabalho proposto era percebido pelas professoras? Como era 

esta formação na opinião delas e que relações elas estabeleciam com outras propostas de 

formação continuada vivenciadas? Tendo como referência essas percepções, este trabalho 

também buscou especificamente identificar que aspectos das estratégias utilizadas na 

formação em contexto focalizada dificultaram ou facilitaram a obtenção de seus objetivos e 

como as características do contexto influenciaram a formação proposta. 

Esta escuta atenta e respeitosa de suas percepções possibilitou que essa pesquisa 

identificasse e organizasse as opiniões e os sentimentos das professoras acerca não somente 

do processo de formação realizado junto ao PARQUE, mas também de outras experiências de 

formação por elas vivenciadas e sobre as práticas desenvolvidas no seu contexto de trabalho. 

Assim, através da análise das observações e dos depoimentos colhidos, essa pesquisa 

possibilitou o acesso a um universo de significados pouco conhecido, porque geralmente 

pouco valorizado. Isso só foi possível porque as professoras foram consideradas, de fato, 

como sujeitos do processo de formação e transformação, como pessoas inteiras, que possuem 

afetos, desejos, medos, inseguranças e esperanças... 

Refletir sobre as perspectivas das professoras acerca de uma experiência de formação da 

qual fiz parte, exigiu um grande cuidado e atenção ao longo de todas as fases de realização 

desse trabalho, especialmente em relação à dois aspectos: a diferenciação dos meus papéis 

enquanto participante da intervenção realizada e enquanto investigadora do fenômeno em 

foco, que, embora, mantenham pontos em comum, perseguiram objetivos distintos; bem como 

a vigilância acerca das minhas percepções sobre o processo formativo e a análise do material 

coletado, que poderiam ser afetados pelos meus interesses e desejos relativos à intervenção 

realizada. 

Uma análise da percepção das professoras sobre a proposta de formação em contexto em 

suas diferentes fases (diagnóstico, planejamento e intervenção) evidencia que as professoras 
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pareceram considerar os objetivos do trabalho proposto, vinculando-os com os momentos 

vivenciados por elas em cada uma de suas etapas de realização.  

Na fase do diagnóstico, a maior parte das profissionais já conseguiu vislumbrar o caráter 

interventivo do projeto, considerando-o como uma proposta de trabalho em conjunto para 

melhorar a aprendizagem das crianças. Algumas professoras, no entanto, consideraram o 

objetivo do trabalho proposto como exclusivamente ligado à pesquisa, apesar de em diversos 

momentos ter sido discutido com elas que o trabalho procurava integrar os processos de 

pesquisa aos processos de formação de professores.  

Na fase seguinte, os objetivos do trabalho pareceram estar mais claros para todas as 

professoras, já que nenhuma delas expressou que eram voltados exclusivamente para os 

processos de pesquisa sobre o atendimento oferecido às crianças pequenas. As professoras 

ressaltaram como objetivo do trabalho a ajuda para a melhoria do trabalho pedagógico em 

busca de uma Educação Infantil de qualidade. Foi somente a partir do momento em que o 

grupo começou a planejar ações propriamente formativas que todas as professoras começaram 

a vislumbrar o principal objetivo do trabalho proposto. 

Na fase de intervenção, as professoras consideraram que os objetivos do trabalho 

relacionaram-se ao aprofundamento de estudos teóricos no intuito de se repensar e melhorar a 

qualidade da prática educativa na Educação Infantil naquele contexto. Portanto, em todas as 

fases do trabalho realizado, as professoras, de maneira geral, perceberam que os seus 

objetivos estavam voltados para a melhoria da qualidade do atendimento educacional.  

Em todas as etapas de realização, a maioria das professoras também considerou os 

encontros conduzidos pelo PARQUE como momentos de formação de professores. O 

reconhecimento do caráter formativo do trabalho pareceu estar vinculado a algumas 

estratégias adotadas pelo grupo nas suas diferentes fases de realização. No primeiro 

momento, a maior parte das professoras confirmou que consideravam o trabalho como sendo 

de formação de professores, principalmente por terem compartilhado do estudo e da aplicação 

da Escala de Envolvimento da Criança. É interessante notar que as professoras, de um modo 

geral, reconheceram a proposta de trabalho conduzida pelo PARQUE como sendo de 

formação de professores, desde o início de sua realização, apesar do seu caráter formativo só 

ter sido mais enfatizado em ocasiões posteriores. 

Mesmo diante destas constatações, as professoras demonstraram, nesta fase, os seus 

sentimentos de medo e incômodo por estarem sendo observadas em sala de aula.  Esses 
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sentimentos possivelmente emergiram por esta proposta de formação se tratar de algo novo 

naquele contexto e não se ter esta prática de se pensar em conjunto sobre os problemas 

cotidianos e suas possíveis soluções, de forma dialogada, compartilhada, como um trabalho 

coletivo, onde se pode discutir junto o que é que se deve fazer para melhorar a aprendizagem 

dos alunos.  

As próprias professoras foram unânimes em afirmar que não havia momentos de 

formação de professores da área na escola. Quando estes momentos aconteciam, isso decorria 

de iniciativas particulares delas do que mesmo dos espaços formalizados no cotidiano escolar 

para a socialização e a troca de experiências de aprendizagem significativas. Apesar de 

contarem com uma supervisora na escola, as reuniões de planejamento também não foram 

consideradas pelas professoras como um momento de formação, em virtude da atitude 

centralizadora e autoritária desta profissional em relação às professoras. 

 Esta postura da supervisora foi um dos fatores que também dificultou a realização das 

atividades de formação em contexto. Isto porque ela havia afirmado ser “tradicional” e havia 

deixado clara a sua discordância com relação à perspectiva teórica construtivista defendida 

pelo PARQUE. Esta oposição assumida por ela em relação ao trabalho do grupo foi algo que, 

de uma maneira geral, interferiu, já que não era possível contar com o apoio desta 

profissional, que exerce papel crucial de acompanhamento pedagógico das professoras, como 

aliada do grupo, o qual poderia ter favorecido a ampliação das ações de intervenção da 

formação em contexto.  

De maneira geral, todas as características identificadas neste contexto, em que as 

professoras não costumavam participar de cursos de formação continuada de forma 

sistematizada, e o acompanhamento do seu trabalho pedagógico é praticamente inexistente, 

interferiram no desenvolvimento da proposta de formação conduzida pelo PARQUE. Estas 

condições, aliadas ao caráter inédito e diferente dessa formação nesse contexto, 

principalmente considerando-se o trabalho em parceria com as professoras, demandou maior 

tempo de sua familiarização com toda a proposta.  

Nos encontros realizados, é fácil notar o quanto essas profissionais ansiavam por 

momentos coletivos, em que fosse possível a troca de experiências e de idéias entre o grupo. 

Nestes encontros, demonstravam a necessidade de serem ouvidas, de reclamarem sobre as 

suas condições de trabalho, as contínuas resoluções repassadas pelas instâncias superiores que 

não consideravam suas opiniões e interesses, no que concerne a falta de respeito com que os 

profissionais da área eram tratados, inclusive em termos de remuneração salarial, diante dos 
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constantes atrasos de pagamento dos aditivos. Então, em algumas destas reuniões do 

PARQUE com a escola, restou constatado o modo como sentiam a necessidade de valorização 

do seu trabalho, o que também ajuda a entender por que elas se incomodaram com as 

limitações e deficiências acerca dos seus trabalhos pedagógicos identificadas pelo grupo 

naquela oportunidade.  

Já na fase do planejamento, o reconhecimento dos propósitos formativos do trabalho por 

todas as professoras esteve relacionado às ações interventivas realizadas pelo grupo, 

principalmente às visitas efetuadas a outras instituições de Educação Infantil. Esta atividade 

parece ter sido percebida pelas professoras como real oportunidade de, pelo contato direto 

com outras formas de trabalho, rever a própria prática e aperfeiçoá-la. Isto possivelmente em 

virtude da forma como estas visitas foram conduzidas pelo PARQUE, uma vez que era 

enfatizado o conhecimento de outras realidades educacionais para possibilitar um repensar da 

prática pedagógica das professoras e não para comprovar o quanto as professoras estavam 

atuando de forma equivocada. 

Por outro lado, as professoras se encontravam então num posto de observadoras de 

outras práticas educativas, numa situação oposta à que tinham vivenciado anteriormente. 

Deste modo, estavam numa posição mais confortável, já que, nesse momento, por mais que 

comparassem com as suas atividades profissionais, observavam outras situações pedagógicas 

que não eram as suas.  

Nesse momento, elas também se referiram à discussão dos resultados da pesquisa, que, 

mesmo sendo esta efetuada em conjunto com as professoras, provocaram sentimentos de 

incapacidade e de frustração diante da constatação de várias deficiências e limitações dos seus 

trabalhos pedagógicos. O que parece ter prevalecido nelas, contudo, posteriormente, foi a 

intenção de melhorar a sua atuação pedagógica e de aprimorar o trabalho que foi constatado 

como precário. As professoras pareceram, então, se mobilizar para a mudança, estimuladas 

por suas insatisfações com o que é feito, o que não é fácil de ser suscitado num processo de 

formação.  

Uma das estratégias adotada pelo grupo, e apontada pelas professoras, que pareceu ter 

amenizado o impacto desses sentimentos, consistiu na forma como o PARQUE conduziu as 

discussões nos encontros. O grupo procurou contextualizar as práticas das professoras, 

relacionando-as aos diversos sistemas a elas vinculados. As professoras chegaram até a 

elogiar a maneira cuidadosa e delicada com que os resultados foram discutidos nas reuniões 
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do grupo. Outro aspecto importante foi o estímulo à participação na elaboração conjunta dos 

resultados, no lugar de estes terem sido impostos de forma autoritária. 

Para tanto, foram indispensáveis as reuniões regulares semanais entre os integrantes do 

próprio grupo (conhecidas como RPs), que permitiram a troca de opiniões e de percepções de 

cada um dos seus membros.  Elas constituíram um dos recursos que foi crucial para conduzir 

a formação em contexto, porque nelas eram discutidas, avaliadas e planejadas em conjunto as 

atividades necessárias ao andamento do trabalho. Nesse momento do planejamento, as 

próprias professoras se referiram a uma sintonia de objetivos entre os membros deste grupo e 

sobre a maneira como eram organizadas as reuniões na escola.  

Na fase de intervenção, uma das estratégias que favoreceu os momentos formativos do 

trabalho, sendo apontada pela maior parte das professoras, consistiu na maneira como os 

momentos de estudo foram conduzidos nas reuniões com o PARQUE, por terem possibilitado 

melhor análise e reflexão dos textos por meio da divisão em pequenos grupos de trabalho. 

Esta estratégia parece ter favorecido a possibilidade de assumirem um papel mais ativo na  

formação em contexto, sentindo-se como co-participantes e também responsáveis pela 

condução das atividades desenvolvidas nesta perspectiva de formação. 

Outra estratégia, ainda apontada pelas professoras, de maneira geral, como um aspecto 

interessante da formação em contexto - e que serviu de subsídio para melhorar as suas práticas 

pedagógicas - foi a realização das atividades experimentais. Durante as reuniões com a escola, 

quando indagadas sobre como se sentiram sendo observadas, pode-se notar que o incômodo, 

anteriormente evidenciado com as observações feitas pelo grupo em suas salas, foi substituído 

pelo interesse em poder partilhar e refletir sobre as suas experiências. Consoante uma das 

professoras acentuou, a “entrega” delas às atividades experimentais aconteceu ao perceberem 

que o importante era a aprendizagem da criança e que não havia o julgamento da sua ação 

pedagógica pelo grupo. 

Esses sentimentos inicialmente vivenciados pareceram refletir-se um pouco nas 

dificuldades apontadas por elas relativamente à participação no trabalho desenvolvido com o 

PARQUE. Na primeira fase, uma das dificuldades mais enfatizadas foi a de conseguir reunir o 

grupo todo. Na segunda fase, algumas resistências foram também constatadas, haja vista as 

dificuldades expressas pelas próprias professoras para manter os encontros quinzenais 

agendados no início de cada semestre pelo grupo.  Na terceira fase, apontaram apenas alguns 

imprevistos ou contratempos, como doenças, falta de estagiária, a paralisação de professores, 

fatos que impediram a presença de algumas delas em alguns encontros do grupo. 
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Quanto às sugestões fornecidas com relação ao trabalho de formação proposto, no 

primeiro momento, elas sugeriram a realização de algumas atividades mais movimentadas, 

que pudessem trazer mais dinamismo ao trabalho e estimular a participação delas no processo 

em curso. No segundo momento, o sentimento de incômodo e de frustração profissional foi 

também evidenciado nas sugestões apontadas em relação ao trabalho de formação 

desenvolvido, quando uma delas pediu que não fossem mais feitas observações no ano 

seguinte e outra ressaltou a necessidade de se trabalhar mais a auto-estima das professoras 

envolvidas na proposta. No terceiro momento, algumas professoras sugeriram que as 

avaliações feitas em cada um dos encontros do grupo pudessem ser mais espaçadas, enquanto 

outras se referiram à continuidade dos estudos em outras áreas, como Matemática. 

Com relação às suas percepções sobre a proposta de formação conduzida pelo 

PARQUE, pareceu-me que elas a notaram como uma formação em contexto. Já na primeira 

fase, referiram-se ao trabalho com âncora nas características consideradas centrais na proposta 

de formação em contexto, como a sua abrangência, envolvendo a escola como um todo; o seu 

caráter coletivo e de se fazer um trabalho em parceria, voltado para a discussão das 

necessidades e dos interesses das professoras relacionados à prática concreta vivenciada por 

elas em sala de aula.  

Na segunda fase, as professoras reportaram-se à proposta de trabalho como uma 

oportunidade de se entrar em contato com outras realidades educacionais, por intermédio das 

visitas efetuadas às instituições que ofereciam um atendimento educacional de qualidade, e de 

se conhecer outras experiências de prática pedagógica que pudessem contribuir com a 

melhoria do trabalho por elas desenvolvido na Educação Infantil.  

Na terceira, apontaram uma série de características referentes à proposta de formação 

conduzida pelo PARQUE, dentre elas: a importância do aprofundamento de estudos teóricos, 

no intuito de se repensar e melhorar a qualidade da prática educativa na Educação Infantil 

naquele contexto; o vínculo entre esta proposta de formação e mudanças na sua ação 

pedagógica; a proximidade afetiva entre os integrantes do grupo; a formação de um grupo 

integrado de profissionais, que continuamente se reunia para discutir questões pertinentes às 

suas situações de trabalho; e a constante sondagem feita junto aos participantes sobre o que 

deveria ser discutido nos encontros.  

O trabalho desenvolvido pelo PARQUE foi percebido como uma proposta de formação, 

diferenciada das suas experiências anteriores, por ser contínua, flexível, efetivada 

conjuntamente por um grupo de trabalho que leva em consideração as necessidades e os 
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interesses das professoras. Ao compararem a formação em contexto com outras oportunidades 

de formação continuada por elas vivenciadas, principalmente às oferecidas pela SEDAS, as 

professoras apontaram como único aspecto semelhante entre estas propostas de formação os 

momentos de estudos. De modo geral, assinalaram sobre a maneira desorganizada e 

desrespeitosa com que estes cursos costumam acontecer, tendo como objetivo, na visão delas, 

alocar de forma rápida os recursos financeiros provenientes de órgãos externos.   

Um movimento que parece ter sido crucial para que essa formação em contexto se 

configurasse como proposta diferenciada de formação foi a co-autoria paulatinamente 

assumida pelas professoras. Embora isso seja parte da proposta em curso, a participação ativa 

das professoras, a sua agência nesse processo, foi sendo estimulada pelo PARQUE e 

assumida por elas aos poucos. Isso pode ser visível: nas alternâncias de responsabilidade 

pelos lanches e “dinâmicas”, na participação na sessão de informes, no planejamento de 

ações, na condução da discussão dos textos.  

Isto possivelmente aconteceu em razão do posicionamento assumido pelo grupo de 

estimular a co-participação das professoras no trabalho, e não trazer nem impor conteúdos 

previamente definidos, desconsiderando as necessidades das professoras e as suas condições 

concretas de trabalho. Essa atitude do grupo de instigar um trabalho em conjunto com as 

profissionais deste contexto foi referida em várias falas das professoras. Uma delas exprimiu, 

como aspecto diferente com relação às demais propostas de formação, a constante sondagem 

feita junto aos participantes sobre o que deveria ser discutido nos encontros e o fato de as 

próprias professoras, em alguns momentos, terem norteado o trabalho.  

Outra atitude do grupo a que as professoras fizeram referência bastante positiva foi o 

respeito demonstrado por elas, que inclui o respeito pelo tempo de que elas precisavam para 

“digerir” um texto (como dizem); porquanto elas é que eram o foco, o ritmo tinha de ser 

ditado por elas. Este respeito esteve também presente, quando a professora Sara, inicialmente, 

não quis participar das atividades experimentais, com a justificação de que ainda precisava de 

tempo para aceitar esse tipo de atividade, o que somente aconteceu na terceira série realizada.   

O longo tempo de convivência, possibilitado pela continuidade do trabalho, que também 

foi referido por elas, foi fundamental para o estabelecimento de relações afetivas entre o 

grupo que favorecessem as professoras se sentirem mais à vontade para mostrar o que não 

sabem, comentarem acerca dos seus problemas, suas inquietações, como foi relatado em 

alguns trechos das falas. Isto parece ter possibilitado a constituição de um grupo de trabalho 
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conjunto de profissionais, que continuamente se reunia para discutir questões pertinentes às 

suas situações de trabalho.   

A efetivação de laços amistosos parece também ter sido fator importante para que as 

professoras se sentissem reconhecidas como pessoas, como foi assinalado pela professora 

Júlia, em uma de suas falas que me emocionou bastante, por expressar o significado que este 

trabalho de formação em contexto representou também para mim durante estes anos.  

Agora, o PARQUE, a grande vantagem do PARQUE… Porque no curso da 
prefeitura eu sou uma professora de uma escola do município, e aqui eu sou a Julia, 
da Escola Construindo o Saber, do jardim II. Então vocês conhecem a minha 
realidade de perto (...) Se você me conhece, se você tem essa oportunidade de tá um 
tempo maior comigo, então você vai saber, a cada dia que passa, você vai saber 
mais e mais como me ajudar, em que ponto tocar, onde é que eu tô mais forte, onde 
é que eu tô mais fraco. É por isso que eu tava vendo uma reportagem de uma 
escola, que as crianças ficam com a professora não só um ano, ficam dois três num 
é, porque aí ela a cada ano que passa ela vai conhecendo, ela vai sabendo, onde 
fulano precisa de atenção, onde não precisa. Imagina um trabalho assim, como deve 
ser bacana, né? Eu conhecendo… Eu tô trabalhando um indivíduo, não é só o 
número sete da chamada, eu tô trabalhando com o individuo, eu tô enxergando a 
pessoa. (JULIA). 

 

No depoimento dessa professora, é perceptível o quanto esta perspectiva de formação 

em contexto a marcou como pessoa e profissional, e, diante desta experiência, ela assinala 

uma possível diferença de atuação da professora em relação à criança pequena. É no 

reconhecimento do aluno como pessoa que o professor pode fazer do seu trabalho em sala de 

aula um espaço de transformação humana. É em reflexões como essas suscitadas nos 

processos formativos que o professor pode então redimensionar a sua prática junto à criança 

pequena, sendo um agente de mudança na escola e sociedade.  

Estes anos de tantos encontros pareceram, então, representar momentos significativos 

que marcaram a trajetória de todas as professoras que, como uma delas relatou, se permitiram 

envolver nesta proposta. Algumas se envolveram mais, como a professora Maria, que se 

mostrou em vários encontros com o grupo sedenta na busca de novos conhecimentos. Outras 

não demonstraram se comprometer tanto com o trabalho do grupo, como a professora Sara, 

que era mais resistente à proposta pedagógica construtivista.  

Quando me recordo do depoimento dessa última professora, no entanto, sobre ter 

finalmente compreendido a transcrição de uma letra de música infantil, escrita por uma 

criança que se encontrava no nível silábico de compreensão da leitura e da escrita, me 

surpreendo diante das possibilidades que um trabalho contínuo e alicerçado numa postura de 

respeito ao tempo e a posição assumida por esta professora pôde realmente fazer acontecer.  
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Esta experiência parece ter possibilitado uma mudança no nível de compreensão das docentes 

investigadas acerca do próprio referencial teórico construtivista, inclusive com a professora 

Sara. 

Essa perspectiva teórica serviu de embasamento para a reflexão pertinente à prática 

profissional das professoras. A importância da relação teoria e prática no processo de 

formação, cuja articulação sempre foi alvo de atenção do grupo presente nas discussões do 

PARQUE com a escola, foi entendida pelas professoras no momento de intervenção e 

possibilitada especialmente pelas atividades experimentais. Como a professora Julia 

assinalou, “eu gostei muito das atividades, as novas possibilidades né que esses estudos 

trouxeram de recursos pra melhorar a didática, a metodologia é muito legal.”  

Nessa fase, as professoras também apontaram o vínculo entre a proposta de formação e 

as mudanças na sua ação pedagógica. Cada uma delas relatou algumas contribuições advindas 

dos encontros com o grupo e que possibilitaram ressignificar a sua prática pedagógica. 

Algumas mudanças relatadas pelas professoras encontraram-se diretamente relacionadas ao 

trabalho com os conteúdos previstos: “contribuiu demais mesmo, eu tô notando assim minha 

melhora nos planejamentos que eu faço”. (MARIA), “eu estou conseguindo aprender coisas 

ou reaprender coisas que estavam esquecidas é lógico que isso aí tá se refletindo dentro da 

minha sala de aula” (MARINA).  

Outras mudanças por elas apontadas vincularam-se à interação delas com as crianças, à 

forma de perceber essas crianças e as suas aprendizagens, o que possivelmente traz 

implicações de melhoria para a sua prática profissional. “O que marcou mais em mim foi o 

respeito que eu comecei a me educar com o meu aluno, foi o que mais o PARQUE me 

ajudou”. (FRANCISCA). 

O relato das professoras acerca dessa perspectiva de formação parece assinalar a 

importância dessa experiência para elas, por ser algo que contribuiu com a sua prática 

profissional. Como Renata ressaltou, “é reconhecido como uma ajuda pra nossa prática”. 

Francisca também assinalou, “a gente não está correndo atrás do certificado porque a gente 

sabe que não vai ter né, mas está correndo atrás de quê? De aprender né é muito importante o 

PARQUE.” Estas aprendizagens foram possíveis mesmo diante das inúmeras dificuldades 

sentidas e vivenciadas não apenas pelas professoras, como pelo próprio grupo PARQUE, que, 

durante todos estes anos, não contou com nenhuma fonte de financiamento específico para a 

viabilização deste trabalho. 
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Nessa trajetória da formação em contexto, são notáveis os movimentos de avanços e de 

recuos das professoras em relação à proposta, de encontros e desencontros, que possibilitaram 

as conquistas e aprendizados por parte de todos os seus integrantes. Esses aprendizados 

surgiram dos contínuos encontros de reflexão sobre a prática profissional das professoras, 

relativos à partilha das preocupações e experiências delas, e considerando as suas condições 

concretas de trabalho. Este processo envolveu o coletivo das profissionais da Educação 

Infantil, num ato de discussão teórico-prática, para a análise reflexiva de seus contextos de 

trabalho.  

 Essa pesquisa ressaltou a importância da efetivação de processos formativos que levem 

em consideração as necessidades e interesses dos profissionais envolvidos, e que favoreçam 

situações de aprendizagem profissional. A formação em contexto analisada constituiu-se 

numa proposta de formação continuada das professoras da Educação Infantil, voltada para o 

desenvolvimento profissional destas, onde mediante a discussão de suas inquietações e 

angústias pedagógicas, procurou contribuir para a melhoria de suas práticas, através da análise 

reflexiva e colegiada da prática em situação. Isto somente se tornou possível pelo fato de 

defender a dimensão relacional e coletiva das situações de trabalho e dos processos de 

formação. 

Espera-se assim que as reflexões sobre o processo de formação em contexto e as 

estratégias utilizadas pelo PARQUE, de acordo com as percepções das professoras 

participantes, sirvam para a implantação de novas propostas de formação, nesta perspectiva de 

desenvolvimento profissional junto às professoras da Educação Infantil, centradas na reflexão 

das situações de suas práticas profissionais, mediante um processo colaborativo de construção 

de conhecimentos, valorizando os seus saberes, os contextos e os processos coletivos de 

trabalho.    

Para tanto, pressupõe a crença na capacidade da professora de desenvolver atitudes 

críticas e reflexivas perante às situações cotidianas vivenciadas na escola, procurando instigar 

o seu potencial criativo e participativo no contexto onde atua. Defende a análise das suas 

situações concretas de trabalho, a fim de que as professoras possam coletivamente elaborar 

novos conhecimentos sobre o trabalho docente, redimensionando seu papel político e social 

na sociedade, na incessante busca de construção de uma Educação Infantil de qualidade.  
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APÊNDICE 1- Questionário com professoras 

 

1. Dados de identificação: 

Nome:_________________________________________________________________ 

Idade:__________ anos 

Local de Nascimento (cidade):___________________ 

Estado Civil:________________________ 

Número de Filhos: _________________ 

 

2. Situação Familiar: 

Casa: (   ) Alugada    (   ) Própria    (  )Cedida 

Distância Moradia / Escola:  (    ) perto da escola   (    )  longe da escola    

Bairro:________________________ 

Com quem você mora (grau de parentesco):___________________________________ 

Quantos trabalham (Número): ________  

Em quais ocupações:   ________________ (                                                ) 

                                     ________________ (                                                ) 

                                     ________________ (                                                ) 

Renda Familiar Líquida (nº de salários mínimos ):  ____________ SM           

 

3. Formação 

3.1. Formação Inicial (pode assinalar mais que uma opção) 

o Curso Normal. Instituição:___________________ Ano de conclusão:_________ 

o Pedagogia. Instituição:______________________ Ano de conclusão:_________ 

o Outros.Instituição:_________________________ Ano de conclusão:_________ 

 

3.2. Formação Posterior (pode assinalar mais que uma opção) 

o Curso de Especialização:    _____Concluido             ____ Em andamento 

Nome:__________________ Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

o Curso de Especialização:    _____Concluido             ____ Em andamento 

Nome:__________________ Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

o Curso de Especialização:    _____Concluido             ____ Em andamento 

Nome:__________________ Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 
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o Cursos de curta duração: 

Nome:_________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

Nome:_________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

Nome:_________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

Nome:_________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

Nome:_________________________________________________________________  

Instituição______________ Ano de conclusão:_________ 

 

4. Experiência Profissional em educação  

Tempo de Magistério: _______________ 

Tempo de Magistério na Educação Infantil: _______________ 

Tempo que trabalha nesta escola: _______________ 

Atuou na rede privada:   (     )Sim    (     ) Não       

Tempo que trabalha na escola pública: _______________ 

 

4.1. Experiências anteriores (três últimas) 

A)Escola______________________________________      pública           particular 

Período:de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação  na(s) qual(is) atuou: 

     Educação Infantil – função:_________________ 

     Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 

     Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________ 

      Ensino Médio – função:_________________ 

Turno em que trabalhou:       Manhã         Tarde         Noite 

Vínculo empregatício:     Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

B)Escola______________________________________      pública           particular 

Período:de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação  na(s) qual(is) atuou: 

     Educação Infantil – função:_________________ 

     Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 
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     Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________ 

      Ensino Médio – função:_________________ 

Turno em que trabalhou:       Manhã         Tarde         Noite 

Vínculo empregatício:     Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

 

C)Escola______________________________________      pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação  na(s) qual(is) atuou: 

     Educação Infantil – função:_________________ 

     Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 

     Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________ 

      Ensino Médio – função:_________________ 

Turno em que trabalhou:       Manhã         Tarde         Noite 

Vínculo empregatício:     Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

 

4.2. Experiência atual 

A)Escola______________________________________      pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação  na(s) qual(is) atua: 

     Educação Infantil – função:_________________ 

     Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 

     Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________ 

      Ensino Médio – função:_________________ 

Turno em que trabalhou:       Manhã         Tarde         Noite 

Vínculo empregatício:     Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

 

 

 

B)Escola______________________________________      pública           particular 

Período: de___________ a_____________ 

Etapa(s) da educação na(s) qual(is) atua: 

     Educação Infantil – função:_________________ 

     Séries Iniciais do Ensino Fundamental – função:______________ 

    Séries Finais do Ensino Fundamental - função:_______________  
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  Ensino Médio - função:_________________ 

Turno em que trabalhou:       Manhã         Tarde         Noite 

Vínculo empregatício:     Efetiva/contratada         Temporária        Aditivo 

          

         É sindicalizada:     (     ) Sim         (    )  Não 

 

5. Outras atividades profissionais 

Realiza outra(s) atividade(s) profissional(is)? (    )  Sim        (    )  Não 

Em caso afirmativo, qual(is)? ______________________________________________ 
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Detalhes do contexto, tais como: número de crianças, disposição das mobílias, 
maneira como as crianças estão organizadas e recursos didáticos disponíveis. 
 

Numeração da página 

APÊNDICE 2- Roteiro de observação 

 

 

 

Os eventos que ocorriam continuamente na classe, 
tais como: ações do professor, interações entre 
professor-aluno, transcrições de falas, anotações do 
que estava escrito no quadro negro etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisadora fazia anotações sobre suas próprias 
idéias, ligações com outros dados e reflexões sobre 
análise anteriores. 

A pesquisadora deixava um espaço para anotações relacionadas a qualquer informação adicional coletada, 
incluindo conversas com a professora no final da observação. 
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APÊNDICE 3- Roteiro de entrevista com professoras (Primeira fase) 

 

1. CONTEXTO FAMILIAR  

Onde você nasceu e foi criada?  

Como foi a sua infância?  

Que recordações marcantes você tem deste período?  

Existe algum aspecto da sua criação que você acha que marcou bastante o seu jeito de ser? 

Teve algum familiar bastante presente na sua criação? Quem? Por que? 

Como era a convivência familiar? 

Qual era a expectativa dos seus familiares com relação aos seus estudos?                                                                                                                                                                                                     

Como é o seu dia-a-dia? O que você costuma fazer nos finais de semana? E nas férias? 

 

2. CONTEXTO ESCOLAR  

Você freqüentou a pré-escola? Qual? 

Como e por quem você foi alfabetizada? 

Em quais instituições você cursou a pré-escola, o ensino fundamental e o médio? 

Eram escolas públicas ou particulares? 

Como eram estas escolas? 

Existe algum aspecto da rotina escolar que você mais gostava? E o que menos gostava? 

Como eram os seus professores? 

Você teve algum professor que lhe marcou bastante? Por que? E positivamente ou 
negativamente? 

Havia algum com o qual você mais se identificava? Por que? 

Que tipo de disciplina você mais gostava? Por que? E a que menos gostava? Por que? 

 

3. CONTEXTO PROFISSIONAL  

Como é que você se tornou professora? �Como foi a sua primeira experiência como 
professora? Onde? 

Quando você começou a atuar na Educação Infantil? Por que? 

O que a levou a trabalhar aqui? 

Quais foram as suas primeiras impressões da escola? Houve alguma mudança durante o 
tempo em que você está aqui? 

Então, como é trabalhar nesta escola hoje? 
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Como é o seu relacionamento com os alunos? E com os pais deles? E com as colegas de 
trabalho e a equipe pedagógica? 

Aqui tem uma proposta pedagógica que foi escrita pela supervisora, o que você acha 
disto?  

O que você acha das suas condições de trabalho? O que mudaria se fosse possível? 

Vocês costumam ter reuniões de planejamento com a supervisora? O que você acha destas 
reuniões? Como elas são realizadas? Que temas são tratados no planejamento? Elas 
costumam ser proveitosas para o trabalho real desenvolvido na sala de aula? E o que você 
proporia para que elas fossem mais proveitosas? Como você acha que elas deveriam ser? 

 

4. CONTEXTO DE FORMAÇÃO INICIAL  

Você fez curso Normal? E quanto a faculdade? 

Você cursou alguma disciplina ligada mais diretamente a Educação Infantil? Qual (is)? 

Você realizou algum estágio específico para a Educação Infantil? 

Qual a sua impressão geral da sua formação para o magistério?  

O que você achou mais interessante do curso de formação? Por que? E menos 
interessante? Por que? 

Como eram os seus professores? 

E quanto a metodologia utilizada por eles? 

O que você aprendeu de mais importante?  

Quais são as principais idéias que foram trabalhadas durante a sua formação na área de 
Educação Infantil e que você considera fundamental para o exercício do magistério nesta 
área? 

Em que esta formação contribuiu com a sua prática profissional na Educação Infantil? 

O que você sentiu falta no curso, depois que começou a trabalhar na área?  

 

5. CONTEXTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

Você participou ou participa de algum curso na área da Educação? E para a atuação junto 
às crianças pequenas?   

Como estas atividades foram desenvolvidas? (Horário, Duração, periodicidade...)  

O que você achou destes cursos? 

E quanto à metodologia utilizada nestes cursos? 

O que você aprendeu de diferente? Em que este curso contribuiu com a sua prática 
profissional? 

O Parque tem realizado com as professoras reuniões aqui na escola e tratado de alguns 
temas. Você classificaria esses encontros como sendo de formação? Por que? 
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Na sua opinião, qual o objetivo do trabalho do PARQUE? 

O que você acha sobre o trabalho desenvolvido com a equipe do PARQUE?  

Que aspecto desse trabalho você considera mais interessante? Por que? 

Que dificuldades você identifica nesse tipo de trabalho? 

O que você acha sobre a metodologia utilizada? 

E você teria alguma sugestão quanto à metodologia empregada? 

Quais as suas expectativas com relação a este trabalho desenvolvido na escola? 

 

6. REFLEXÕES TEÓRICO-PRÁTICAS  

O que você pensa da profissão professor, do magistério? E do professor da Educação 
Infantil? 

O que dificulta o trabalho docente? E o que facilita? E na Educação Infantil? 

Na sua opinião, qual o papel do ‘pré-escolar’ para as crianças? Por que?  

E aqui nessa escola, qual a função do pré-escolar para estas crianças? 

O que você acha das crianças com as quais você trabalha? 

O que você sabe sobre elas? 

Como são suas famílias? 

Qual o papel da família na educação das crianças? 

Elas ajudam no trabalho que a professora realiza com as crianças? Elas podem ajudar?  

Como deve ser a relação entre a escola e a família? 

Na sua opinião, qual o seu papel na educação das crianças? 

E você acha que tem conseguido isso com estas crianças? Por que? 

O você acha mais gratificante no trabalho com estas crianças? E menos gratificante? 

O que você gostaria que fosse diferente no seu trabalho com as crianças? 

Que aspectos do desenvolvimento infantil são importantes de serem trabalhados pelo 
professor da Educação Infantil?                                 

Como você analisa as atuais condições políticas, econômicas e sociais para o exercício 
docente na Educação Infantil? 

E no que se refere às políticas educacionais recentemente adotadas na área? 
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APÊNDICE 4 - Roteiro de entrevista com professoras (Terceira fase) 

 

CONTEXTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

Quais os momentos de formação de professores da Educação Infantil que acontecem aqui 
na escola?  

Você considera as reuniões pedagógicas que acontecem aqui na escola como um momento 
de formação de professores? Por que?  

O que você acha destes momentos?  

Como as atividades são desenvolvidas? (horário, duração, participantes, temas) 

O que você acha mais interessante nestas reuniões? Por que? E menos interessante? Por 
que? 

O que você acha da supervisão aqui da escola? 

E quanto a metodologia utilizada por ela? 

Você acha que estas reuniões contribuem com a sua prática profissional na Educação 
Infantil? Por que? 

Você teria algumas sugestões para melhorar estes encontros? E quanto ao aspecto 
pedagógico? 

Quais as outras atividades de formação que você acha que poderiam ser desenvolvidas 
aqui na escola? 

 

Você participou das oficinas promovidas pela prefeitura em 2005? O que você achou 
delas? 

Na sua opinião, qual o objetivo da prefeitura promover estas oficinas? 

Você considerou estas oficinas como sendo um momento de formação das professoras da 
Educação Infantil? Por que? 

O que você achou mais interessante nestas oficinas? Por que? E menos interessante? Por 
que? 

O que você achou dos instrutores? 

E quanto a metodologia utilizada por eles? 

Você acha que estas oficinas contribuíram com a sua prática profissional na Educação 
Infantil? Por que? 

Você teria alguma sugestão para melhorar estes cursos promovidos pela prefeitura? E 
quanto ao aspecto pedagógico? 

(Repetir as mesmas questões com relação ao curso promovido pela prefeitura em 2003) 

 

 

 



 248

 

O PARQUE vem desenvolvendo com as professoras reuniões aqui na escola e tratado de 
alguns temas. Para você, qual o objetivo do trabalho do PARQUE? E quanto a este ano de 
2005? 

Você considera este trabalho como sendo de formação de professores? Por que? 

Q que você achou mais interessante nestes encontros? Por que? E menos interessante? Por 
que? 

Você acha que este trabalho tem contribuído com a sua prática profissional na Educação 
Infantil? Por que? 

Comparando este trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na escola com outras 
experiências de formação (sejam os cursos promovidos pela prefeitura e/ou os cursos de 
especialização) o que mais te chama atenção? 

O que você identifica de diferença entre este trabalho e os outros? E de semelhança? 

O que você acha que facilitou o trabalho realizado com o PARQUE? 

Que dificuldades você identificou nesse tipo de trabalho durante o ano de 2005? 

E quanto a metodologia utilizada? 

Você teria alguma sugestão quanto à metodologia empregada? 

O que você achou dos temas que foram trabalhados no grupo? 

Quais as suas expectativas com relação a este trabalho que vem sendo desenvolvido na 
escola? O que você espera que nós possamos estar fazendo juntas? 
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ANEXO 1- Os conhecimentos e as habilidades de que o professor da Educação 
Infantil precisa se apropriar, a fim de assegurar um atendimento de qualidade em 

instituições educativas, segundo Machado (1998) 

 

 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 
 

 
 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À BRINCADEIRA 
 
 
 

-organizar os brinquedos de modo a facilitar a utilização pelas crianças, nos 
espaços internos e externos disponíveis; 
-organizar as rotinas de modo flexível a fim de possibilitar a realização das 
brincadeiras; 
-ensinar as crianças a utilizar e guardar os brinquedos; 
-orientar as famílias sobre o valor da brincadeira; 
-ensinar brincadeiras novas; 
-participar, propor e coordenar as brincadeiras; 
-incentivar as iniciativas de brincadeiras das crianças; 
-incentivar a participação de meninas e meninos em todo tipo de 
brincadeiras. 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
 
 
 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À ATENÇÃO 
INDIVIDUAL 
 
 
 

-observar; 
-reconhecer cada criança: seus nomes, preferências, ritmos, temperamentos e 
estados de humor; 
-respeitar as variações individuais; 
-dialogar com pais sobre necessidades individuais; 
-ouvir cada criança; 
-captar e compreender motivações e comportamentos, especialmente os de 
tristeza, timidez, agressividade, agitação demasiada ou passividade 
excessiva; 
-estar disponível nos momentos de chegada e saída das crianças; 
-conversar com cada criança, desde bebê; 
-festejar os aniversários de cada criança; 
-adequar roupas e calçados de cada criança às atividades realizadas; 
-atender crianças com necessidades especiais; 
-respeitar a privacidade das crianças; 
-respeitar a necessidade de estar só das crianças, especialmente daquelas que 
permanecem em período integral; 
-não reforçar e combater atitudes discriminatórias; 
-reconhecer e encaminhar crianças com dificuldades especiais. 

 

 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 
 

 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À UM AMBIENTE 
ACONCHEGANTE 
SEGURO E 
ESTIMULANTE  

-ter capricho ao organizar e conservar materiais e espaços; 
-estar atentos à iluminação, ventilação e limpeza dos diferentes ambientes; 
-retirar do uso os objetos e produtos perigosos e não deixá-los ao alcance das 
crianças; 
-organizar espaços para descanso e atividades tranqüilas; 
-expor os produtos realizados pelas próprias crianças; 
-interferir nas reformas efetuadas nos prédios em benefício das necessidades 
visuais e de locomoção das crianças; 
-desenvolver relações cordiais com a equipe de profissionais da instituição; 
-organizar um espaço acolhedor para conversar com familiares das crianças; 
-se preocupar com as condições de acesso nas imediações da creche. 
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 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 
 

NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 AO CONTATO 
COM A 
NATUREZA  

-entender a importância do sol e da água para o crescimento saudável da 
criança; 
-criar oportunidades para que as crianças, desde bebês possam ficar descalças 
e brincar com areia, barro, folhas, pedras e outros elementos da natureza; 
-aprender a observar, amar e preservar a natureza e transmitir isso às crianças; 
-criar oportunidades para que as crianças possam aprender a observar e 
respeitar os animais; 
-criar oportunidades para que as crianças possam visitar parques, jardins e 
zoológicos; 
-incluir os familiares das crianças nas programações específicas. 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À HIGIENE E A 
SAÚDE 

-cuidar das necessidades de higiene e saúde das crianças; 
-ensinar as crianças a progressivamente, cuidarem de sua higiene e saúde; 
-estar atentos para a higiene e o bom funcionamento das instalações: espaços 
externos e internos, banheiros, trocadores e local de preparo de alimentos; 
-detectar problemas de saúde: indisposições infantis, deficiências específicas; 
doenças infecto-contagiosas; 
-atender os casos simples ou prestar os primeiros socorros; 
-acompanhar o calendário de vacinas das crianças; 
-acompanhar o crescimento das crianças; 
-informar as famílias sobre acidentes ou problemas de saúde das crianças; 
-conhecer os serviços de saúde e atendimento especializado disponíveis; 
-encaminhar as crianças e suas famílias aos serviços nas ocasiões necessárias; 
-cuidar da sua própria higiene e saúde. 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À UMA 
ALIMENTAÇÃO 
SADIA  

-reconhecer diferentes tipos de alimentos; 
-preparar alimentos adequados às diferentes faixas etárias das crianças; 
-organizar o espaço das refeições; 
-permitir a participação das crianças nas atividades de preparo; 
-respeitar preferências, ritmos e hábitos alimentares individuais; 
-incentivar as crianças a progressivamente se alimentarem sozinhas; 
-permitir e incentivar a participação das crianças nas atividades de arrumação 
anteriores e posteriores de alimentação; 
-zelar pela limpeza, ventilação e organização da cozinha e dispensa; 
-segurar os bebês  no colo no horário da mamadeira; 
-incluir alimentos frescos no cardápio. 
 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À 
DESENVOLVER 
SUA 
IDENTIDADE 
CULTURAL, 

 
-incentivar o desenvolvimento da auto-estima das crianças; 
-garantir direitos equivalentes a meninas e meninos; 
-incentivar o cumprimento de deveres de modo equivalente a meninas e 
meninos; 
-respeitar e fazer respeitar crenças e costumes diversos; 
-valorizar origens e condições dos familiares das crianças; 
-criar condições para a expressão cultural das crianças, suas famílias e 
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RACIAL E 
RELIGIOSA  

comunidade; 
-comemorar festas e eventos próprios da cultura brasileira; 
-visitar locais representativos de nossa comunidade e cultura; 
-estimular a participação dos pais nessas ocasiões. 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 À EXPRESSAR 
SEUS 
SENTIMENTOS  

-permitir a expressão de sentimentos de alegria, tristeza, frustração; 
-lidar com sentimentos e impulsos das crianças; 
-buscar orientação para situações de conflito; 
-resguardar o bem-estar físico e psicológico das crianças; 
-desenvolver a autonomia das crianças; 
-conversar com as crianças; 
-permitir a proximidade de irmãos que freqüentam a mesma instituição; 
-reconhecer a expressão de sentimentos em brincadeiras, desenhos, 
dramatizações; 
-incentivar atitudes de respeito  às diferenças entre raças, sexos ou opções 
religiosas. 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 AO 
MOVIMENTO 
EM ESPAÇÕS 
AMPLOS  

-criar condições para que as crianças possam correr, pular, brincar em espaços 
amplos; 
-criar condições para que as meninas e meninos possam jogar bola, futebol; 
-criar condições para que as meninas e meninos possam exercitar força, 
agilidade e equilíbrio; 
-não permitir períodos longos de espera às crianças; 
-permitir que bebês fiquem no berço apenas para dormir ou descansar; 
-criar condições para que bebês possam engatinhar, aprender a andar e a 
explorar outros ambientes; 
-organizar espaços para movimentos amplos protegidos de chuva; 
-organizar espaços para movimentos amplos ao ar livre; 
-ensinar para as crianças brincadeiras infantis que se realizam em espaços 
amplos; 
-incorporar as famílias em atividades ao ar livre com as crianças. 

 
 
 

OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 A 
DESENVOLVER 
SUA 
CURIOSIDADE, 
IMAGINAÇÃO E 
CAPACIDADE 
DE EXPRESSÃO 

-criar oportunidades para que as crianças possam conhecer o bairro, a cidade, 
o país, o mundo, a cultura, a natureza; 
-fornecer respostas corretas para as perguntas das crianças; 
-pesquisar as respostas corretas quando não as souber; 
-incentivar as crianças as diferentes formas de expressão de pensamentos, 
fantasias, lembranças das crianças; 
-criar oportunidades para que as crianças possam se expressar nas diferentes 
linguagens: jogo simbólico, desenho, canto, dança, pintura, colagem, 
modelagem, etc. 
-contar ou ler histórias para as crianças, desenhar, cantar, dançar; 
-incentivar a curiosidade das crianças; 
-não reprimir a curiosidade das crianças sobre sua sexualidade;  
-incentivar o contato entre diferentes faixas etárias no sentido da ampliação de 
experiências positivas de aprendizagem; 
-zelar pelo uso da televisão como veículo de ampliação de conhecimentos e 
cultura; 



 253

-informar as famílias sobre o desenvolvimento das crianças. 
 
 
 
 

OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
 
 
 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 A PROTEÇÃO, 
AO AFETO E À 
AMIZADE  

-relacionar-se respeitosamente com as famílias das crianças; 
-respeitar as amizades infantis; 
-valorizar a cooperação entre adultos e crianças; 
-perceber as situações em que as crianças necessitam compreensão, apoio e 
conforto; 
-perceber as situações em que companheiros de equipe e familiares das 
crianças necessitam compreensão, apoio e conforto; 
-evitar situação que provoquem exclusão de crianças; 
-respeitar os diferentes tempos de concentração das crianças nas diferentes 
atividades; 
-ser discretos com relação a problemas das crianças, seus familiares ou 
companheiros de equipe; 
-estar próximo e disponível mesmo quando as crianças já não precisam mais 
de ajuda; 
estar disponível para atender às crianças sempre que estas solicitam; 
auxiliar as crianças a auto-controlarem impulsos excessivamente agressivos; 
explicar os motivos das atitudes tomadas às crianças; 
-reconhecer situações que amedrontam as crianças e interferir no sentido de 
protegê-las; 
-reconhecer situações em que as crianças sejam vítimas de violência e 
interferir no sentido de protegê-las. 

 
 OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRECISAM SABER 

 
 
NOSSAS  
CRIANÇAS  
TEM DIREITO 
 A UMA 
ESPECIAL 
ATENÇÃO 
DURANTE SEU 
PERÍODO DE 
ADAPTAÇÃO  

-dar uma atenção especial à criança em seu período de adaptação à instituição; 
-dar uma atenção especial aos familiares durante o período de adaptação da 
criança à instituição; 
-elaborar um planejamento específico e flexível, para os momentos de 
adaptação de crianças novas; 
-permitir o uso de objetos pessoais pelas crianças em adaptação à creche; 
-criar condições para que irmãos estejam mais freqüentemente juntos durante 
esse período; 
-estabelecer uma comunicação franca com a família a fim de superar as 
dificuldades desse período; 
-observar atentamente as manifestações dos bebês e crianças, durante esse 
período; 
-atender prontamente as necessidades de atenção e consolo das crianças nesse 
período; 
-obsevar atentamente as  manifestações de saúde dos bebês e crianças durante 
esse período. 
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ANEXO 2- QUALIDADE EM PARCERIA: uma proposta de pesquisa e de 

desenvolvimento profissional em Educação Infantil 
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QUALIDADE EM PARCERIA: uma proposta de pesquisa e de desenvolvimento profissional 
em Educação Infantil 

Cristiane Amorim Martins 

Fátima Maria Araújo Sabóia Leitão 

Mônica Petralanda de Hollanda 

Rosimeire Costa de Andrade 

Sandra Maria de Oliveira Schramm 

Silvia Helena Vieira Cruz 

(Faculdade de Educação - UFC) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O grupo Formação e práticas pedagógicas na Educação Infantil - PARQUE58 - é um grupo de pesquisa 
e de formação docente em Educação Infantil. Através desses dois eixos, procura contribuir para a 
promoção da qualidade das práticas educativas em Educação Infantil, entendendo esse processo como 
subjetivo,  relativo, dinâmico e situado (WILLIAMS, 1995; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2000; 
DAHLBERG, MOSS e PENCE, 2004). 

 

O PARQUE faz parte do Núcleo de Desenvolvimento, Linguagem e Educação da Criança – 
NUDELEC - do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação – 
FACED - da Universidade Federal do Ceará - UFC59 - e integra a Rede Contextos Integrados de 
Educação Infantil, coordenada pela Profa. Dra. Tizuko Morchida Kishimoto, da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo – USP. No Brasil, essa Rede é composta, atualmente, por dez 
grupos de pesquisa: seis grupos em São Paulo, dois em Minas Gerais, um em Goiás e o PARQUE, no 
Ceará, que conta com o apoio da Associação Criança60 (Braga, Portugal), coordenada pela Profa. Dra. 
Julia de Oliveira-Formosinho, da Universidade do Minho.  

 

Esse grupo foi formado a partir de um convite feito pela professora Tizuko aos participantes do 
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - MIEIB, ocorrido no final de 2000. Após ter 
participado de um curso oferecido pela professora Júlia Formosinho, na Faculdade de Educação da 
USP, quando foram apresentadas as primeiras idéias acerca da formação em contexto, a professora 
                                                           
58 A escolha desta sigla está relacionada ao trabalho de desenvolvimento profissional realizado pelo grupo, o 
qual envolve parceria (entre a equipe de pesquisadores e a escola), qualidade (o objetivo dessa parceria) e 
educação (a área na qual se desenvolve esse trabalho), bem como ao fato da palavra PARQUE evocar prazer e 
alegria, atributos imprescindíveis num trabalho de qualidade.  
59 Durante o ano de 2005, o grupo foi composto por seis integrantes deste Núcleo: pela Profa. Dra. Silvia Helena 
Vieira Cruz, coordenadora do grupo, e as doutorandas Cristiane Amorim Martins, professora da Universidade de 
Fortaleza – UNIFOR, Fátima Maria Araújo Sabóia Leitão, professora do Núcleo de Desenvolvimento da 
Criança, da UFC, Mônica Petralanda de Hollanda, professora da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 
Rosimeire Costa de Andrade e Sandra Maria de Oliveira Schramm, também professora da UECE. Outros 
integrantes do mesmo Núcleo já participaram do PARQUE: a Profa. Dra. Marina Cristina de Melo Mamede, a 
doutoranda Laura Jeane Lobão Loiola e a mestranda Regiane Nepomuceno, que contribuíram significativamente 
com o trabalho então desenvolvido. 
60 A Associação Criança é “uma associação privada de profissionais em desenvolvimento humano, actuando 
predominantemente no distrito de Braga, desde 1996, que tem como missão promover programas de intervenção 
para a melhoria da educação das crianças pequenas nos seus contextos organizacionais e comunitários”. 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO e FORMOSINHO, 2000).  
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Silvia convidou algumas profissionais da área de Educação Infantil para conhecer essa nova proposta, 
que envolvia pesquisa e formação docente e que deveria ser compreendida como desenvolvimento 
profissional, em parceria com os profissionais que estariam por atuar nos diferentes contextos em que 
ela seria oferecida. As primeiras reuniões do grupo aconteceram em 2001, quando se iniciaram os 
estudos acerca do referencial teórico-metodológico, que se estenderam até o ano seguinte61. 

 

Além do trabalho coletivo desenvolvido pelo grupo, aqui apresentado, estão em andamento outras 
pesquisas, conduzidas individualmente pelas integrantes do PARQUE, que enfocam diferentes 
aspectos do trabalho pedagógico e da formação profissional no campo da Educação Infantil: a 
concepção de brincadeira para os professores, para as crianças e para os seus pais; o papel da atividade 
lúdica no currículo da escola e na organização da rotina; os fatores que presidem a organização do 
tempo e do espaço na rotina da instituição de Educação Infantil e como a organização das experiências 
educativas é percebida pelos alunos e pelas suas famílias; a forma como a Educação Infantil está 
contribuindo para o processo de construção de si pela criança; e como o processo de formação é 
percebido pelas professoras, procurando identificar fatores que favorecem ou que dificultam esse 
processo. 

 

O trabalho realizado pelo PARQUE tem inspiração no projeto Aprendizagem pré-escolar efetiva: um 
plano de ação para mudança - APE62, do Reino Unido, que busca promover a qualidade na educação 
de crianças pequenas utilizando-se de estratégias que têm impacto no desenvolvimento dos 
profissionais e na aprendizagem das crianças (PASCAL & BERTRAM, 1999).  

 

Nessa proposta, apesar do detalhamento das ações ser definido durante o processo, são delineados 
quatro passos progressivos. A primeira etapa se constitui como uma consultoria pedagógica e/ou 
organizacional em que é realizado o levantamento de como se encontra o trabalho desenvolvido pela 
instituição; a segunda etapa é a etapa em que acontece o planejamento das ações; segundo Pascal e 
Bertram (1996), neste momento é importante se fazer um levantamento das prioridades de ação, 
especialmente, dos recursos e das competências necessárias para concretizá-las;a terceira etapa se 
caracteriza pela intervenção, sendo o patamar essencialmente pedagógico da intervenção; nesta etapa 
se iniciam as ações de apoio ao desenvolvimento profissional sustentado que consiste numa formação 
em contexto, acompanhada de supervisão em contexto (FORMOSINHO, 2002); na quarta etapa, que 
se configura um patamar integrador, as orientações das atividades pedagógicas passam para outras 
estâncias da escola, tornando-se mais global. 

 

No presente artigo, apresentaremos o trabalho que temos realizado numa escola da rede pública 
municipal de Fortaleza, o qual envolve, concomitantemente, uma pesquisa coletiva acerca da 
qualidade das práticas educativas na área de Educação Infantil e uma intervenção que tem como 
objetivo o desenvolvimento profissional das professoras desta escola que trabalham com crianças de 
quatro a seis anos. Para explicitar melhor a natureza das duas ações, o texto está dividido em duas 
partes: a primeira é dedicada a informações relativas à investigação realizada, que se desenvolveu de 
forma mais intensa na primeira etapa do projeto geral, e na segunda parte são detalhadas as ações de 
caráter mais claramente formativo que foram desenvolvidas nas demais etapas e que aconteceram até o 
mês de novembro de 2005. 

 

                                                           
61 Desde o início, o PARQUE tem mantido uma freqüência regular de reuniões semanais, nas quais são 
planejados e discutidos os trabalhos de campo e são aprofundados os estudos sobre os temas tratados. 
62 No original, Effective Early Learning an Action Plan for Change. 
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1. A PESQUISA: UMA INVESTIGAÇÃO EM PARCERIA ACERCA DA QUALIDADE 

NUMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE FORTALEZA 

 

1.1. Opções teórico-metodológicas 

 

A investigação realizada objetivou o conhecimento da qualidade do trabalho pedagógico desenvolvido 
pela instituição enfocada, na área da Educação Infantil, através de um processo compartilhado. Nessa 
abordagem, portanto, é essencial o envolvimento dos personagens do contexto, especialmente os 
educadores, que devem ser integrados nas diversas etapas da pesquisa. Suas necessidades e anseios 
devem ser contemplados, assim como as suas opiniões consideradas nas decisões a serem tomadas.  

 

É importante destacar que o conceito de qualidade no campo da Educação Infantil vem sendo 
questionado, problematizado e redefinido. A partir dos anos 90, tem havido uma crescente consciência 
de aspectos antes não considerados, o que tem ampliado a consciência sobre a complexidade e a 
pluralidade inerentes a ele. Segundo Dahlberg, Moss e Pence (2004, p.15), um número cada vez maior 
de pesquisadores63 tem: identificado a importância do processo de definir a qualidade – quem está 
envolvido e como isso é feito – e questionado como esse processo operou no passado, declarando que 
ele foi dominado por um grupo pequeno de especialistas, excluindo uma ampla série de outros 
interessados nas instituições dedicadas à primeira infância; entendido que a qualidade é um conceito 
subjetivo, baseado em valores, relativo e dinâmico, com a possibilidade de perspectivas múltiplas ou 
de entendimentos do que seja qualidade; defendido que o trabalho com qualidade precisa ser 
contextualizado espacial e temporalmente e que deve reconhecer a diversidade cultural e as outras 
formas importantes de diversidade. 

 

Também Oliveira-Formosinho (2001) faz uma leitura da produção mais recente acerca desse tema e 
ressalta como características comuns à definição de qualidade o fato dela ser entendida como 
“processo problematizador, participativo, dinâmico valorativo, situado”. Ela enfatiza a complexidade e 
a amplitude do conceito de qualidade na Educação Infantil tanto pela existência de múltiplos fatores 
que intervêm na aprendizagem das crianças pequenas como pelas diferentes perspectivas adotadas 
pelos diversos atores sociais envolvidos no processo educativo, o que o torna um conceito polissêmico 
por excelência.  

 

A concretização do objetivo desta investigação teve como referência as dez dimensões estruturais da 
qualidade adotadas pelo projeto Aprendizagem pré-escolar efetiva -APE (PASCAL & BERTRAM, 
1994; PASCAL et al., 1995; Williams, 1995; PASCAL et al., 1996; PASCAL E BERTRAM, 1999). 
Estas dimensões são64: 

 

objetivos - esta dimensão diz respeito aos objetivos do modelo de educação que é ministrado. Refere-
se à maneira como foram formulados os princípios orientadores do projeto pedagógico da escola, 
quem se envolveu na sua formulação e como tais princípios foram partilhados e compreendidos pelas 
partes envolvidas (alunos, professores, funcionários e comunidade escolar). Esses objetivos estão 
presentes nos documentos da escola e na fala dos integrantes da comunidade escolar; 

                                                           
63 Citam, por exemplo, os trabalhos de Balanguer, Mestres e Penn (1992), Daghlberg, Lundgren e Asén (1991), 
European Commission Childcare Network (1996), Evans (1994) Moss e Pence (1994), Pascal, Bertram  e 
Ramsden (1994), Williams (1994) e Woodhead (1994). 
64 A síntese apresentada a seguir é uma adaptação realizada pelo PARQUE, que foi discutida em reuniões com os 
professores. 
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profissionais - considera as oportunidades que os profissionais têm de se envolver na aprendizagem 
das crianças: sua competência e sua experiência, a relação número de alunos/professor, as políticas 
administrativas, as práticas de ensino e as oportunidades de desenvolvimento e de formação 
profissional; 

 

acompanhamento e avaliação do trabalho educativo desenvolvido pela escola - trata dos 
procedimentos através dos quais a qualidade e a eficácia dos processos de aprendizagem 
desenvolvidos pela escola são acompanhados e avaliados. Inclui também as condições e os recursos de 
que a escola dispõe para isso. Desse modo, são consideradas, nesta dimensão, todas as pessoas 
envolvidas no processo e na utilização dos resultados obtidos; 

 

relações e interações - diz respeito às interações que se desenvolvem entre as crianças e entre essas e 
os adultos, inclusive no decorrer das atividades de aprendizagem. São consideradas, também, as 
oportunidades para auto-aprendizagem e o grau de intervenção dos profissionais. O grau de 
envolvimento das crianças nas atividades e nas interações vivenciadas reflete a qualidade da 
experiência educativa vivida; 

 

experiências de aprendizagem/currículo - esta dimensão refere-se à qualidade e à variedade das 
atividades de aprendizagem (relativas à linguagem, à matemática, à literatura, às ciências, às artes etc) 
que são proporcionadas às crianças levando-se em conta os aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor e 
social do desenvolvimento. Investiga-se, ainda, se as experiências de aprendizagem propostas 
consideram os progressos já alcançados e se respeitam as necessidades individuais das crianças; 

 

planejamento de atividades e elaboração de relatórios - trata do modo como é feito o planejamento 
das atividades propostas para as crianças, considerando a avaliação feita pelo professor sobre o que foi 
anteriormente trabalhado, com base em relatórios escritos. Considera-se, aqui, o uso que se faz dos 
relatórios, mas também quais as pessoas que têm acesso a eles; 

 

parceria pais-escola-comunidade - esta dimensão enfoca a natureza das parcerias que são formadas 
com os pais e com as famílias das crianças, bem como o modo através do qual essas pessoas e os 
outros membros da comunidade local envolvem-se no processo de aprendizagem das crianças; 

 

igualdade de oportunidades - refere-se ao modo como a escola e as aprendizagens que nela se 
desenrolam refletem e exaltam as diversidades existentes entre as crianças (culturais, religiosas, 
físicas, cognitivas, comportamentais), pondo em questão os preconceitos e os estereótipos. Considera, 
também, o nível de integração das experiências de aprendizagem proporcionadas às crianças com 
necessidades educativas especiais, evitando que as intolerâncias desenvolvam-se em paralelo; 

 

estratégias de ensino e de aprendizagem - dizem respeito ao modo como são organizadas e 
estruturadas as experiências e as atividades de modo a encorajar a aprendizagem e a descoberta. Nela 
são consideradas a capacidade de autonomia das crianças e as regras pelas quais o seu comportamento 
e a sua participação são orientados; 

 

espaço físico - esta dimensão examina como os espaços internos (sala de aula, biblioteca, refeitório 
etc) e externos (pátio, quadras etc) são utilizados de modo a proporcionar adequadamente o 
desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Considera-se, aqui, o estado de conservação e de 
adequação dos recursos materiais e dos equipamentos. 
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Na investigação acerca das práticas pedagógicas presentes no contexto em foco, fizemos opção pela 
estratégia do estudo de caso qualitativo, inserido nas abordagens ecológica (BROFENBRENNER, 
1996) e socioconstrutivista (OLIVEIRA-FORMOZINHO, 2002), assentada numa visão contextualista 
de mundo. As contribuições das abordagens psicogenéticas e socioconstrutivistas de Piaget (1975, 
1978a, 1978b e 1986), de Wallon (1981, 1989 e 1995) e de Vygotsky (1989a, 1989b e 1996) foram 
importantes para analisar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem, bem como as 
interações sociais em curso no contexto.  

 

As primeiras reuniões com as professoras da escola iniciaram-se em maio de 2003; porém, as férias 
que vieram logo depois, uma greve dos professores da rede municipal e um curso de formação 
continuada para os professores da Educação Infantil, oferecido pela Secretaria Municipal de Educação 
e Assistência Social (SEDAS), que aconteceram durante o segundo semestre, fizeram com que esse 
trabalho fosse bastante interrompido naquele ano, de modo que foi necessário ainda quase todo o ano 
seguinte para a realização e para a discussão, com as professoras, desse diagnóstico, o que totalizou 
cerca de vinte reuniões na escola. 

 

Tem havido grande preocupação com o registro de todo o trabalho realizado. Todas as reuniões do 
PARQUE, mas também as reuniões e as visitas à escola, foram registradas minuciosamente. Além do 
registro escrito, foram feitas fotos das variadas ações realizadas e dos eventos da escola dos quais o 
PARQUE participou. Também foram coletados e guardados vários materiais produzidos nessas 
ocasiões.   

 

1.2. A escolha do contexto 

 

O processo de escolha do contexto foi iniciado no começo de 2003, com a definição dos critérios para 
a escolha da escola. O grupo acordou que ela deveria ser uma instituição pública que dispusesse do 
mínimo necessário, em termos de espaço físico, para a realização da pesquisa: ter um profissional da 
gestão escolar, da direção e/ou da supervisão, interessado em apoiar o processo coletivo, dele 
participando; possuir um número igual ou superior de professores de Educação Infantil e de Básico 
Fundamental - BF65 em relação ao número de componentes do Parque; e ser patrimonial66. Além disso, 
o critério fundamental era a manifestação explícita dos professores quanto ao desejo de se envolver no 
trabalho. 

 

Para possibilitar esse envolvimento, várias visitas a escolas da rede municipal de ensino que reuniam 
os critérios pré-estabelecidos foram realizadas pelos membros do PARQUE a partir de março daquele 
ano. Nessas visitas eram apresentadas as propostas da pesquisa aos gestores da escola, sendo-lhes 
entregue um folheto explicativo sobre a proposta e sobre as etapas da pesquisa, além do 
esclarecimento quanto à necessidade de uma decisão coletiva, tomada com as professoras. Numa 
dessas visitas, caso a direção mostrasse interesse pelo projeto, solicitava-se-lhe que as professoras 
fossem consultadas e, caso elas também se dispusessem a fazer parte dele, que a direção entrasse em 
contato com o PARQUE.  

 

                                                           
65 Classe que corresponde à antiga “alfabetização”, mas que hoje constitui a 1ª série do ensino fundamental, 
sendo que as crianças que a freqüentam, em sua maioria, têm aproximadamente seis anos, o que levou à sua 
inclusão neste trabalho. 
66 Na rede municipal de ensino de Fortaleza, muitas das turmas de Educação Infantil encontram-se em escolas 
anexas, que funcionam em prédios alugados pela Prefeitura para atender tanto à EI como às séries iniciais do 
Ensino Fundamental; que não possuem grupo gestor e que ficam submetidos a uma escola patrimonial tanto no 
que diz respeito à gestão como aos recursos materiais e financeiros. 
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Na primeira reunião, na escola escolhida, foi possível reunir o grupo de professoras da Educação 
Infantil e do BF para melhor esclarecer o que já lhes havia sido informado pela direção. Após esse 
contato, no qual já se percebera o clima receptivo da escola, houve a confirmação do aceite pelas 
próprias professoras. Assim, a escola Construindo o Saber67 acolheu-nos e foi escolhida para este 
trabalho.  

 

Trata-se de uma instituição da rede municipal de ensino, localizada num bairro periférico e próximo à 
praia de Fortaleza. Atende a uma clientela de baixa renda, muitos vivendo em condições miseráveis. 
Oferece, nos turnos da manhã e da tarde, turmas de Educação Infantil e de séries iniciais do Ensino 
Fundamental. No turno da noite são oferecidas turmas de Educação de jovens e de adultos – EJA. O 
número total de alunos, incluindo os três turnos, é em torno de 1265, sendo cerca de 310 o número de 
crianças matriculadas na Educação Infantil e na primeira série. Em 2003 eram oferecidas, ao todo, 12 
turmas de Educação Infantil e de BF (seis pela manhã e seis à tarde). Já nesse ano de 2005, foram 
oferecidas 13 turmas ao todo (sete pela manhã e seis à tarde). Vale ressaltar que, embora tenham 
aumentado duas turmas de 1ª série em relação ao ano de 2003 (de cinco para sete), diminuiu-se a 
oferta de jardim I (de três para duas turmas). 

 

A maioria das professoras da escola que têm turmas de Educação Infantil ou de 1ª série tem 
participado do trabalho do PARQUE. Ao longo do tempo, houve alteração no grupo de professoras, 
com saída de algumas e com a inserção de outras. As saídas das professoras aconteceram por motivos 
diversos, tais como: mudança para a segunda série, necessidade de assumir função diferente na escola 
e, mesmo, saída da escola. Uma das professoras do BF que, de início, havia se recusado a participar 
chegou a integrar-se ao grupo, na época da discussão do diagnóstico realizado; porém, logo após, não 
participou mais. As professoras novatas foram se integrando ao grupo, que sempre era consultado a 
esse respeito.  

 

Atualmente, são seis professoras participantes: Marina68, a única professora do jardim I, com turmas 
pela manhã e à tarde; Renata e Júlia, professoras do jardim II nos turnos da manhã e da tarde; Maria e 
Sara, professoras de 1ª série pela manhã e à tarde, e Francisca, professora também da 1ª série do turno 
da manhã. Todas as professoras da Educação Infantil, no presente momento, estão participando, e 
apenas duas professoras de 1ª série preferiram não se integrar a esse projeto. 

 

Embora um dos critérios para a escolha da escola tenha sido a presença de uma supervisora, devemos 
dizer que a Profa. Benedita, que ocupa essa função, mesmo tendo sido enfaticamente convidada, só 
tem participado de forma bastante esporádica, estando completamente ausente do grupo neste segundo 
semestre de 2005. De qualquer maneira, ela não tem mostrado um apoio ao trabalho desenvolvido, 
provavelmente por não compartilhar das nossas posições teóricas, mas, principalmente, por sentir-se 
vulnerável em relação a possíveis críticas a seu trabalho ou mesmo por perceber o nosso trabalho 
como ameaçador ao seu poder, que estaria sendo disputado. 

 

1.3. As estratégias utilizadas 

 

A fim de viabilizar a investigação acerca das dimensões da qualidade no contexto em foco, foram 
empregadas diversas estratégias69; em especial, a observação das próprias reuniões que aconteciam 
                                                           
67 Esse foi o nome escolhido através de votação entre as professoras e as integrantes do PARQUE para 
identificar a escola. 
68 Os nomes fictícios das professoras foram escolhidos por cada uma delas. 
69 Foi também realizada a análise de documentos da escola (material usado em reuniões com a supervisão, a 
proposta pedagógica, o regimento interno etc) e feitas entrevistas com a direção da escola e com a supervisora. 
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entre os membros do PARQUE e as professoras e do trabalho desenvolvido nas salas de aula (o que 
incluiu a aplicação da Escala de envolvimento da criança). Também foram enfocadas as interações que 
aconteciam nos variados espaços e nas diversas atividades e ocasiões que compõem o quotidiano da 
escola (o que foi possível devido às visitas feitas à escola, com objetivos diversos, como: comparecer a 
eventos festivos, participar da “semana pedagógica”, assistir a reuniões com os pais, obter informações 
adicionais sobre a escola, entregar convites lembrando uma R.E.70, entre outros), que forneceram ricos 
elementos para apreender a realidade investigada. A seguir, serão detalhadas as observações das 
reuniões realizadas na escola e as observações feitas na sala de aula. 

 

As reuniões que acontecem entre as professoras da escola e as integrantes do PARQUE, conhecidas 
como R.Es., constituem-se na espinha dorsal do trabalho realizado tanto de investigação como de 
desenvolvimento profissional.  

 

No início da pesquisa, ainda no ano de 2003, essas reuniões aconteciam aos sábados pela manhã. 
Nessa época, eram constantes as ausências de algumas professoras, devido aos seus compromissos, 
sejam por cursar, nesses dias, graduação, especialização ou, mesmo, por precisarem estar presentes em 
outra escola, onde também trabalhavam. Foi necessário, então, passar a reunião para um dia da 
semana. Para ser possível que as professoras retirassem-se de suas salas de aula sem dispensar as 
crianças, a estratégia adotada foi a da substituição das professoras. No primeiro semestre de 2004, o 
PARQUE entrou em contato com professoras que, ocasionalmente, substituíam as professoras da 
escola e assumiu a remuneração dessas professoras nos dias de R.E. No segundo semestre daquele 
ano, tivemos a colaboração de alunas da disciplina de Prática em Educação Infantil, da FACED - 
UFC.  No primeiro semestre de 2005, as professoras foram substituídas por alunas do curso de 
Pedagogia da FACED – UFC - e da Faculdade Sete de Setembro – FA7. No primeiro semestre de 
2005, contamos com a colaboração de alunas do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Brasileira e do curso de Pedagogia da FACED da UFC. Ao longo do segundo semestre 
de 2005, as alunas do curso de magistério do Instituto de Educação do Ceará, realizando o estágio e 
supervisionado, substituíram as professoras. Para viabilizar essa colaboração, o PARQUE e as 
professoras (pela primeira vez) assumiram as despesas com o transporte das estagiárias. O recurso 
necessário para isso foi obtido através da realização de uma feira de objetos usados na escola, sendo 
pais e professores os consumidores. 

 

As R.Es. seguem, normalmente, uma mesma seqüência. Iniciam-se por uma dinâmica com a finalidade 
tanto de descontrair o grupo como de fazer uma reflexão sobre algum assunto percebido como 
importante de ser abordado na ocasião. Fazemos um revezamento para que, numa RE, a 
responsabilidade pela dinâmica seja do PARQUE e, na outra, das professoras. O segundo passo é uma 
breve síntese da RE anterior, a fim de garantir que todas fiquem a par do que foi tratado. O terceiro 
passo é reservado ao assunto principal da reunião, que varia de acordo com o momento do trabalho (a 
reflexão sobre algum aspecto da prática pedagógica captada através de observações,  a discussão de 
um texto etc). O quarto passo é uma sessão de informes tanto do Parque (eventos científicos, assuntos 
de interesse da Educação Infantil etc), como da escola (geralmente, assuntos relacionados ao 
funcionamento da própria escola ou, menos freqüente, da rede municipal). Seguem-se os momentos de 
planejamento das próximas ações e a avaliação da reunião. Nos intervalos, há sempre um lanche, 
também providenciado de forma revezada  pelo PARQUE e pelas professoras. No início do trabalho, 
as R.Es. costumavam realizar-se na sala de aula de uma das professoras do grupo ou na sala de apoio 
pedagógico; mas, nos últimos dois anos, têm acontecido sempre na biblioteca. Têm duração média de 
três horas e quinze minutos. 

                                                           
70 Durante os anos de 2003 e 2004, era costume que integrantes do PARQUE entregassem às professoras, 
antecipadamente, um convite para cada R.E. Essa prática foi extinta, após uma discussão conjunta, no sentido de 
que o compromisso pela realização da reunião deveria ser também partilhado pelas professoras e não se 
constituir numa iniciativa do PARQUE. 
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O objetivo das primeiras reuniões foi compartilhar, com as professoras, os aspectos teóricos relativos 
às Dimensões da qualidade adotadas como referência, uma vez que, como já mencionado, o trabalho 
proposto pelo PARQUE tem como uma de suas premissas a participação das professoras da escola em 
todas as suas etapas. Esses contatos iniciais caracterizaram-se, portanto, como uma consultoria 
pedagógica, a qual tomou as cinco primeiras R.Es., ocorridas no segundo semestre de 2003 e no início 
de 2004. Na ocasião, foram utilizadas dinâmicas de grupo e realizados trabalhos em dupla e em equipe 
para discutir a leitura de material produzido pelo PARQUE, como a síntese das dez dimensões 
estruturais da qualidade, já referida. Várias reuniões foram necessárias para preparar a participação das 
professoras na aplicação da Escala de envolvimento da criança: umas foram dedicadas ao 
conhecimento dos objetivos da escala e de seus indicadores, determinação dos níveis etc; outras se 
constituíram em oficinas para que as professoras familiarizassem-se com o uso da filmadora; e as 
últimas foram tomadas pela organização da aplicação (recomendações acerca da conduta das 
professoras nas salas, durante as filmagens, sorteio das crianças, agendamento da substituição de cada 
professora, no momento em que estivesse filmando a classe da colega etc). Praticamente todas as 
reuniões do segundo semestre de 2004 foram dedicadas à discussão das percepções, trazidas pelo 
PARQUE, acerca de cada uma das dimensões da qualidade naquele contexto. 

 

As observações de cada integrante do PARQUE acerca de como transcorreu a reunião, especialmente 
acerca da participação das professoras (envolvimento, compreensão dos temas tratados etc), têm sido 
primordial para a compreensão do processo em curso e subsidiam as decisões a serem tomadas acerca 
da continuidade do mesmo. O registro dessas reuniões, sempre a cargo de uma das componentes do 
grupo de pesquisa, tem se mostrado fundamental nesse sentido71. 

 

As observações de salas de aula foram realizadas, em média, duas vezes em cada uma das salas por, 
no mínimo, duas integrantes do PARQUE, no decorrer do primeiro semestre de 2004. Todas 
aconteceram durante todo um turno, matutino ou vespertino, a fim de possibilitar uma maior 
compreensão da rotina, dos conteúdos, das estratégias utilizadas pelas professoras, das relações 
estabelecidas etc; além de procurar diminuir o impacto da interferência de um observador (que 
provavelmente seria maior, caso ele se inserisse no ambiente, interrompendo uma atividade em curso). 

 

A utilizada Escala de Envolvimento Leuven para Crianças Pequenas (LISYC), ou Escala de 
envolvimento da criança (Oliveira-Formosinho, no prelo), teve o intuito de dirigir o olhar do 
observador às ações e às interações que as crianças realizam e estabelecem, uma vez que um bom 
envolvimento da criança revela a adequação dos conteúdos trabalhados, das atividades propostas, dos 
materiais com os quais se trabalha, etc; portanto, ela é útil para aferir a qualidade da educação que lhes 
é oferecida. Nessa escala, o envolvimento é avaliado por indícios, tais como: a concentração (atenção 
orientada para a atividade), energia (esforço investido pela criança na atividade),  expressão facial e 
postura (importantes indicadores não verbais de envolvimento), persistência (durabilidade da 
concentração, que pode variar conforme o desenvolvimento da criança), linguagem (comentários 
feitos durante a atividade) e a satisfação (percebida quando as crianças demonstram grande prazer 
com os resultados alcançados). Esses indicadores possibilitam a classificação do envolvimento da 
criança em cinco níveis: do nível 1 (a atividade é simples, estereotipada, repetitiva e passiva, sem 
exigência cognitiva e a criança mostra-se ausente e sem energia) ao nível 5 (a atividade é continuada e 
intensa. A criança demonstra estar completamente envolvida na atividade que realiza). 

 

O uso dessa escala tornou necessário que fossem feitas filmagens das salas de aula, que aconteceram 
nos meses de maio e de junho de 200472. Essas filmagens constaram de duas sessões, enfocando dez 

                                                           
71 Estas observações são compartilhadas e discutidas nas reuniões semanais do PARQUE, conhecidas como RP. 
72 Sobre o uso desta Escala, veja Cruz (2005) e Andrade, Cruz e Hollanda (2005). 
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crianças (cinco meninos e cinco meninas) sorteadas de cada turma de professoras envolvidas no nosso 
trabalho. As primeiras sessões de observações, por sugestão das professoras, foram realizadas pelo 
PARQUE e as últimas, por elas. Ao todo, oito salas participaram desse processo: quatro do turno da 
manhã e quatro do turno da tarde.   

Com o propósito de que a participação das professoras acontecesse de forma ativa em todo o processo 
de Diagnóstico, elas também foram convidadas a aplicar a Escala de Envolvimento da Criança. A 
princípio, a adesão ao convite foi parcial. Mas, no decorrer das reuniões que aconteciam na escola, 
todas as professoras aceitaram o desafio (CRUZ, 2005).  

 

1.4. A qualidade na escola Construindo o Saber73, segundo as dimensões adotadas 

 

Quanto aos objetivos, ficou patente o desconhecimento das professoras acerca da proposta pedagógica 
da escola, que foi elaborada apenas pela supervisora e que parece cumprir função puramente 
burocrática. A escolha e a discussão de conteúdos e de estratégias para trabalhar com as crianças 
foram dificultadas, também, pela ausência de objetivos comuns para a Educação Infantil. 

 

Todas as profissionais envolvidas neste trabalho com o PARQUE possuem a titulação legalmente 
exigida para atuar na área. A maioria, aliás, possui nível superior e algumas têm pós-graduação latu 
senso. Todavia, a necessidade de processos de formação continuada mais sistematizados e que 
abordem conteúdos específicos de educação e de cuidados com a criança pequena ainda se faz muito 
necessária, haja vista a ausência de disciplinas específicas para o trabalho com a faixa etária de 0 a 6 
ser uma marca que caracteriza grande parte dos cursos de formação inicial. Soma-se à fragilidade na 
formação dessas profissionais a ausência de um trabalho de supervisão e, em alguns casos, o fato da 
razão adulto/criança não extrapolar o que recomenda a Resolução Nº. 361/2000 do Conselho Estadual 
do Ceará (CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 2005).  

 

No que se refere ao acompanhamento e à avaliação do trabalho desenvolvido pela escola foi 
constatado que as ações da instituição não são alvo de avaliação. Quanto às crianças, as atividades 
avaliativas restringem-se ao desempenho diante de “provinhas” ou de atividades elaboradas pelas 
professoras.  

 

As diferentes concepções acerca dos conceitos e das implicações de ensino e de aprendizagem 
fundamentam as condutas heterogêneas das professoras e, conseqüentemente, das relações e das 
interações que acontecem na escola, principalmente no interior de cada sala de aula, onde geralmente 
prevalece o modelo do ensino tradicional.  As crianças são pouco estimuladas a se expressar e a 
participar, de forma mais ativa, do processo escolar (CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 2005). A 
ausência de diálogo com as crianças parece refletir o que acontece entre os adultos que trabalham na 
instituição, em que decisões são tomadas sem que tenha havido discussões coletivas, por exemplo. 

 

A ausência de objetivos comuns para a Educação Infantil, partilhados pelo grupo, assim como a 
postura tradicional de ensino, a frágil formação das professoras, dentre outros aspectos, têm 
conseqüências imediatas nas experiências de aprendizagem/currículo: pouca integração entre as 
áreas de conhecimentos trabalhadas; conteúdos pouco diversificados com grande concentração na 
Linguagem escrita à medida em que aumenta a idade das crianças; utilização de atividades motoras e 
plásticas geralmente como meio para a aprendizagem nas áreas de Linguagem ou de Matemática; 

                                                           
73 Para um maior detalhamento sobre a percepção do PARQUE acerca de cada uma das dez dimensões 
estruturais da qualidade nesta escola, veja Cruz, Martins e Schramm (2005) e Andrade, Cruz e Holllanda (2005). 
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presença ínfima de atividades de expressão dramática etc (ANDRADE, CRUZ e HOLLANDA, 2005; 
CRUZ, 2005; CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 2005).  

 

Com relação ao planejamento de atividades e à elaboração de relatórios, também a falta de 
objetivos comuns e de acompanhamento da supervisora concorre para que as professoras elejam, 
solitariamente, o que consideram mais importante para trabalhar com as crianças. Assim, as 
avaliações, ou melhor, as “provinhas” escritas elaboradas por elas e, em alguns casos, pela 
supervisora, prestam-se exclusivamente a verificar o “domínio” das crianças quanto aos conteúdos 
eleitos por cada professora ou imposto pela supervisora.  

 

Não existe, na escola, uma relação de parceria entre pais, escola e comunidade, embora haja uma 
certa abertura aos pais dispostos a colaborar (CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 2005). Assim como 
as crianças e as professoras, as famílias têm pouco poder de decisão na vida da escola, não 
participando das discussões para tomada de decisões. Os contatos entre famílias e escola quase sempre 
se restringem ao momento de deixar ou pegar as crianças na escola. Também são insuficientes e pouco 
freqüentes as reuniões de pais, que acontecem, semestralmente, com o intuito de entregar aos pais o 
resultado das avaliações de seus filhos.  

 

Quanto à dimensão igualdade de oportunidades, as oportunidades de escolhas oferecidas às crianças 
dessa escola ainda são poucas. Geralmente, o lugar onde sentar, o brinquedo a ser utilizado, o (a) 
companheiro (a) de brincadeira e de “tarefa”, as músicas e as orações religiosas, qual aluno irá ou não 
à lousa, dentre outras coisas, são determinados arbitrariamente pelos adultos. Essa determinação é 
considerada autoritária pelas professoras, mas necessárias ao bom andamento do trabalho pedagógico 
em sala de aula, tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Mas do que a capacidade de expressão das 
crianças, é a preocupação com a transmissão de conteúdos e o ensino de regras que têm prevalecido 
nas relações que se estabelecem entre os adultos e as crianças.    

 

A memorização, a repetição e a realização de tarefas escritas caracterizam as estratégias de ensino e 
de aprendizagem utilizadas pelas professoras. Também aqui o poder de decisão quanto aos conteúdos 
e às atividades a serem desenvolvidas não é partilhado com as crianças. Os dados fornecidos pela 
aplicação da Escala de envolvimento da criança foram fundamentais para a constatação de que as 
atividades propostas, de maneira geral, não conseguem envolvê-las. No entanto, como indica Cruz 
(2005), há diferenças significativas entre as turmas pesquisadas: o Jardim I apresentou o menor 
envolvimento da escola, havendo grande predomínio do nível 1 e nenhuma observação classificada no 
nível 5; nas salas de Jardim II também predominam os níveis de mais baixo envolvimento, apesar de 
existir um número expressivo de observações que foram consideradas de um nível intermediário de 
envolvimento, o nível 3; já nas turmas do BF houve uma variação significativa entre os resultados 
obtidos em cada sala, uma vez que uma delas obteve 41 observações classificadas como de nível 1 e 
nenhuma  de nível 5 e em outra sala houve apenas cinco observações do nível 1 e 5 observações de 
nível 5 (que foram todas as registradas nessa turma), o que mostra que as médias podem encobrir 
peculiaridades importantes e, portanto, há necessidade de se proceder à análise em cada um dos níveis 
(sala, turma e escola).  

 

Como pode ser constatado no gráfico abaixo, no conjunto das classes pesquisadas há um predomínio 
de observações classificadas como níveis 1 e 2 em relação aos níveis 4 ou 574. 

 

                                                           
74 Ë necessário esclarecer ainda que a maior parte das observações que indicava o nível 5 de envolvimento está 
entre as classificadas como de entretenimento. 
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Gráfico 1: Nível de envolvimento das crianças da escola  
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Como Cruz (2005, p. 8) afirma:  “as atividades propostas pelas professoras não têm sido adequadas 
aos interesses e capacidades da maioria das crianças”.  

 

O uso do tempo nessa rotina de atividades pouco envolventes foi outro aspecto que pôde ser 
sistematizado com o uso da Escala de Envolvimento da criança. Alguns aspectos foram destacados por 
Cruz (2005), referentes ao modelo curricular em curso: o predomínio das atividades pedagógicas, 
propostas pela professora; a existência de poucas atividades espontâneas, criadas pelas crianças nos 
momentos em que estão ociosas (individual ou coletivamente); e a grande presença de períodos em 
que as crianças permanecem totalmente ociosas. Essa distribuição das atividades pode ser verificada 
no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 2: O uso do tempo na escola - 2004 
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Para Cruz (2005, p. 10), essa configuração parece ser resultado “de um modelo pedagógico que não 
valoriza a capacidade e a necessidade de autonomia das crianças, não considera adequadamente os 
seus ritmos diferenciados”, assumindo, o professor, uma postura centralizadora. Nesse sentido, vale 
destacar que, apesar das crianças permanecerem sentadas em grupo (quatro crianças em cada mesa, 
por exemplo), suas “tarefas” são feitas, via de regra, individualmente (ANDRADE, CRUZ e 
HOLLANDA, 2005; CRUZ, 2005; CRUZ, MARTINS e SCHRAMM, 2005). 

 

Quanto ao espaço físico disponível, na época em que foi feito este Diagnóstico, a escola contava com 
área ampla; porém, com aproveitamento pouco otimizado. O espaço externo não conta com área 
sombreada e o pátio, situado atrás da escola, também não possui sombra, por conta do alicerce de 
antiga construção sob a areia, que não oferece segurança. A quadra, recém construída, ainda não está 
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sendo utilizada. No que diz respeito ao espaço interno, a escola dispõe de biblioteca, “escovódromo”75, 
banheiros, cozinha, refeitório, salas de aulas, salas para a diretoria, a supervisão e a secretria. No 
entanto, parte dessas instalações está desativada (biblioteca, “escovódromo” e banheiros, destinado às 
crianças pequenas) e o refeitório é inadequado às crianças, especialmente às do jardim I. As salas de 
aula, em geral, são espaçosas, ventiladas e naturalmente iluminadas. Em algumas delas há “cantinhos” 
destinados às áreas de conhecimentos trabalhadas com os alunos; porém, a sua utilização e a sua 
exploração não são freqüentes. O acesso das crianças aos poucos materiais e aos brinquedos presentes 
nas salas é dificultado tanto pela postura das professoras quanto pela inexistência de prateleiras e de 
armários na altura das crianças. Outro aspecto observado em relação aos equipamentos e aos materiais 
disponíveis para as atividades das crianças diz respeito à sua qualidade, à sua diversidade e à sua 
adequação insuficientes. Também são precárias, de maneira geral, a limpeza e a higiene da escola. 

 

Em relação às Estratégias de Ensino e de Aprendizagem nas salas observadas, devemos dizer que 
ainda predominavam estratégias de memorização, de repetição e de realização de “tarefas” gráficas, 
conforme apontam Andrade, Cruz e Hollanda (2005). A alfabetização parece ser o objetivo da maior 
parte das atividades realizadas, especialmente nas turmas das crianças de cinco e de seis anos de idade, 
sendo compreendida como uma atividade mecânica e repetitiva. Os adultos costumam definir e 
direcionar o conteúdo e a forma de aprendizagem, parecendo ser os únicos protagonistas desse 
complexo processo. O que as crianças sabem nem sempre é investigado, pois a preocupação com o 
conteúdo a ser ensinado é o que geralmente prevalece. Há necessidade de maior estímulo à 
cooperação, pois as crianças trabalham individualmente, apesar de permanecerem sentadas, em 
grupos, nas mesas. As brincadeiras e os jogos infantis poderiam ser excelentes oportunidades para 
trocas interindividuais. No entanto, como Andrade, Cruz e Hollanda (2005, p.8) comentam, o uso 
destas atividades lúdicas é geralmente feito com o “objetivo de proporcionar algum entretenimento 
para as crianças enquanto as professoras estão ocupadas com outras atividades (chamada, correção de 
“tarefas” e de agendas etc.), não se constituindo em oportunidades para a professora conhecer melhor 
as crianças”.  

 

Na análise da dimensão Currículo ou Experiências de Aprendizagem, as informações fornecidas 
pela Escala de envolvimento tornaram possível enfocar a freqüência do trabalho com as diversas áreas 
ou domínios do conhecimento. 

 

   Gráfico 3: Áreas do conhecimento trabalhadas na escola – 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Local destinado às crianças para a escovação de dentes. 
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Analisando o gráfico acima, Cruz (2005) ressalta o tempo despendido com a área da Linguagem, o que 
é agravado pelo fato do trabalho pedagógico reduzir-se a atividades que visam, quase que 
exclusivamente, a aquisição da leitura e da escrita (especialmente nas salas de BF, onde essa 
predominância é ainda maior). Os conteúdos do currículo praticado foram considerados pouco 
diversificados. Destaca-se, também, que a expressão dramática praticamente não é trabalhada, 
enquanto as atividades motoras e plásticas geralmente são usadas como estratégias para alcançar os 
objetivos das áreas de Linguagem ou de Matemática, como mostra o gráfico a seguir: 

 

     Gráfico 4: Áreas de expressão trabalhadas na escola - 2004 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, pode-se afirmar que a ausência de objetivos claros e a inexistência de uma proposta 
pedagógica que direcione a prática refletem-se no diagnóstico de todas as dimensões da qualidade. O 
currículo pouco diversificado e concentrado em linguagem, baseando-se numa visão mecanicista da 
leitura e escrita, parece resultar do desconhecimento das necessidades educativas das crianças 
pequenas e de uma visão simplista e fragmentada do processo de alfabetização. As estratégias de 
ensino, predominantemente tradicionais, refletem uma visão de criança passiva e dependente do 
adulto, revelando uma postura autoritária, onde a criança é pouco ouvida. Ressalta-se como um 
aspecto positivo as instalações físicas adequadas da escola, o que é um fator facilitador para atividades 
dinâmicas e de movimento, apesar de ser pouco aproveitado pelas professoras (CRUZ, MARTINS e 
SCHRAMM 2005). 

 

1.5. Algumas considerações acerca dessa investigação, no contexto em foco 

 

Como Andrade, Cruz e Hollanda (2005) apontam, a discussão coletiva sobre as dimensões da 
qualidade possibilitou momentos ricos de reflexões conjuntas sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido junto às crianças pequenas, quando muitos dos comentários feitos pelas professoras 
complementavam ou enfatizavam a visão das integrantes do PARQUE, que trouxe um quadro de 
bastante precariedade. Em alguns momentos, as professoras pareciam tomar consciência de que 
precisam rever alguns conceitos incorporados em suas práticas, chegando a reconhecer, por exemplo, a 
necessidade de maior diálogo com as crianças.  

 

Um dos aspectos apontados pelas professoras como facilitador desse trabalho consistiu na regularidade 
dos encontros, que aconteceram de forma sistemática no decorrer de todo o ano de 2004. Houve, 
também, o reconhecimento explícito das professoras quanto à fidedignidade dos dados discutidos, para 
o qual a participação delas, na aplicação da Escala de envolvimento da criança, muito contribuiu. 
Contudo, o que foi mais ressaltado como facilitador para a discussão dos dados relativos a cada uma 
das dimensões da qualidade foi a forma com que o PARQUE conduziu essas discussões; isto é, sem 
ter como foco o julgamento acerca do quadro que foi sendo montado (especialmente não colocando 
toda a responsabilidade nas próprias professoras), mas procurando entender onde estavam os 
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obstáculos que precisariam ser enfrentados. Tudo isso contribuiu para que elas pudessem reconhecer 
as deficiências que foram sendo apontadas, mesmo que isso não fosse fácil, chegando, em alguns 
casos, a provocar insegurança e ansiedade. Assim, esses momentos de reflexão possibilitaram que as 
professoras percebessem e debatessem as limitações da sua prática pedagógica.  

 

Por outro lado, Andrade, Cruz e Hollanda (2005) apontam que foram percebidos alguns sinais de 
resistência ao trabalho desenvolvido, no percurso dessa investigação. Essa resistência manifestou-se 
através do levantamento de problemas para manter os encontros quinzenais agendados no início de 
cada semestre pelo grupo, dos esquecimentos de compromissos previamente assumidos, dos atrasos, 
das saídas antecipadas, das faltas às reuniões (raras), ou, mesmo, de algumas referências a ações como 
sendo exclusivamente de interesse do PARQUE, sem se incluírem nesse processo. No geral, durante a 
maior parte dessa investigação, pareceu predominar uma ambigüidade entre o desejo de participar do 
trabalho e a resistência a ele. 

 

Contudo, tais dificuldades podiam ser consideradas previsíveis, pois a reflexão acerca do trabalho 
realizado “põe na berlinda” a identidade profissional e a própria auto-imagem das professoras. Além 
disso, é preciso considerar que este tipo de trabalho de avaliação dos serviços educacionais é 
inexistente na rede pública municipal de Fortaleza.  

 

Andrade, Cruz e Hollanda (2005) destacaram, também, a importância que as professoras atribuíram a 
esse diagnóstico, o que pode ser evidenciado, por exemplo, quando elas apontaram a necessidade de 
que essas informações fossem compartilhadas com a supervisora e com a diretora da escola, durante a 
semana pedagógica seguinte. 

 

2. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

O processo de formação, na perspectiva de desenvolvimento profissional, baseia-se no 
reconhecimento da importância dos contextos no desenvolvimento profissional dos professores e no 
consenso acerca do caráter sistêmico do processo de desenvolvimento dos professores e do processo 
de melhoria da escola (OLIVEIRA-FORMOZINHO, 1998). 

 

A necessidade de um trabalho nessa área parte da constatação de que, no Brasil, a formação desses 
profissionais tem-se mostrado deficiente (ROSEMBERG et al, 1992; MEC, 1994; MACHADO, 
1998). E a formação docente é um instrumento de valorização do trabalho e de realização pessoal e 
profissional, o que se torna mais evidente para a Educação Infantil, uma vez que o professor dessa área 
ainda está construindo a sua identidade, que inclui um maior âmbito de responsabilidades (cuidado e 
educação abrangendo a criança como um todo e uma maior interação com as famílias) e que precisa se 
firmar como a de um profissional da educação. Isso significa que esse professor precisa construir uma 
profissionalidade76 específica relativa a aspectos diferenciadores do papel de professores de crianças 
pequenas.  

 

O processo de desenvolvimento profissional realizado pelo PARQUE passou a se explicitar mais 
nitidamente a partir da definição, feita pelas professoras da escola, de qual dimensão (ou dimensões) 
do trabalho realizado pela instituição seria priorizada, o que aconteceu na segunda etapa dessa 
abordagem: a etapa de planejamento das ações. Mas foi na terceira etapa do processo mais em curso 
                                                           
76 Segundo Katz, 1993 (apud Oliveira Formosinho e Formosinho, s/d), o conceito de profissionalidade diz 
respeito ao crescimento em especificidade, racionalidade e eficácia dos conhecimentos, competências 
sentimentos e disposições para aprender ligados ao exercício profissional dos educadores de infância. 
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em que aconteceram, de maneira mais clara, as ações de apoio ao desenvolvimento profissional 
sustentado, que consiste numa formação em contexto.  

 

Não se desconsidera, no entanto, que a participação das professoras, em todo o processo de 
diagnóstico, tenha um claro valor formativo. E isso não só devido à possibilidade de maior 
conhecimento acerca de variados aspectos da prática pedagógica e de informações sobre temas 
específicos (como os relativos à qualidade na Educação Infantil e à Escala de Envolvimento da 
Criança), mas também como decorrência da própria vivência das reuniões e de outras atividades 
realizadas, uma vez que a forma do PARQUE de fazer os planejamentos dessas atividades e de 
realizá-las traduzia concepções e valores e expressavam um nível de organização e de compromisso 
que também foi percebido pelas professoras. Havia, ainda, a consciência, desde o princípio, do papel 
formador de todos esses elementos. 

 

2.1. O planejamento das ações 

 

Como já foi referido, trata-se da segunda etapa do trabalho realizado nesta abordagem. Pascal e 
Bertram (1996) apontam que, nesse momento, é importante fazer um levantamento das prioridades de 
ação; especialmente, dos recursos e das competências necessárias para concretizá-las.  

 

No trabalho desenvolvido pelo PARQUE na escola Construindo o Saber, essa etapa aconteceu em dois 
momentos. O primeiro deles, logo após a conclusão da discussão das dimensões da qualidade, no final 
de 2004, teve como objetivo definir em qual (ou em quais) dessas dimensões seriam centrados os 
esforços do grupo. 

 

Durante a apresentação e a discussão das várias dimensões, a equipe do PARQUE já vinha percebendo 
que, entre as muitas necessidades de investimento na escola em foco, duas, bastante relacionadas entre 
si, destacavam-se: Experiências de aprendizagem/currículo e Estratégias de ensino e de 
aprendizagem. Assim, havia o consenso da pertinência de pô-las em evidência por ocasião da escolha 
das dimensões que seriam priorizadas, a ser realizada com as professoras. 

 

A estratégia planejada para esse momento consistiu na leitura do texto “As dimensões estruturais da 
qualidade na escola Construindo o Saber (síntese realizada a partir das discussões do grupo de 
professoras da escola e do PARQUE)”. Como o título já explicita, esse texto foi fruto do trabalho 
conjunto entre o PARQUE e as professoras, uma vez que incorporou comentários emitidos por elas ao 
longo das apresentações e das discussões das dimensões e na apresentação da síntese elaborada pelo 
PARQUE77. Esse aspecto do trabalho em parceria esteve sempre muito presente ao longo deste 
projeto, pois, como já foi referido, nessa proposta de trabalho, é fundamental o envolvimento das 
professoras em todas as suas etapas. 

 

Após a leitura desse texto, feita em duplas formadas por integrantes do PARQUE e de professoras, 
houve uma votação: cada dupla votaria em duas dimensões. Além das já identificadas pelo PARQUE 
como as mais carentes de investimento, a dimensão Planejamento de atividades e elaboração de 
relatórios também foi apontada, uma vez que as professoras sentiam bastante necessidade de discutir 
as avaliações que realizavam com os seus alunos. No entanto, ficou acordado que, prioritariamente, o 
                                                           
77 A leitura da primeira síntese, elaborada pelo PARQUE, foi lida por duplas compostas por professoras e por 
integrantes do PAQUE, sendo cada dupla responsável pela leitura e pelo comentário de duas dimensões. Logo 
após, cada dupla apresentou para o grupo todo a sua versão das dimensões que havia lido, indicando e 
justificando as alterações que fez no texto.  
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foco do trabalho deveria estar nas dimensões Experiências de aprendizagem/currículo e Estratégias de 
ensino e aprendizagem. 

 

O segundo momento de planejamento enfocou a forma como aconteceria o trabalho nessas dimensões 
escolhidas. No início de 2005, ao serem recomeçadas as reuniões na escola, o processo de 
planejamento das ações foi retomado, agora com o objetivo de definir como seriam enfocadas as 
dimensões da qualidade escolhidas anteriormente. Nesse sentido, foi feito um resgate de como 
aconteceu essa escolha e destacados os temas que foram alvo de maior atenção durante algumas visitas 
realizadas às escolas no final do ano anterior: os processos de aquisição da leitura e da escrita, os 
projetos de trabalho, as formas de avaliação/acompanhamento dos alunos, dentre outros. As 
professoras decidiram, sem dificuldades, o tema que gostariam de primeiro trabalhar: os processos 
envolvidos na aquisição da leitura e da escrita pela criança e as práticas pedagógicas relativas a eles.  

 

2.2. As estratégias adotadas 

 

Logo após ser definido, pelas professoras, o tema da aquisição da leitura e da escrita, foi feito um 
esclarecimento a elas de que havia diferentes formas dele ser entendido, com diferentes conseqüências 
para a prática pedagógica. No entanto, a Psicogênese da língua escrita era a que parecia mais adequada 
aos integrantes do PARQUE, que consideravam que essa perspectiva poderia fornecer as bases para 
uma atuação pedagógica mais eficaz e prazerosa. Portanto, as contribuições que poderiam ser trazidas, 
ao se tratar desse assunto, seriam feitas a partir dessa perspectiva. A discussão acerca dessa definição 
pareceu pertinente, uma vez que em vários momentos anteriores já havia sido explicitada, nesse 
contexto, a presença marcante de uma postura bastante “tradicional” (como as professoras a definiam) 
acerca desse processo, apesar de algumas professoras já terem conhecimento da perspectiva sócio-
construtivista, especialmente as que cursaram o PROFA78. A própria supervisora da escola afirmava-
se “tradicional” e já havia deixado clara a sua discordância com o “modelo construtivista”, o que 
chegou a ocasionar atritos entre ela e duas professoras que assumiam uma prática baseada nos 
princípios dessa perspectiva. Assim, foi importante que todas (inclusive essa supervisora) se 
dispusessem a conhecê-la melhor.  

 

As estratégias escolhidas para tratar desse tema foram:  

 

a) o aprofundamento dos conhecimentos teóricos,  

 

b) a experimentação de atividades embasadas nessa perspectiva e  

 

c) a realização de visitas a contextos que adotam essa perspectiva, a fim de observar as 
atividades lá desenvolvidas. 

 

O aprofundamento dos conhecimentos teóricos  

 

                                                           
78 Trata-se de um programa de formação para alfabetização desenvolvido no MEC, sob a coordenação de Telma 
Weis. Foi oferecido pela SEDAS aos professores que estavam com classes de Básico Fundamental durante o ano 
de 2004. Seriam quatro módulos, mas o último deles não foi oferecido.  
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Para concretizar a necessidade de rever e de aprimorar os conhecimentos sobre essa perspectiva 
teórica, foi realizada, inicialmente, a discussão de um vídeo79, que tratava da história da construção 
social historicamente feita pela humanidade até chegar ao sistema atual de escrita. Esse vídeo trouxe 
também várias situações experimentais, nas quais crianças que estavam em diferentes momentos do 
processo de aquisição da escrita eram solicitadas a escrever palavras e frases e suas produções, 
comentadas à luz da Psicogênese da Língua escrita. As professoras interessaram-se muito por todo 
esse material, especialmente pelas produções das crianças, que provocaram muitas observações e 
perguntas. Ficou a impressão de que esse material propiciou o estabelecimento de relações com a 
experiência delas e de que facilitou a compreensão da aquisição da escrita como um processo mais 
complexo do que supunham. Sobretudo, pareceu ter início uma reconsideração acerca dos esforços 
despendidos pela criança para compreender e lidar com esse sistema.   

 

A partir daí, as discussões têm se baseado na leitura de um texto - “As contribuições da Psicogênese 
da língua escrita e algumas reflexões sobre a prática educativa de alfabetização” (WEIS, 1988) e de 
dois livros - Desenvolvimento e aprendizagem na escola (LIMA, 2002) e Aprender a ler e a escrever: 
uma proposta construtivista (TEBEROSKY e COLOMER, 2003). O texto foi escrito para professores, 
sendo relativamente curto e muito claro. O primeiro livro faz parte de uma pequena coleção que já 
havia sido utilizada anteriormente 80. O segundo foi escolhido por trazer tanto aspectos teóricos como 
várias indicações acerca da mediação pedagógica, aspecto que acreditamos especialmente importante 
para esse grupo. 

 

As discussões foram realizadas através de estratégias que mesclavam atividades em duplas, em 
pequenos grupos e com todo o grupo, com o objetivo de levantar pontos principais, fazer 
comparações, realizar sínteses (apenas faladas, escritas ou com auxílio de fotos e de desenhos). De um 
modo geral, tanto a preparação para essas discussões (muitas vezes estimuladas por questões lançadas 
na reunião anterior, para serem pensadas individualmente ou em grupo pelas professoras), como o 
envolvimento nesses momentos foi crescente, o que pode ser constatado nos últimos encontros, 
quando vários grupos continuavam o trabalho em curso, apesar de chamados para o lanche. O 
PARQUE tem buscado tratar cada tema quase que exaustivamente, sem pressa, procurando estimular 
que as dúvidas sejam explicitadas. 

 

Visitas a diferentes contextos 

 

Ao serem definidas as dimensões Experiências de aprendizagem/currículo e Estratégias de ensino e 
de aprendizagem como prioritárias para o trabalho de desenvolvimento profissional que seria 
realizado, o PARQUE sugeriu que fosse aproveitado o final do ano letivo para conhecer, “sem 
compromisso”, outras experiências educativas com crianças pequenas, com creches e com pré-escolas 
que, na percepção desse grupo, realizavam um trabalho de qualidade. O objetivo era ampliar o leque 
de possibilidades conhecidas por essas professoras e, por contraste, com as suas experiências naquela 
ou noutra escola e suscitar a reflexão acerca das práticas por elas desenvolvidas. As professoras 
acataram prontamente a sugestão e as visitas aconteceram em seguida. 

 

As escolas sugeridas pelo PARQUE foram a Escola Vila, da rede particular de ensino, o Núcleo de 
Desenvolvimento da Criança - NDC, da Universidade Federal do Ceará, e o Projeto Bem Estar Social, 
uma instituição filantrópica mantida pelo Fundo Cristão para Criança. Foi considerado importante que 
                                                           
79 Educação Infantil - Programa Parâmetros em Ação (MEC). Fita 01. Primeira parte: A construção da Escrita. 
80 Durante o primeiro semestre de 2004, as professoras sentiram a necessidade de aprofundar alguns aspectos 
teóricos relacionados à criança, como por exemplo: os processos de desenvolvimento e de aprendizagem infantil, 
a brincadeira, o movimento (motricidade) e a alfabetização; o que foi feito a partir de leituras do livro 
Conhecendo a criança pequena, de Lima (2002). 
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fosse observada essa seqüência, a fim de que a última visita acontecesse numa instituição que 
atendesse crianças de condições sociais semelhantes (provavelmente até piores) às das crianças com as 
quais as professoras trabalham, uma vez que um dos comentários já feitos acerca da Psicogênese da 
língua escrita é a de que ela se aplica apenas a crianças de nível médio.  

 

As visitas foram agendadas previamente com cada escola e seguiram basicamente o mesmo roteiro: 
explicações acerca da proposta pedagógica da instituição, feitas pela diretora e/ou coordenadora 
pedagógica e contando com a participação de, pelo menos, uma professora (no Projeto Bem Estar 
Social todas as professoras da Educação Infantil participaram deste momento). As professoras da 
escola Construindo o Saber fizeram perguntas, guiadas por um roteiro acerca de aspectos relativos às 
duas dimensões escolhidas. Em seguida, as visitantes percorreram todos os espaços da escola, na 
companhia da coordenadora ou de uma professora, que davam explicações complementares. As 
professoras observavam com curiosidade e faziam comentários acerca do espaço físico, dos recursos 
materiais disponíveis, da forma como as salas eram organizadas, das produções das crianças expostas 
nas paredes etc. 

 

Ao longo dessas visitas, as professoras levantaram questões e fizeram reflexões sobre diferentes 
temas. Foram feitas muitas perguntas sobre a rotina (Como se caracteriza? De que forma é definida?), 
sobre a avaliação da aprendizagem das crianças (Como é feita a avaliação? Com que freqüência?), 
sobre o material didático e sobre as atividades em geral (Quem elabora?), sobre o processo de 
alfabetização (Qual a metodologia adotada? Como é o encerramento dessa classe?), sobre a relação 
com os pais e com a comunidade (Como são as reuniões de pais? Com que freqüência acontecem? 
Como é a relação com a família das crianças? E com a comunidade?), sobre a adaptação das crianças à 
escola no início do ano (Como é a adaptação?), sobre os projetos realizados (É sempre o mesmo 
projeto? Quem planeja?), sobre religião e diferenças (Como a religião é trabalhada? Como se tratam as 
diferenças econômicas entre as crianças no NDC?), sobre formação continuada (Os professores 
estudam? Tem grupo de estudo?), sobre o currículo (Quem define?), sobre as regras de convivência 
(Como são construídas?), sobre o planejamento (Quem participa dele? Com que freqüência ele é 
feito?), dentre outras coisas. 

 

Ao mesmo tempo em que chamavam a atenção para a relação entre os aspectos positivos da prática 
pedagógica e para as ótimas condições de trabalho da escola visitada, contrastando-os com as que elas 
tinham na Construindo o Saber (o que, segundo elas, praticamente inviabilizaria um bom trabalho), as 
professoras, em alguns momentos, faziam uma autocrítica: “A nossa forma de trabalhar deixa muito a 
desejar”; “Na Construindo o Saber eu faço o meu trabalho de professora e acabou! Eu faço de tudo pra 
não ficar depois da aula”; “O espaço, a maneira como está organizado... Dá uma pena saber que a 
gente poderia fazer algo parecido e não tem... A gente tem espaço, mas não é aproveitado”. 

 

Em alguns momentos, o contato com essas experiências provocou, nas professoras, o desejo de 
mudança, que elas expressavam falando sobre novas possibilidades: “A coisa só funciona se tiver 
unidade... É preciso ter um objetivo comum, ter disponibilidade e se despir”; “Por que a gente não faz 
um trabalho só [mesmo sem a ajuda da supervisora], com a ajuda das meninas?”; “A gente poderia 
formar um grupo de estudos, com encontros pelo menos uma vez por mês”.  

 

Tais comentários contrapõem-se à disposição, ainda predominante, de atribuir a qualidade dos serviços 
educacionais oferecidos pela escola às condições econômicas dessa, à ausência de supervisão 
pedagógica e às características negativas da clientela, não evidenciando, de forma adequada, o 
trabalho docente enquanto um fator decisivo na construção desse quadro. 
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Ao final de cada uma dessas três visitas, era feita uma avaliação daquela experiência, com base num 
roteiro81. Em todas elas, a avaliação foi bastante positiva, reforçando a impressão de que o objetivo 
principal dessa proposta foi atingido. 

 

Num momento posterior ao trabalho de desenvolvimento profissional, também aconteceu uma visita, 
ao NDC, da UFC, com o objetivo mais direcionado às práticas de leitura e de escrita. A sugestão da 
visita partiu das próprias professoras e aconteceu em dois turnos: as professoras das turmas de jardim I 
e II assistiram às atividades das turmas com idades semelhantes à faixa etária de suas turmas, no turno 
da manhã, enquanto as professoras da primeira série foram, à tarde, observar as atividades com as 
crianças maiores. As suas observações foram feitas tanto no próprio local como na R.E. seguinte. 
Expressaram bastante interesse pelo trabalho (especialmente as professoras que passaram a integrar o 
trabalho a partir de 2005 e, portanto, não haviam participado da visita anterior). 

 

Atividades experimentais 

 

As atividades experimentais foram propostas a fim de que as professoras tivessem a possibilidade de 
vivenciar a realização de uma atividade planejada com base nos pressupostos teóricos que vinham 
sendo estudados e analisar, individual e coletivamente, essa experiência. 

 

Esse tipo de ação foi inspirado nas experiências relatadas por Teberosky e Cardoso (1993) na escola 
Casas, em Barcelona. A leitura de um dos capítulos do referido livro, que traz o documento de classe 
elaborado a partir do relato e da reflexão da professora e dos demais participantes da pesquisa, sobre a 
atividade desenvolvida em sala de aula, foi muito importante para que as professoras compreendessem 
a proposta de ação sugerida e para que definissem seu papel no processo.  

 

De um modo geral, as atividades experimentais seguiram o mesmo esquema: foram planejadas em 
parceria pelas professoras e pelas pesquisadoras do PARQUE; desenvolvidas em sala de aula pelas 
professoras, com a observação e com o registro das pesquisadoras do PARQUE; realizadas discussões 
entre as professoras e as pesquisadoras que assistiram à atividade e falaram sobre as impressões que 
esta provocou (envolveu aspectos como descrição da atividade, forma de proposição da atividade pela 
professora, participação e envolvimento das crianças, aproveitamento, por parte da professora, da 
participação das crianças, dificuldades encontradas e pontos positivos da experiência), a fim de 
escreverem um relatório que deveria ser apresentado e analisado pelo grupo todo, na RE seguinte. A 
partir da terceira série de atividades experimentais, foi sugerido um roteiro para a realização do 
planejamento (agora realizado apenas pelas professoras, coletivamente) e outro para a elaboração do 
relatório82, o que facilitou bastante a análise conjunta entre integrantes do PARQUE e professoras da 
atividade desenvolvida. Essas atividades foram realizadas nos meses de maio (todas na mesma 
manhã), junho (em dias variados) e em novembro (novamente num único dia) de 2005. Além dos 
relatos escritos, todas foram registradas em fotografias. 

 
                                                           
81 O roteiro abordava: 1) O que mais chamou a sua atenção na instituição?; 2) O que você aprendeu, nessa visita, 
com relação às dimensões “currículo” e à “experiência de aprendizagem”?; 3) Que pontos precisam de mais 
aprofundamento?; 4) O que gostaria que tivesse sido diferente? 
82 Este roteiro inclui a descrição das condições gerais do desenvolvimento da atividade (data, número de alunos e 
alguma informação relevante sobre a sala); aspectos ligados à atividade (descrição da atividade, objetivo da 
atividade e sua justificativa) e ao seu desenvolvimento (hora do início da atividade, forma de proposição da 
atividade pela professora, reação das crianças e sua participação, como aconteceu a atividade, incluindo 
comentários das crianças, episódio interessante e hora do término da atividade); e finalmente, os comentários 
referentes à atividade e ao seu desenvolvimento (dificuldades na realização, pontos positivos, sugestões futuras e 
algum comentário complementar).  
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A apresentação e a discussão de cada um dos relatórios em reunião, envolvendo todas as participantes, 
constituíram-se numa importante oportunidade para as professoras trocarem suas experiências. Como 
afirma Teberosky (1993), elas puderam, assim, “criar uma situação de interação... servir como 
instrumento de reflexão e discussão da prática pedagógica”. Também foi possível perceber que, como 
afirma a mesma autora, essa discussão dos relatórios pode divulgar um fazer diferente na prática 
pedagógica e expressar a capacidade de reflexão e de observação dos professores sobre esse momento 
de sua prática. Além disso, a consciência de que os relatórios possuem um caráter público contribuiu 
para uma maior preocupação na sua elaboração e na divulgação das idéias a serem partilhadas, o que 
pode possibilitar um maior aprofundamento nos aspectos relacionados ao processo de ensino e de 
aprendizagem.  

 

Vale destacar que essas discussões, as quais incluíram o esclarecimento de pontos que não ficaram 
muito claros nos relatórios, foram realizadas a partir dos conteúdos de linguagem trabalhados nos 
momentos de estudos de textos ocorridos nas reuniões na escola, procurando fazer conexões entre 
ambos. 

 

É importante registrar, também, que a aceitação da realização dessas atividades não foi uma 
unanimidade: a princípio, uma professora recusou-se a participar, justificando que ainda precisava de 
tempo para aceitar esse tipo de atividade; o que só aconteceu na terceira série realizada. O respeito que 
o PARQUE expressou acerca desta posição mostrou-se muito importante para que as professoras 
sentissem que há espaço para que suas dificuldades sejam acolhidas. Isto é, ao mesmo tempo em que 
está claramente colocada a necessidade de mudanças e em que são feitas propostas para se apoiar esse 
processo, há a consciência da complexidade desse, que envolve múltiplos sentimentos e desejos (por 
vezes contraditórios); portanto, um processo difícil, que exige sensibilidade, cuidado e paciência. 
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ANEXO 3- Registro da RE 02 

 

   RE 02 

Reunião na Escola 

 

Data: 14 /06  /03  

Horário: manhã  

Local: Sala da Profª Socorro  

 

Participantes do Parque: 

 

Cristiane, Marina, Jeane, Sílvia e Mônica.  

 

Participantes da Escola: 

 

Aparecida, Valquíria, Renata, Keila, Maria, Madalena, Vitória, Carla, Anete83 

Pauta 

 

1) Dinâmica de abertura 

2) Reflexão sobre os aspectos que contribuem para a qualidade / intervalo 

3) Apresentação das dimensões da qualidade 

4) Sondagem sobre a compreensão das professoras a respeito de cada uma das dimensões 

5) Fechamento 

 

Desenvolvimento 

 

Sílvia abriu a reunião falando da satisfação que sentimos por a escola ter aceitado a parceria conosco. 
Em seguida justificou a ausência da Rose (sua mãe faleceu) e da Sandra (que ganhou bebê). 
Realizamos a dinâmica “anúncio no jornal”, em que cada uma se auto descreveu e o grupão tentou 
identificar a “anunciante”. Pagou-se muitas prendas e esse momento prolongou-se além do tempo 
programado. Em seguida, Cristiane colocou que o tema do encontro seria “As dimensões da 
qualidade”, explicitando que trabalharíamos uma tipologia e que existem outras dimensões de 
qualidade. No primeiro momento, em duplas, as professoras escreveram nas tarjetas os aspectos que 
contribuem para a qualidade. Em seguida as tarjetas foram espalhadas no chão e o grupo pode ver o 
que foi citado pelas colegas. Foi feito um intervalo. Ao retornarmos, a Cristiane enumerou as 
dimensões da qualidade (os cartazes foram anexados às paredes).  As professoras foram convidadas a 
colar cada aspecto na dimensão correspondente. Cada componente do Parque trabalhou duas 

                                                           
83 Estes nomes das professoras são fictícios 
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dimensões, indagando o que as professoras entendiam por cada uma das dimensões, discutindo e 
comentando o que era colocado. A participação das professoras foi bem intensa e ficou visível a 
necessidade de falar das dificuldades enfrentadas no dia à dia da escola. O tempo já estava chegando 
ao fim. Foi entregue uma foto à cada professora (cada foto apresentava uma cena que se referia à uma 
dimensão da qualidade) e a Silvia pediu que observassem e identificassem a que dimensão a foto 
remetia. Todas as professoras identificaram corretamente. Silvia pediu que na próxima reunião as 
professoras desenvolvessem a dinâmica de abertura. Disse também que no próximo encontro cada 
professora irá apresentar uma síntese da dimensão abordada na sua foto (o que entendeu sobre essa 
dimensão). A reunião foi encerrada. 

 

 

Registros Realizados: 

Dimensões /  Tarjetas afixadas / idéias lançadas 

1) Objetivos/ “visão”; “conhecimento”/ Segundo elas “sem  visar o conhecimento não é possível 
pensar em educação de qualidade”; Marina perguntou qual seria os objetivos da Ed. Infantil e elas 
responderam que não há registros formais de objetivos, pois eles estão nas conversas... No BF, porém, 
“o nosso objetivo é querer que as crianças aprendam a ler”. Segundo elas “cada uma tem um objetivo 
geral e cada uma tem um individualmente”: há uma proposta curricular da prefeitura e o planejamento 
é feito a partir dessa proposta e com modificações de acordo com a clientela. A Valquíria afirmou que 
“existe uma proposta curricular e cada professora vê o que dá pra fazer com seu aluno”. O 
planejamento anual vem da regional (Keila: “chega de pára-quedas”)e elas transformam em mensal. 
As professoras comentaram que “não há supervisão” e que, no Alba Frota, a proposta curricular da 
prefeitura (Silvia: não será os PCNs?) foi discutida pelos professores. 

2) Profissionais/ “valorização do professor”; “dedicação”; “remuneração”; “capacitação”; 
“criatividade”; “dinamismo”; “compromisso”; “disponibilidade”; “solidariedade”/ Marina lançou a 
pergunta: “o que é importante para que alguém seja professor?”. Elas responderam que as 
características do professor vêm da sua sensibilidade, através da vivência e do conhecimento. Marina 
perguntou da onde vem esse “sentimento, conhecimento, experiência?”. Madalena e Carla 
responderam que “são características inatas o amor à profissão, as necessidades da criança”. Alguém 
afirmou que “do salário é que a motivação não vem . Está dentro de nós professores”. Segundo Anete, 
a solidariedade consiste em, por exemplo, “ver que a criança está com um problema de pele e chamar 
a mãe para que leve o filho ao posto médico”.  

3) Acompanhamento e avaliação/ “funcionalidade”; “meios”; “monitoramento”; “respeito ao ritmo 
da criança”/ Valquíria afirmou: “a gente não tem com quem trocar idéias...lê nos livros, vai pra sala de 
aula, precisa ter com quem trocar e a gente não tem”. Alguém disse que “nas capacitações a gente só 
recebe muitas informações”; é necessário “trocar experiências, dá a voz ao professor”. Madalena 
afirmou que a avaliação em sala busca “saber como a criança está” 

4) Relações e interações/ “afetividade”; “comunicação”; “vínculo afetivo”; “respeito”; 
“sensibilidade”; “troca de experiências”. 

5) Currículo/experiências de aprendizagem/ “teoria e prática”/ De acordo com as professoras, “no 
curso de capacitação é só teoria, teoria, teoria desvinculada da prática”. A Valquíria contou que 
“antigamente achava que dominava bem a teoria e precisava melhorar a prática”, mas, ao começar o 
PROFA viu que “o que faltava mesmo era a teoria”, pois “tudo o que ouvi eu já sabia, mas não sabia 
porque estava fazendo”. Segundo elas é necessário um momento para as professoras “trazerem suas 
experiências” Silvia comentou que costumamos relacionar as experiências de aprendizagem à 
aprendizagem da criança mas é muito importante que o currículo envolva os aspectos do 
desenvolvimento da criança. 

6) Planejamento, avaliação e manutenção de registros/ “prontidão”; “conhecimento teórico”/ 
Quando solicitadas a explicar o aspecto “prontidão”, a maioria se referiu à prontidão do aluno e a 
Madalena afirmou que o professor “também tem que ter prontidão para fazer esses aspectos, planejar 
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realizar, avaliar. Quanto à prontidão do aluno elas disseram: “temos que alfabetizar crianças sem 
nenhuma prontidão...o que eu faço para elas se alfabetizarem?”. Afirmaram ainda que “o problema é 
geral, em todas as escolas”. 

7) Parceria pais-escola-comunidade/ “parceria familiar”; “participação”; “unidade”/ Para elas 
parceria familiar “é a participação”. Carla disse que unidade se refere a “ter um objetivo só”. Jeane 
perguntou como se estabelece à comunicação com os pais, com qual linguagem. Segundo elas, nem 
sempre os pais se sentem participantes e muitas vezes não se estabelece uma parceria. 

8) Igualdade de oportunidades/ “respeito à individualidade”/ Anete comentou: ”a gente acaba não 
valorizando todas as crianças, acaba escolhendo as crianças que vão fazer algo, por exemplo no São 
João”. 

9) Estratégias de ensino-aprendizagem/ “material pedagógico”; “recursos”; “criatividade”; 
“ludicidade”/ Keila questionou: “como você vai trabalhar? O material é um suporte e são 
estratégias...é uma dificuldade na escola pública!”. Lembrou ainda que, às vezes, a professora dispõe 
de um material, mas não sabe como usá-lo (ábaco, por exemplo). Afirmou também que “é importante 
ter brinquedo...o brinquedo é da maior importância na Educação Infantil, porém, muitas vezes, o 
interesse maior é só no desenvolvimento cognitivo e o brinquedo é importantíssimo para isso”. Jeane 
lembrou que o ritmo de desenvolvimento das crianças apresenta diferenças. 

10) Ambiente físico/ “políticos”/ Carla falou que “os políticos não tem vontade de fazer uma E.I de 
qualidade”. Perguntou: “quem faz a lei que vem lá de cima? Precisa que alguém pense e dê para nós 
condições de uma educação de qualidade”. Cristiane complementou dizendo que temos que pensar não 
só no ambiente interno, mas também no ambiente externo à sala de aula: Como são e como estão os 
ambientes que temos? 

Observações 

 

Durante o intervalo, mais ou menos quatro professoras procuraram a Marina para saber sua opinião a 
respeito de questões ligadas à leitura e escrita (uso de letra bastão ou cursiva, etc). Keila comentou 
com a Marina que na escola são realizadas provas na E.I. A próxima reunião ficou marcada para 09 de 
agosto. 

Redatora 

Cristiane 
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ANEXO 4- Calendário das reuniões na escola 

 

 

 

 

Universidade Federal do Ceará 

 

Qualidade em Parceria 

uma proposta de pesquisa, intervenção e 

formação docente na cidade de Fortaleza 

 

Calendário de Reuniões Coletivas no Contexto 

Semestre 2004.2 

 

 

Mês Dia 

 

Setembro 

 

 

03, 16 (quinta-feira) e 23 (quinta-feira) 

Outubro 

 

07 (quinta-feira) e 21 (quinta-feira) 

Novembro 

 

04 (quinta-feira) e 18 (quinta-feira) 

Dezembro 

 

02 (quinta-feira) e 16 (quinta-feira) 
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ANEXO 5- Modelo de registro de RP 

 

   RP 0 

Reunião do PARQUE 

 

Data:  

Horário:    

Local:   

 

Presentes 

 

 

 

Pauta 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

Planejamento das próximas ações 

 

 

 

Redatora 
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ANEXO 6- Modelo de registro de RE 

 

   RE 0 

Reunião na Escola 

 

Data:  /  /  

Horário:    

Local:   

 

Participantes do Parque: 

 

Participantes da Escola: 

 

Pauta 

 

 

 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

Registros Realizados: 

 

 

 

Observações 

 

 

 

Redatora 
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ANEXO 7- Registro da RE 33 

 

    RE 33 

Reunião na Escola 

Data: 17/08/05 

Horário:  7h 52min 

Local: Sala da biblioteca 

 

Participantes do Parque: 

Cristiane, Mônica, Rosimeire, Sandra e Silvia. Fátima não pôde ir porque tinha compromisso em seu 
local de trabalho. 

 

Participantes da Escola: 

Benedita (chegou quando a reunião já havia começado), Francisca, Sara, Maria, Renata e Julia. Marina 
não pôde participar porque tinha crianças novatas em sua turma ainda em adaptação. 

 

Pauta 

1) Dinâmica (Cristiane) 

2) Informes (Rose): estagiárias do Instituto de Educação do Ceará 

3) Síntese da RE 32 (Silvia) 

4) Síntese da avaliação do semestre anterior 

5) Discussão do segundo capítulo do livro “Aprender a ler e a escrever: uma proposta 
construtivista” em dois momentos: 

a) p. 45 - conceito de hipótese com o auxílio de alguns desenhos de Francesco Tonucci do livro “Com 
olhos de criança” (Silvia) 

b) p.p. 46-59 – debate, em pequenos grupos, sobre as hipóteses que as crianças constroem durante o 
processo de aprender a ler e a escrever (Sandra) 

6) Continuação do planejamento das ações na e com a escola: colher sugestões de atividades das 
professoras para o semestre (Mônica) 

7) Avaliação da reunião (Cristiane) 

 

Desenvolvimento 

1) Dinâmica 

- Às 7h 46 ainda estávamos aguardando por Renata que ainda não havia chegado à sala onde 
acontecem as nossas reuniões. Francisca, parecendo impaciente, mas em tom de brincadeira, levantou-
se da cadeira e saiu dizendo: “Vou buscar a Renata”. Todos riram. Às 7h 50min Renata chegou 
dizendo que estava sentada na sala dos professores. Em seguida, Francisca retornou e Silvia deu início 
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à RE, falando de nossas expectativas com relação ao trabalho desse semestre e fazendo uma breve 
retrospectiva das etapas anteriores e de seus objetivos. Neste ínterim, Benedita adentrou a porta da sala 
que já se encontrava fechada, indagando: “Ainda sou aceita nesse grupo?”. Silvia respondeu 
afirmativamente e prosseguiu falando, desta vez, sobre os contatos que estabelecemos com o Instituto 
de Educação do Ceará (IEC) para viabilizar a participação das estagiárias na Escola. Depois de 
lembrar a todas o esquema de nossas REs (dinâmica, informes, síntese da RE anterior...), solicitou a 
Cristiane que iniciasse a dinâmica que desta vez havia ficado sob a responsabilidade do PARQUE.  

- Às 7h 56min Cristiane explicou para o grupo a dinâmica dos provérbios. Em seguida, distribuiu para 
cada uma de nós o material necessário para realizá-la. Montamos rapidamente as frases e, a seguir, 
Cristiane procedeu a leitura, uma a uma, chamando a atenção para o fato de seus finais serem 
diferentes do esperado. Ao questionar sobre o que poderia ser falado a esse respeito, teve como 
resposta os seguintes comentários: 

Francisca: “Água mole em pedra dura [início da frase que ela havia recebido] acho que quer dizer 
fazer alguma coisa para mudar a realidade”; 

Silvia: “Surpresa pelos complementos das frases serem diferentes daqueles que conhecemos”; 

Benedita: “Não existe uma verdade só. As coisas são ditas e a gente repete sem se perguntar por que”; 

Julia: “Achei legal a coisa do bom humor. Colocar um pouco de humor nos provérbios”. 

Após essas falas, Cristiane destacou o objetivo da atividade “possibilitar a reflexão sobre outras 
formas de pensar as coisas” e indagou o grupo sobre o que isso tem a ver com o trabalho desenvolvido 
com as crianças. Silvia complementou: “Como o estranhamento acontece na relação com a criança?”. 
As falas abaixo expressam um pouco como estes questionamentos foram entendidos: 

Francisca: “A possibilidade de mudar a realidade”; 

Julia: “Ou a gente se surpreende e aceita ou nega”; 

Silvia: “O novo sempre assusta”; 

Benedita: “O novo faz pensar, desequilibra, causa insegurança. (...) Na minha história, eu sempre tive 
horror ao construtivismo. A coisa do poder, da imposição”. [Falou da sua rejeição a Piaget ainda 
quando cursava a graduação e nos seminários que teve oportunidade de participar, acrescentando:] “Só 
na especialização me apaixonei por Piaget!”. [Seguiu falando enfaticamente sobre o seu mal-estar 
quando a rede pública municipal “obrigou o uso do construtivismo” e de como se sente agora:] “Eu 
não podia ouvir falar de Emília Ferreiro e Ana Teberosky! Agora, com o PARQUE... já estou lendo, 
conhecendo, discutindo com meus alunos na faculdade...”. 

Silvia destacou que assim como Benedita, cada pessoa tem a sua trajetória de vida, “a reação ao novo 
depende de como ele nos toca”. Trouxe para ilustrar essa idéia o exemplo de um professor que viu 
uma criança de três anos de idade se masturbando.  

Benedita seguiu falando, desta vez, citando uma situação que viveu com a filha numa brincadeira de 
bonecas.  

Cristiane salientou que “o estranhamento com os provérbios é semelhante ao que sentimos quando 
alguém faz ou diz algo diferente daquilo que julgamos adequado” e apresentou como exemplo disso 
uma situação observada na sala de aula de Julia. 

Mais uma vez Benedita pronunciou-se: “Muitas vezes, de forma autoritária, negamos o pensamento 
da criança”.  Trouxe mais um exemplo de sua experiência, agora, com uma criança da escola. 

Cristiane complementou dizendo que “essas situações são muito comuns na nossa relação com as 
crianças” e relatou uma situação vivida com seu filho em uma atividade de montar palavras. 

Julia ressaltou: “Os meninos têm muito medo de errar. Eu tento conversar com eles, dizer que ‘para a 
gente aprender tem que errar’. (...) A reação do adulto é olhar e dizer ‘tá errado’ sem pensar sobre 
isso”. 
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Silvia destacou um dos achados de sua pesquisa de mestrado: “A escola não é um lugar para aprender, 
mas para mostrar que sabe!”. 

Sandra lembrou que no vídeo que assistimos sobre a construção da escrita, havia uma criança tensa, 
com medo de escrever. 

Outra vez Benedita expôs a sua opinião a partir do que observa na faculdade em que trabalha: “Os 
alunos têm medo não só da professora, mas também dos colegas!”. 

Mônica lembrou que o medo dos alunos não se manifesta apenas na realização das atividades 
propostas pelas professoras, mas também em outras formas de expressão. 

Benedita voltou a falar de sua experiência na infância e na faculdade e de sua relação com as formas 
de poder (em casa, na escola em que estudou, no trabalho...): “O professor, de fato, é detentor de 
poder!”. 

 

2) Discussão do segundo capítulo do livro “Aprender a ler e a escrever: uma proposta construtivista” 

- Enquanto Benedita concluía a sua fala, Silvia sugeriu-nos, discretamente, que alterássemos a ordem 
de nossa pauta. Assim, às 8h 30min passamos à primeira parte da discussão do tema do dia “A 
construção do conhecimento sobre a escrita”. Silvia entregou as figuras de Francesco Tonucci e 
organizou o grupo em trios e duplas: Benedita e Renata; Sandra, Maria e Silvia; Julia, Sara e 
Francisca; Mônica e Cristiane. Enquanto Silvia distribuía as gravuras, Benedita anunciou: “Nós vamos 
organizar uma biblioteca para os professores...”.   

- No momento das discussões nos pequenos grupos, Renata e Benedita se ausentaram por alguns 
instantes da sala. 

- Às 8h 34 min, já no grupão, Julia leu o que tinha na folha em que recebeu: uma situação de sala de 
aula em que um aluno emprega um verbo de forma diferente da desejada pela professora. Sara disse 
que em sua sala acontecem situações semelhantes à da figura, mas que ela não faz como fez a 
professora em questão: “Eu não corrijo. Continuo a conversa, só que falando corretamente para ele 
aprender o certo”. Maria explicou suas duas gravuras: a primeira em que uma criança brinca olhando 
em um espelho e a segunda em que um adulto explica à criança como nascem os bebês. Cristiane 
relatou um exemplo semelhante a esta última envolvendo seu filho. Renata iniciou a apresentação de 
seus desenhos (“atividade com pegadores de roupa na escola” e “conservação de quantidade”) e foi 
interrompida várias vezes por Benedita que acabou concluindo: “Eu sempre faço a prova de 
conservação , mas nunca divido em cinco. Ele [a criança que aparece na figura que Renata estava 
expondo] está totalmente certo. Ela [a professora] é que está errada!”. Silvia citou um exemplo 
ilustrativo de lógicas diferentes como a que orientou a criança da referida figura: o caso da colcha de 
retalhos. Benedita apresentou outro exemplo com a sua filha na escola. Mônica explicou a sua 
gravura (a professora observando as crianças) e chamou a atenção para a importância de se estar atento 
para a forma como as crianças percebem as ações dos professores. Quase foi também interrompida por 
Benedita que pediu a Silvia o livro de Francesco Tonucci para tirar cópia e mais uma vez, fez menção 
ao projeto de organizar uma biblioteca para os professores. 

- Silvia enfatizou que a criança não é um ser passivo. Ela constrói hipóteses sobre as coisas. É 
importante o professor está atento a isto, procurando entendê-las a fim de possibilitar novas 
aprendizagens. É fundamental que o professor acredite que a criança pensa, elabora explicações sobre 
as coisas! Benedita voltou a participar da discussão: “Escutar é coisa de psicólogo. Deveria ter no 
nosso curso uma disciplina que discutisse isso. A gente não sabe escutar!”. Silvia argumentou: “Acho 
que isso tem a ver com aquilo que o professor acredita ser sua missão. (...) O pensamento, a fala da 
criança pode ‘atrapalhar’, ‘perturbar’ aquilo que o professor planejou para fazer. (...) A capacidade de 
ouvir é diminuída pela missão de ensinar”. Benedita complementou: “É importante escutar!”. Voltou 
a falar de sua experiência de faculdade e sobre as cobranças que, segundo ela, os professores recebem 
para ensinar: “O professor tem que ensinar!”. Silvia insistiu na importância do ato de escutar para o 
trabalho do professor. Maria indagou: “E quando o aluno não tem interesse? Você faz, faz e ele não 
tem interesse?”. Silvia frisou que é necessário compreender que “cada caso é um caso. É importante 
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ver o todo e não somente aquele aluno. (...) O professor, como investigador, tem de pensar sobre o 
processo, como ele está se dando” Citou o caso de uma criança de 14 anos que está na sala da 
professora Cláudia, enfatizando que se trata de uma situação muito diferente. Benedita interferiu na 
fala de Silvia dizendo que a SEDAS (Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social) 
“mandou” que a criança de 14 anos ficasse na turma do Jardim II. Ela disse que sugeriu que ficasse à 
noite, numa classe de EJA (Educação de Jovens e Adultos), mas a mãe da criança não concordou. Daí, 
ela achou melhor colocá-la na sala da Cláudia. Sara afirmou que também tem em sua turma uma aluna 
“especial”, de nove anos, e não sabe direito como tratá-la.  Silvia enfatizou: “Não é a pessoa, mas as 
condições do contexto, o apoio que se tem, por exemplo, para lidar com essa criança, que parecem 
dificultar o trabalho”. 

- Às 9h Silvia pediu que lêssemos o quadro da página 45 do capítulo em discussão. Após a leitura feita 
em voz alta por Julia, ela explicou brevemente o seu conteúdo, salientando o papel do professor na 
reformulação das hipóteses pelas crianças. Benedita questionou: “Como são crianças diferentes, as 
hipóteses também são diferentes, não?”. Silvia disse que algumas hipóteses são comuns e a parte 
seguinte do texto iria tratar disso. Cristiane tentou explicar a idéia de hipótese universais presentes na 
teoria de Piaget. Benedita retrucou: “É com isso que eu não concordo!”. 

- Às 9h 05min Silvia anunciou e explicou a segunda atividade que seria feita em grupo: a montagem 
das frases com idéias importantes sobre o tema em destaque. Sara perguntou se não seria melhor fazer 
logo o intervalo para o lanche. Silvia pediu que esperássemos mais 20 minutos, o que seria suficiente 
para organizar e colar as frases em folha de papel ofício. Assim, juntamente com Sandra, procedeu a 
divisão dos grupos e a orientação da atividade. Foram formadas três equipes: Cristiane, Julia e Maria; 
Renata, Sara e Mônica; Sandra, Francisca e Silvia. Benedita voltou a se ausentar da sala no momento 
em que os grupos se reuniram. 

- Às 9h 20 min as frases já estavam montadas e começamos, então, a nos organizar para o lanche que 
foi providenciado pela escola. 

- Finalizado o intervalo, às 9h 45min, Sandra retomou a explicação do trabalho em grupo dizendo que 
o tempo só iria permitir a discussão de apenas uma frase por equipe. Desta forma, somente as frases 
um, dois e três seriam enfocadas. Recomendou também que os grupos procurassem estabelecer 
relações entre as frases e as atividades que as crianças haviam feito sobre o estudante como foi 
sugerido pelo PARQUE.  

- Benedita, ao retornar à sala, foi convidada por Francisca a ficar em seu grupo. Rosimeire participou 
parcialmente do grupo de Cristiane, Maria e Julia. 

- Às 10h 07min Sandra convidou-nos a voltar para o grupão. Teve início a socialização das discussões.  

- Mônica leu e explicou a frase que trabalhou com Renata: As crianças se esforçam para encontrar 
regularidades de composição na escrita, sob o ponto de vista gráfico, e constroem hipóteses sobre que 
séries de letras podem “servir para ler”. Silvia perguntou à dupla sobre os dois princípios a que o texto 
faz referência. Mônica respondeu mostrando e comentando as produções dos alunos de Renata. Sara 
disse que em uma atividade de um de seus alunos, ela não tinha conseguido ver “escrita nenhuma, 
desenho nenhum. Mas a Silvinha me deu uma luz e eu vi que ela [a criança] já diferencia desenho de 
escrita”. Acrescentou ainda que “aproveitou” a atividade para trabalhar com sua turma a palavra 
“estudante”, mesmo ela apresentando “algumas dificuldades!”. Silvia pediu para que Renata mostrasse 
outra vez as produções de seus alunos argumentando que a quantidade de desenhos e detalhes estava 
lhe chamando a atenção. Maria , parecendo admirada com os desenhos, perguntou a Renata como ela 
havia feito a atividade. Após relatar que conversou com os alunos sobre o dia do estudante e, em 
seguida, pediu que eles desenhassem e escrevessem sobre o assunto, passou a mostrar para nós os 
desenhos que eles fizeram e as histórias que escreveram. Todas as histórias lidas começavam com “era 
uma vez...”. Silvia pediu que esse primeiro grupo lesse novamente a sua frase e fez alguns 
comentários sobre o que havia observado nas produções dos alunos, destacando: “Só um aluno da 
Renata usou apenas uma letra para escrever uma palavra”. 

- Maria leu em voz alta a frase de seu grupo: Quando as crianças acreditam que um texto escrito “diz 
alguma coisa”, atribuindo-lhe intencionalidade comunicativa, significa que se iniciou a concepção da 
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função simbólica da escrita.  Ela se utilizou de uma atividade de uma aluna da Julia para explicar o 
que entendeu: a diferenciação feita pela criança entre desenho e escrita. Cristiane complementou. Julia 
disse que a criança, autora da atividade, lhe foi apresentada como uma aluna “especial”. Porém, até 
agora, “eu não percebi nada de atraso nela". Sara informou que a referida criança, que tem seis ou sete 
anos, estava matriculada na segunda série e agora está no Jardim II. Silvia destacou a importância de o 
professor estar atento para não deixar que rótulos atrapalhem o seu trabalho com as crianças. 

- Sandra leu a frase três: De acordo com as hipóteses infantis iniciais, a escrita representa os nomes 
dos objetos e das pessoas. Trata-se de uma escrita de nomes. Francisca estava explicando o que 
entendeu da frase lida, a partir dos trabalhos de seus alunos, quando Benedita interrompeu: “As 
crianças surdas só conseguem escrever nomes. Ao argumento de Sandra de que “neles, o processo é 
mais lento”, retrucou: “Estou falando de alunos da faculdade!”. Sandra prosseguiu falando que 
embora as produções dos alunos de Francisca não tenham relação com o conteúdo da frase que elas 
discutiram, Francisca gostaria muito de apresentá-las ao grupo. Depois de mostrar as atividades de sua 
turma, Francisca afirmou que adorou o glossário no final do capítulo lido. 

- Silvia justificou a necessidade de que o texto fosse abordado de forma mais demorada, dada a 
densidade e importância dos conceitos apresentados. Depois de anunciar que o próximo capítulo a ser 
estudado será o terceiro (“Um modelo de ensino da linguagem e da alfabetização”), explicou que as 
demais frases que foram montadas pelos grupos ficariam para ser discutidas na RE subseqüente. 
Temendo algum esquecimento, Sandra recolheu todas as frases, comprometendo-se a trazê-la na 
reunião seguinte.  

 

3) Síntese da RE 32 

- Às 10h 40min, mesmo reconhecendo o adiantado do tempo, Silvia fez a síntese do encontro anterior 
(preparada por Fátima) uma vez que Benedita não esteve presente nele. Em seguida, Cristiane fez a 
síntese da avaliação do semestre anterior.  

 

4) Síntese da avaliação do semestre anterior 

- Aspectos apontados como positivos: diálogo mais aberto entre o grupo; estudo da teoria; 
enriquecimento da prática; troca de idéias; atividades práticas ricas. 

- Aspectos tidos como negativos: problemas por falta de estagiárias; falta de envolvimento de algumas 
pessoas; atrasos no horário de iniciar as REs; poucos encontros; saída da Jane do grupo; ausência de 
Benedita em algumas reuniões. 

- Sugestões: incentivar a participação das pessoas; mais leituras que levem à melhoria da prática; 
intervenção; atividades; que discutamos as sugestões para o semestre somente após a escuta das 
professoras.    

 

5) Informes 

- Às 10h 45min Rosimeire, com o auxílio de Mônica e Silvia, informou ao grupo como tinham sido 
os contatos e encaminhamentos feitos junto ao IEC para que o estágio das alunas do curso Pedagógico 
fosse realizado na Escola no intuito de viabilizar nossas reuniões. Justificou a necessidade de ajuda de 
custo mensal, no valor de R$ 5,00 por pessoa, com o deslocamento delas. Sara argumentou que não 
poderia se comprometer porque “lá em casa, pode faltar R$1,00 que eu tirar para pagar essas 
passagens!”. Benedita saiu em “defesa” do grupo dizendo que todas as professoras que estavam na 
reunião têm contrato aditivo e o seu pagamento está atrasado há cerca de três meses. Acrescentou 
ainda que elas já gastam com a taxa de água e café, além de, vez por outra, comprarem algum material 
para escola (papel, cola...) e terem de contribuir com xérox. Silvia sugeriu que o grupo pudesse está 
assumindo com o PARQUE essa ajuda de custo pelo menos a partir do próximo mês, uma vez que 
neste o PARQUE já havia arcado com a despesa. Foi lembrado ainda que nos semestres anteriores, o 
PARQUE várias vezes pagou sozinho a professoras substitutas para ficarem com as crianças enquanto 
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estávamos em reunião. Benedita sugeriu que pensássemos na realização de bingos e feiras de produtos 
usados para angariar fundos. Silvia pediu que o grupo pensasse na possibilidade da feira e que isto 
fosse discutido no próximo encontro. Benedita continuou falando, agora, indicando a possibilidade de 
se tentar conseguir que a SEDAS ofereça vale-transportes, já que se trata de contribuir com a 
formação das professoras. Ela mesma se comprometeu de providenciar um ofício para a SER II 
(Secretaria Executiva Regional). Depois disso, falou que havia achado as estagiárias muito 
entusiasmadas. Rosimeire e Silvia lembraram ao grupo que o acompanhamento do estágio das alunas 
do IEC será realizado pela professora Cleide. Assim, não será de responsabilidade do PARQUE 
providenciar que o planejamento das aulas que elas irão ministrar chegue até elas. Benedita voltou a 
interferir dizendo que “agora, a Educação Infantil tem planejamento! Ele, inclusive, já está todo feito. 
Se elas quiserem, podem pegar tudo, sem precisar está telefonando”. Rosimeire insistiu que mesmo 
assim seria bom que tanto as estagiárias como as professoras pudessem estar se comunicando por 
telefone para que as mudanças ocorridas no planejamento fossem conhecidas. Benedita contra-
argumentou afirmando que mudanças no plano são “eventuais”, daí não haver tanta necessidade desse 
contato.  

 

6) Avaliação da reunião 

- Às 11h 10min Cristiane entregou ao grupo as folhas de avaliação do encontro. Rapidamente elas 
foram preenchidas. Silvia mencionou a data da próxima RE (31 de agosto) e Francisca lembrou que a 
dinâmica será delas. 

 

Observações 

- Uma menina, aluna da Sara, permaneceu na sala conosco durante toda a RE. Sara disse que ela não 
ficaria na classe sozinha. 

 

Redatora 

Rosimeire 
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ANEXO 8 – Relatório da 1ª série de atividades experimentais  

elaborado pela professora Francisca (1ª versão) 
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ANEXO 9 – Relatório final da 1ª série de atividades experimentais  

 
Escola Construindo o Saber 

 
1ª série de atividades de classe conjuntas 

 
Classe: 1  ª série 
Professora: Francisca 
Acompanhamento: Fátima Sabóia 
Data: 25/05/2005 (4ª feira – manhã) 
 
Atividade: Trabalho com uma parlenda (dramatização e comentários) para promover a compreensão e 
a identificação de palavras no texto através de pareamento; a diferença entre sílaba e letra, entre 
palavras e frases, identificação e nomeação de letras e sílabas; escrita espontânea de palavras. 
 
Relato 
 
As atividades foram iniciadas às 8:40 horas. 
Na sala Francisca já aguardava a nossa chegada para dar início à atividade. De forma bem organizada 
e em pequenos grupos Francisca organizou a roda de conversa com as crianças. Muito positivo 
também foi sua forma de conseguir a atenção das crianças para que ela apresentasse a música. Disse: 
“1, 2, 3, cara de chinês” (um comando já anteriormente combinado com o grupo).  
 
Apresentação da música: Antes de apresentar a música, escrita em um papel de propaganda (Fui 
andando no caminho/ Encontrei uma coruja/ Eu pisei no rabo dela/ Me chamou de cara suja), 
Francisca já antecipou toda a sua interpretação não dando chance às crianças fazerem alguma 
antecipação do que estava escrito ou então fazerem elas mesmas a interpretação. Através da melodia 
de ciranda, cirandinha, Francisca cantou a música para as crianças. Cantou de forma normal, sem 
silabação nem “forçando” a pronúncia das palavras. Cantou três vezes seguida e depois questionou as 
crianças sobre o conteúdo da música. Foi interessante a participação das crianças que até paródia da 
música criaram, por exemplo, “me chamou de cara feia”.  
 
Dramatização da música: Utilizando uma 
máscara de rosto e um rabo de uma coruja, 
Francisca escolheu duas crianças para 
dramatizarem a música. Muito positiva a 
atitude de respeito de Francisca para com as 
crianças que se recusaram a participar da 
dramatização. Incentivou dizendo que seria 
legal, mas não forçou a criança. Francisca 
aproveitou e questionou a forma como uma 
criança pisou no rabo da “coruja” falando 
sobre machucar os animais. Ressaltou que o 
pisão deveria não ter sido proposital e 
questionou às crianças qual seria a atitude a ser 
tomada por quem havia pisado. Uma criança 
respondeu que a pessoa deveria ter pedido 
desculpas. As crianças que quiseram tiveram oportunidade de dramatizar a música. 

 
Trabalho com as fichas: Francisca entregou aleatoriamente as palavras da música entre as crianças e 
solicitou que elas as encontrassem no texto. Ao chamar individualmente as crianças que tinham as 
palavras, Francisca fez algumas intervenções para ajudá-las. Poderia tê-las ajudado mais se ao invés de 
cantar a música, muitas vezes não apontando diretamente para a palavra cantada, tivesse lido a música 
pausadamente. Agindo assim, as crianças teriam tido mais condições e recursos para “lerem” as 
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palavras. No momento da identificação da palavra ENCONTREI, a criança escolhida apontou a 
palavra NO. Francisca questionou a criança se a palavra ENCONTREI cabia na palavra NO. A criança 
respondeu que “não” e Francisca novamente cantou a música até que a criança conseguiu encontrar a 
palavra desejada. As mediações poderiam ter sido ampliadas através de desafios como: nº de letras, 
letra inicial, letra final, nº de sílabas, palavra final, etc. Isso se tornou mais difícil porque a professora 
não pode contar em sua sala, com uma lousa. Ao final, Francisca pediu a ajuda das crianças para 
enumerar as linhas existentes na música.  
 
Desenho e escrita espontânea sobre o desenho: Novamente uma transição calma e organizada de 
uma atividade para outra. Francisca entregou as folhas e pediu que as crianças desenhassem e 
escrevessem sobre o desenho realizado. Foi observado que a professora não se certificou de que a 
orientação dada para realizar a atividade foi compreendida por todas as crianças. Algumas já nas 
mesas, não sabiam o que tinham que fazer. Também foi observado que a professora não aproveitou 
esse momento de escrita para fazer algumas intervenções nos pequenos grupos, achou melhor ficar 
mais afastada. Os desenhos das crianças muito criativos (não observei nenhuma criança se recusando a 
desenhar) e a pedido da professora foram apresentados para o grande grupo (isso com relação aos 
desenhos, o mesmo não foi pedido com relação às escritas das crianças). Com relação à escrita, as 
crianças mais de perto observadas se recusaram a escrever porque disseram não saber, nem mesmo do 
“jeito delas”.  Após o término da atividade a professora disse que ia escrever a música no azulejo (seu 
quadro) com letra cursiva porque as crianças iriam ter que copiar. 
 
 
Pontos discutidos no encontro com a professora: (dificuldades em cada etapa da atividade, 
pontos positivos e negativos, envolvimento e participação das crianças, tipo de mediação 
realizada pela professora, conteúdos de linguagem trabalhados) 
 
– Introdução da atividade retomando outra já trabalhada anteriormente (muito positivo). 
– Antecipação do conteúdo da música sem antes apresentá-la para as crianças. Contou toda a 

história da música, não dando a oportunidade das crianças realizarem uma etapa importante da 
leitura, a antecipar o conteúdo. Mostrar as expectativas com relação ao texto. 

– Demonstração de respeito à vontade da criança participar ou não da dramatização da história. 
– Transição calma e organizada de uma atividade para outra, as crianças demonstram ter 

combinados com relação a esse procedimento. 
– Mediação teria sido mais eficaz no momento de identificar as palavras das fichas se a professora 

tivesse feito leituras pausadas, apontando as palavras uma a uma. 
– Exploração das palavras da música pedindo às crianças que identificassem (estava previsto no 

planejamento conjunto): nº de sílabas, letra inicial, sílaba inicial. Se não todas as palavras, pelo 
menos algumas. A oportunidade poderia ter sido aproveitada.  

– No início da atividade havia um grande envolvimento das crianças, principalmente quando a 
professora cantou várias vezes a música. Logo as crianças decoraram e a repetiram com 
entusiasmo. Porém no momento da identificação das palavras, algumas crianças se dispersaram 
conversando entre si. A professora com muita calma soube resolver os conflitos que surgiram e 
retomar a atenção das crianças.  

– O momento da “representação”, desenho e escrita sobre a parlenda poderia ter sido melhor 
aproveitado pela professora como uma oportunidade de observação dos momentos em que as 
crianças se encontram no processo de construção da leitura e da escrita ou de intervenção nos 
pequenos grupos. A professora preferiu ficar mais afastada. 

– Conhecimentos sobre a linguagem: Compreensão da música através de comentários e de 
dramatização. Identificação de palavras no texto através de pareamento. Escrita espontânea de 
palavras. Oportunidade de pensarem sobre leitura e escrita de palavras. Atividade que contemplou 
as crianças de diferentes níveis. 

 

 




