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RESUMO 

 

A tese tem como proposta investigar a formação em serviço das professoras de educação infantil 

em diálogo com as políticas educacionais e sua repercussão no processo de formação e 

profissionalização docente em uma Rede Municipal de Ensino. O estudo no primeiro momento, 

apresenta antecedentes da história e da política da educação infantil no Brasil e seus reflexos 

sobre as políticas públicas voltadas para a formação da criança pequena e de seus professores 

na contemporaneidade. No segundo momento apresenta o contexto histórico e legal das 

propostas de formação em serviço implementadas a partir dos anos 80 até a presente década no 

Brasil. Em seguida, dialoga com a proposta de formação em serviço para professoras de uma 

Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) da Rede Pública de Ensino de Niterói 

expressa no seu Projeto Político Pedagógico (PPP), sinalizando as concepções de infância, 

criança, educação infantil e práticas de formação em serviço presentes no documento. Objetiva-

se com este estudo compreender através das narrativas das professoras de educação infantil da 

UMEI, como elas significam o impacto destas políticas públicas em suas práticas pedagógicas 

e produzem outros sentidos para sua formação.  Para isto, lançou-se mão da contribuição de 

autores como Nóvoa, Josso, Bragança, Henriques entre outros para pesquisa narrativa 

(auto)biográfica com seu destaque para a produção de sentidos dos sujeitos sobre o tema 

estudado na sua relação com os contextos sociais e institucionais que os atravessam. A pesquisa 

observou que a relação entre os projetos das políticas públicas para a formação do professor de 

Educação Infantil na rede e a formação em serviço na UMEI pode ser aprimorada com o diálogo 

e participação das professoras no seu cotidiano de trabalho. Sendo assim, torna-se fundamental 

não apenas repensar a ação profissional, mas orientar e agregar valor à profissão docente, já 

que é no diálogo, que essas educadoras constroem saberes e ressignificam suas práticas e seus 

saberes nas trajetórias de formação. 

Palavras - chave: Formação em serviço de professores; Educação infantil; Políticas públicas; 

Pesquisa narrativa (auto)biográfica. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate in-service training of early childhood teachers in dialogue with 

educational policies and their impact on the process of teacher education and 

professionalization in a Municipal Education Network. In the first moment, the study presents 

antecedents of the history and politics of early childhood education in Brazil and its reflections 

on the public policies directed to the formation of the small child and its teachers in the 

contemporary times. In the second moment, it presents the historical and legal context of the 

in-service training proposals implemented from the 1980s to the present decade in Brazil. It 

then dialogues with the proposed in-service training for teachers of a Municipal Early 

Childhood Education Unit (UMEI) of the Niterói Public Education Network expressed in its 

Pedagogical Political Project (PPP), signaling the conceptions of childhood, child, and early 

childhood education. and in-service training practices in the document. The objective of this 

study is to understand through the narratives of teachers of kindergarten of UMEI, how they 

mean the impact of these public policies on their pedagogical practices and produce other 

meanings for their formation. For this, we used the contribution of authors such as Nóvoa, 

Josso, Bragança, Henriques, among others for narrative (auto) biographical research with its 

emphasis on the production of meanings of the subjects about the studied subject in its relation 

with social and institutional contexts that cross them. The research noted that the relationship 

between public policy projects for teacher education in kindergarten and in-service training at 

UMEI can be improved with the dialogue and participation of teachers in their daily work. 

Thus, it is essential not only to rethink professional action, but to guide and add value to the 

teaching profession, since it is in dialogue that these educators build knowledge and redefine 

their practices and knowledge in the training paths. 

 

Keywords: In-service training; childhood education; public policies; Narrative 

(auto)biographical. 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Gráficos da Amostra da cobertura do atendimento da Educação Infantil na Rede 

Municipal de Ensino de Niterói ..........................................................................................158 

Figura 2: Relação da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Niterói ............159 

Figura 3: Unidade Municipal de Educação Infantil Profª Denise Mendes Cardia .............164 

Figura 4: Unidade Municipal de Educação Infantil Profª Denise Mendes Cardia .............166 

Figura 5: Práticas na UMEI ................................................................................................170 

Figura 6: Encontro de Formação em Serviço .....................................................................173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação  

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação  

CAE - Conselho de Alimentação Escolar 

CAP-CI - Conselho de Avaliação e Planejamento do Ciclo Infantil 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNE – Conselho 

Nacional de Educação  

CC - Creches Comunitárias 

CFE - Conselho Federal de Educação 

CIPA - Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica 

CIPA - Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica 

CME - Conselhos Municipais de Educação 

CNE - Conselho Nacional de Educação 

CNE/CP – Conselho Nacional de Educação/Parecer 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CODEPRE - Coordenação de Educação Pré-Escolar 

COEDI - Coordenação Geral de Educação Infantil 

CONAE - Conferência Nacional da Educação  

DCB - Departamento da Criança no Brasil 

DCNs - Diretrizes Curriculares Nacionais 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

FME - Fundação Municipal de Educação 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional 

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação  



 
 

FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério 

GEPPROFI/UFF - Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Processos de Formação Institucionais 

GREI - Grupo de Referência de Educação Infantil 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

ISERJ - Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro  

LBA - Legião Brasileira de Assistência 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 

NEST - Núcleo de Estágio da Rede Municipal de Ensino de Niterói 

NMPEEC - Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa Extensão e Estudo da Criança 

OMEP - Organização Mundial de Educação Pré-Escolar 

ONGs - Organizações não Governamentais 

PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais  

PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional.  

PNE - Plano Nacional de Educação  

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PPC - Projeto Pedagógico do Curso 

PPGE- UFF - Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense  

PPI - Projeto Pedagógico Institucional de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da 

Educação. 

PPP - Projeto Político Pedagógico 

PRALER - Pró-letramento, Programa de Aperfeiçoamento de Leitura e Escrita 

PROAES/UFF - Pró Reitoria de Assuntos Estudantis  

PROEX - Pró-reitora de Extensão 

PROFOR - Programa de Formação Continuada PROFORMAÇÂO  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_do_Rio_de_Janeiro


 
 

PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

PROINFANTIL - Programa de Formação de Professores da Educação Infantil 

ProUni - Programa Universidade Aberta do Brasil 

PUC-RJ - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

SAM - Serviço de Assistência ao Menor 

SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SEF – Secretaria de Educação Fundamental 

SEMECT - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

SESu - Secretaria de Ensino Superior 

SMDS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

SME - Secretaria Municipal de Educação 

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UFF - Universidade Federal Fluminense 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UMEI - Unidade Municipal de Educação Infantil 

UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

UNE - União Nacional dos Estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1.MEMÓRIAS, EXPERIÊNCIAS, CAMINHOS E NARRATIVAS DE UMA 

PROFESSORA: O EXERCÍCIO DE REMEMORAR PARA CONTINUAR 

EXISTINDO............................................................................................................................18 

1.1 Minha primeira infância: memórias de ser criança........................................................21 

1.2 Minha segunda infância: caminhos da formação acadêmica e profissional - a 

aproximação com meu tema de pesquisa..............................................................................25 

1.3  Minha terceira infância: a chegada no GEPPROFI/UFF e o projeto de pesquisa para o 

doutorado..............................................................................................................................32 

2. NARRATIVAS E MEMÓRIAS SOBRE PROFESSORES E CRIANÇAS PEQUENAS: 

HISTÓRIAS, POLÍTICAS E ANTECEDENTES LEGAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO BRASIL.............................................................................................................................39   

2.1 Representações de infância na história...........................................................................39 

     2.2 O atendimento à criança pequena: um panorama das políticas públicas no Brasil colônia 

e escravista................................................................................................................................43 

2.3 As instituições pré-escolares no Brasil, as creches e pré-escolas e as primeiras iniciativas 

de formação docente.............................................................................................................47  

2.4 A legislação, a educação infantil e a formação do professor: o que dizem as leis?........51 

2.5 A legislação e ampliação da rede pública de educação infantil na década de 80 no 

Brasil....................................................................................................................................60 

2.6 A Constituição Federal de 1988 e o direito da criança à matricula em creches e pré-

escolas..................................................................................................................................66 

2.7 O Estatuto da Criança e do Adolescente: direitos e cidadania.......................................71  

2.8 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96): a formação da criança e 

do seu educador....................................................................................................................73  

2.9 As Diretrizes Curriculares do MEC para o curso de Pedagogia....................................79 

2.10 Os Fóruns de Educação Infantil e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil no 

Brasil (MIEIB).....................................................................................................................80 

2.11 A Política Nacional para Educação Infantil nos documentos do MEC: algumas 

particularidades sobre a formação docente na educação infantil.........................................81 

2.12 O Curso Normal Superior: uma formação aligeirada..................................................86 



 
 

2.13 O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), os Programas de Formação de 

Professores e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica (DCN’s)..................................................89 

3. AS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: EM BUSCA DE 

NOVOS SENTIDOS PARA FORMAÇÃO..........................................................................99 

3.1 A educação das mulheres no Brasil: história, identidade e profissionalização..............100  

3.2 A feminização do magistério na educação infantil: gênero e identidade.......................107 

3.3 O campo de formação dos professores de educação infantil: um pouco de história.....112 

3.4 A Formação em Serviço dos Professores de Educação Infantil: puxando outros fios da 

história................................................................................................................................120 

3.5 Formar professores de educação infantil em seu local de trabalho?............................127 

     3.6 - O sujeito humano, o sujeito professor em formação.................................................131 

     3.6.1 Reflexões sobre os possíveis eixos da formação dos professores de educação 

infantil.....................................................................................................................................134 

4. A PESQUISA NARRATIVA (AUTO) BIOGRÁFICA: DESAFIOS TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS............................................................................................................139 

4.1 A pesquisa narrativa (auto) biográfica: um início de conversa e algumas observações: 

desafios e encantamentos de uma professora pesquisadora...............................................139 

4.2 Narrativas (auto) biográficas na formação de adultos: experiências e dimensões 

cotidianas da vida...............................................................................................................140 

4.3 Narrativas (auto) biográficas na formação de adultos: experiências e dimensões 

cotidianas da vida...............................................................................................................147 

4.4 O exercício de narrar: sobre o conceito de “experiência” em Walter Benjamin..........149 

4.5 As Entrevistas Narrativas (EN) e pesquisa na formação de professores.......................154 

5. A PESQUISA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NITERÓI E AS 

PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIAS DE VIDA, 

EXPERIÊNCIAS E NARRATIVAS NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS PARA A 

DOCÊNCIA...........................................................................................................................157 

5.1 A educação infantil na Rede Municipal de Ensino de Niterói: caminhos percorridos, 

histórias em construção......................................................................................................158 

5.2 A Formação Permanente na Rede Municipal de Educação Infantil de Niterói: alguns 

apontamentos.....................................................................................................................161 



 
 

5.3 A chegada na Unidade Municipal de Educação Infantil Denise Mendes Cardia: caminhos 

da pesquisa.........................................................................................................................163 

5.4 Conhecendo a UMEI Profa Denise Mendes Cardia.....................................................165  

5.4.1 O espaço físico, as crianças e seus profissionais....................................................166 

5.4.2 O Projeto Político Pedagógico (PPP), a rotina e o tempo na UMEI......................168  

5.5 O Projeto Político Pedagógico (PPP): diálogos com a proposta pedagógica no caminhar 

da pesquisa.........................................................................................................................168 

5.6 Continuando a caminhar: as entrevistas narrativas e percursos de formação: meu 

encontro com as professoras e com a pedagoga da UMEI................................................178 

5.7 Dialogando com a narrativas das professoras da UMEI.............................................199 

6. CONCLUINDO NO CAMINHAR................................................................................211 

REFERÊNCIAS..................................................................................................................217 

ANEXOS..............................................................................................................................24



18 
 

 
 

 

1. MEMÓRIAS, EXPERIÊNCIAS, CAMINHOS E NARRATIVAS DE UMA 

PROFESSORA: O EXERCÍCIO DE REMEMORAR PARA CONTINUAR EXISTINDO 

Nossa vida se é que ela tem uma forma, tem a forma de uma história que se desdobra, 

portanto, a pergunta “quem somos? Implica uma interpretação narrativa de nós 

mesmos, implica uma construção de nós mesmos na unidade de uma trama 

(LARROSA, 1995, p. 27). 

Neste memorial trago minha trajetória pessoal e profissional, minha história e 

experiências que foram me constituindo como uma professora pesquisadora na aproximação 

com o meu tema de pesquisa. Minha intenção no percurso dessa investigação sobre vida e 

formação é não separar, como propõe Nóvoa (1995) a experiência pessoal da experiência 

profissional. Minhas narrativas vão trazendo de volta quem fui e me constituindo no que sou 

hoje. Larrosa diz na epígrafe acima que “a pergunta - quem somos implica uma narrativa 

interpretativa de nós mesmos na unidade de uma trama”. No dicionário trama quer dizer enredo, 

armadilha, artimanha, artifício. Experiências que foram me constituindo, me afetando, me 

transformando, no caminhar de um percurso não linear, sem traços contínuos, com linhas 

sinuosas, ondulantes que me deslocavam de um suposto lugar confortável para zonas de 

conflito, de enfrentamento, de minhas inseguranças, medos, dúvidas que foram me 

transformando e me permitindo produzir novos sentidos para minha trajetória de vida e 

formação. 

Nossa formação realiza-se no momento em que, agindo, imaginamos o modo de 

descrever o que estamos a fazer; ela realiza-se também, no momento em que, 

comunicando aos outros o que vivemos e o que fizemos, de repente sentimo-nos 

capazes de compreender o sentido (um dos sentidos possíveis, ao qual teremos que 

regressar), construindo um saber. A alternância é um meio da simultaneidade. 

BERCOVITZ (1981). Apud NÓVOA, 2014, p.153). 

Atualmente, professora no curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá e Técnica 

em Assuntos Educacionais da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES/UFF) e membro 

do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Processos de Formação Institucionais - GEPPROFI/UFF, 

venho me reinventando no exercício diário de ser professora e pesquisadora na aproximação 

com a pesquisa narrativa (auto) biográfica, abordagem investigativa que vem me permitindo 

protagonismo e reinvenção no exercício de compreender meu percurso de vida e formação, 

numa perspectiva formadora e autoformadora. Nóvoa diz que “as histórias de vida e o método 

(auto) biográfico integram-se no movimento atual que procura repensar as questões da 

formação, acentuando a ideia que “ninguém forma ninguém e que “ a formação é 

inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida”. ( 2014, p.153. Aspas do 
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autor). Na medida em que minhas experiências e narrativas se tornam centrais para a produção 

de conhecimento sobre o meu processo de formação, compreendo que o modo como essa 

pesquisa está sendo realizada e compreendida por mim - professora e pesquisadora em 

construção, deixam marcas do que venho me tornando a partir da escrita da tese. 

Começar a escrever e narrar sobre minha trajetória pessoal e profissional foi uma tarefa 

difícil para mim, mas ao mesmo tempo, instigante e desafiadora, pois envolveu memórias, 

narrativas, experiências carregadas de sentimentos, paixão, saberes e implicação com o vivido, 

o sentido e o aprendido na vida e na convivência com o outro. Somos todos narradores quando 

“relatamos fatos que nos tocam, registramos nossas memórias e contamos nossas histórias 

preservando-as do esquecimento e criando a possibilidade de serem contadas novamente e de 

outras maneiras” (NOGUEIRA; PRADO; CUNHA; SOLIGO, 2008 p.170). 

A escrita desse memorial me permitiu rever minha história, recordando ciclos da minha 

própria formação. Recordar: do latim re-cordis quer dizer - tornar a passar pelo coração. A partir 

de uma interpretação sensível sobre minha existência, resgatei fotografias, cartas, objetos, 

memórias de tempos e espaços que hoje me ajudam a rememorar minha trajetória até aqui.   

Pistas sobre o sentido de minhas escolhas e percursos na aventura de existir e produzir sentidos 

para minha vida em comunhão com outras vidas. De certo, a oportunidade de contar minha 

história, resgatando experiências importantes ao longo da minha trajetória pessoal e 

profissional, é sem dúvida reinventá-la e também resgatá-la em um novo contexto histórico e 

de vida na materialidade da escrita dessa tese. 

Começo a minha escrita, destacando a alegria em estar nesta universidade que vem me 

acolhendo desde a graduação. Espaço de convívio respeitoso, de pessoas bonitas, sensíveis e 

especiais. Lugar de conversas acaloradas sobre conhecimento, modos de ver e sentir o mundo. 

Mundo que nos afeta, nos instiga e nos tira todos os dias de um lugar supostamente confortável, 

em busca de respostas que sempre nos trarão novas perguntas e nos conduzirão a novos lugares 

e novas experiências de ser e estar no mundo. O poeta diz: “Às vezes ouço passar o vento; e só 

de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido”. (Fernando Pessoa). Em diálogo com a poesia, 

compreendo que escrever é ter a oportunidade de ser, existir, resistir, lutar, experimentar, afetar-

se, amar, constituir-se em cada momento em um novo ser/ser novo, outro, sempre, implicado 

com sua verdade, com sua história na busca incansável pelo belo e pelo justo para você e 

também para o outro que está ao seu lado. Penso que o vento que passa para o poeta, hora brisa, 

hora tempestade, certamente pode constituir-se naquelas experiências que precisamos passar 

por elas, significá-las e ressignificá-las, dando a importância que merecem a cada momento 
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precioso de nossas vidas. O registro, a escrita de si, de certo, se torna uma experiência singular 

de contar uma história, deixando marcas e pistas para aqueles que estão por vir para também 

marcar a nossa história. 

Aproximando-se da data de defesa de minha tese de doutorado fico pensando como é 

especial escrever esta tese e compartilhar com vocês, a minha orientadora sempre presente e 

atenta, professores da minha banca, e também meus colegas - pessoas especiais do Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Processos de Formação Institucionais - GEPPROFI. Penso que, por 

ser uma escrita especial não é uma escrita qualquer e sim uma escrita outra nas palavras de 

Bakhtin - autor que conheço pouco, mas me chama muito atenção pela sua escrita sensível sobre 

o papel das ciências humanas e o lugar do sujeito nessa produção de sentidos através do tempo.  

O tempo pequeno é o tempo do aqui e do agora, tempo da vida, tempo da ética, quando 

estou completamente relacionado com minha realidade presente de vida. É um tempo 

no qual vivo enquanto eu-mesmo-para-mim. É o tempo da completude, quando me 

monológico e me completo. Tempo absolutamente necessário. Preciso estabelecer por 

completo meus limites diante do outro-para-mim. Esse é meu esforço ético, quando 

tenho que “dar os meus passos”, tenho que produzir ativamente meu ato responsável, 

ato que devo assinar embaixo; e que somente eu posso assinar embaixo enquanto eu-

mesmo. Momento em que eu sou eu-mesmo. Mas esse momento é fugidio, é 

movimento, é passagem. Não tem a profundidade que o alargamento da existência 

pode ter. Esse tempo pequeno é o tempo da aderência, do diálogo finito, da conversa 

funcional. Aqui é o lugar da "palavra própria" (MELLO e MIOTELLO, 2013 p. 223). 

Essa citação me ajuda a pensar sobre o momento que sou e estou "eu-mesma" aqui e 

agora na escrita de minha tese de doutorado com uma palavra outra em diálogo com o outro - 

com vocês e ao mesmo tempo me conectando com questões importantes da minha existência. 

Porque a narrativa traz para o aqui e agora a possibilidade de rever permanentemente as 

inscrições da nossa narrativa e o nosso movimento nessas inscrições. 

Tomo consciência desse tempo como movimento, passagem para um tempo de 

alargamento de minha existência como pessoa e profissional. Tempo pequeno e pessoal do 

cotidiano como afirmam os autores em seguida, mas potente em diálogos e trocas com o outro 

em tempo presente e suas conexões com outros tempos e espaços. 

Mergulho na memória do passado e na memória do futuro; quando então os sentidos 

encontram a superação de suas contradições, e assim emergem novos sentidos. Aqui 

se impõe o diálogo polifônico, incompletável, infinito, extralocalizado. Fala aqui a 

palavra outra. Aqui o eu -escuta, um sujeito se abre ao outro sujeito, o homem aprende, 

para só então dar seu passo, fazer seu “ato responsável”. Portanto, aqui mostra Bakhtin 

a necessidade de a vida pequena e pessoal do cotidiano se abrir para as questões 

divino-universais, e cada um de nós viver essa dupla dimensão de forma plena, 

alargada (MELLO e MIOTELLO, 2013 p. 225). 

Mas, Bakhtin gostava de falar que a consciência precisava se alargar para receber outra 

consciência que também se alargava. E então pensei no ritual de defesa do meu trabalho 
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acadêmico, que em pouco tempo estarei passando por ele, junto com vocês: Um ser-sendo em 

de-vir, recebendo outro ser-sendo em de-vir (BAKHTIN, 1999). 

Minha tese de doutoramento é uma “invenção”. Em acordo com o querido poeta Manoel 

de Barros: “Tudo que não invento é falso”. Invenção é sem dúvida produção de novos 

conhecimentos, outros sentidos, novas ideias como um exercício de rememoração de minhas 

experiências no campo pessoal e profissional, num movimento contínuo de ressignificação da 

minha história entrelaçada e comprometida com outras histórias.  

Escrever é experiência, potência para os movimentos da formação: a palavra escrita é 

um instrumento que estrutura o movimento de reflexão que a produção da narrativa 

instaura. A escrita é a pauta a partir da qual as/os professoras/es vão percebendo e 

experimentando situações limites, ampliando suas fronteiras e desatando os nós do 

medo e da estagnação para produzir/fabricar novos significados para a experiência e 

o conhecimento. (PEREZ, 2017, p.23) 

Neste momento sinto a necessidade de contar minha história, de onde venho e como 

venho me tornando quem sou, de que maneira o tema desta tese foi surgindo e ganhando forma 

e força em minha trajetória. A poeta Cecília Meireles diz que a vida é sempre uma escolha:  

Ou se calça a luva e se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva! Quem 

sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande 

pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares! Ou isto ou aquilo: 

ou isto ou aquilo... e vivo escolhendo o dia inteiro! (MEIRELES, 1969, p.36)  

Junto com as escolhas que fazemos na vida chegam as experiências marcadas também 

pelas renúncias, redefinições de projetos, e continuidade de outros. Assim foi surgindo minha 

história de pesquisadora no campo da educação infantil e formação de professores marcada 

por minhas escolhas, pelo tempo e pelo curso da vida. Para Benjamin (2013) se fossemos 

capazes de contemplar o nosso próprio passado como fruto de contratempos e da necessidade 

estaríamos aptos, em cada momento do presente, tirar dele o máximo partido. A experiência 

“que passamos um dia é, na melhor das hipóteses, comparável àquela bela estátua a que o 

transporte quebrou todos os membros, e agora mais não tem para oferecer do que o precioso 

bloco a partir do qual terá de ser esculpida em forma de futuro” (BENJAMIN, 2013, p.38). 

1.1 Minha primeira infância: memórias de ser criança 

O poeta Manoel de Barros em seu livro: Memórias inventadas para crianças, fala de 

sua infância e chama atenção que na trajetória de nossas vidas passamos por três infâncias1. Ele 

diz que o conhecimento dele vem da infância. O poeta faz questão de destacar que aquilo que 

vem da infância ainda não se perdeu. Não se perdeu por ele vivificá-lo diariamente. Faz isso, 

como se inaugurasse tudo o que vê. Como se visse ou ouvisse pela primeira vez. Como se 

                                                           
1 Em 2003, foi lançada a primeira edição da obra Memórias Inventadas: A Infância. Posteriormente, a pedido da 

editora Planeta Brasil, Manoel de Barros escreveu mais duas obras: A Segunda Infância (2006) e A Terceira 

Infância (2008). Essas três obras compõem uma trilogia do poeta cuja temática é sua infância. 
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tocasse pela primeira vez. Como se sentisse pela primeira vez. Nas palavras de Manoel de 

Barros, poesia significa: “voar fora da asa”.  

É vencer dificuldades, sempre ir além de um sentido na descoberta de outros sentidos, 

tanto para quem a escreve quanto para quem a lê. Não é raro que, com poucas palavras, 

os poemas e seus versos espelhem a nossa vida explodindo de significações (ROCHA, 

2017. p.10). 

 

A partir disso me inspiro na ideia de construir este memorial a partir de minhas três 

infâncias, experiências do passado que chegam neste momento, “explodindo de significações” 

dando sentido às experiências do presente, onde afirmo em minhas narrativas, assim como o 

poeta, que meu conhecimento vem da infância eternizada no percurso de minha existência. 

Como diz o poeta: “Eu só tive infância” (BARROS, 2003, p.21). 

A percepção do ser quando nasce. O primeiro olhar, o primeiro gesto, o primeiro tocar, 

o cheiro, enfim. Todo esse primeiro conhecimento é o mais importante do ser humano. 

Pois é o que vem pelos sentidos. Então, esse conhecimento que vem da infância é 

exatamente aquele que ainda não perdi. (BARROS, 1999, s/p) 

 

Por isso, narrar para Benjamin (1987) é visitar o passado, na tentativa de buscar o 

presente em que as histórias se manifestam, trazendo à tona fios, fragmentos que ficaram 

adormecidos, esquecidos no tempo. As leituras de Benjamin têm me ajudado a pensar sobre a 

“criança em mim”. Memórias que me trazem de volta outras crianças e adultos, relação humana 

e familiar aquecida com amor e cumplicidade. A memória é tecida a partir do presente, 

empurrando-nos para o passado, numa viagem imperdível e necessária, fundamental para que 

possamos produzir outros encadeamentos, outros modos de compreender o acontecido, outras 

possibilidades de narrativa, significando e ressignificando nossa história e produzindo novos 

sentidos para nossa vida e para a vida dos outros. (NOGUEIRA; PRADO; CUNHA; SOLIGO, 

2008, p.171). 

Sou a primeira filha com mais duas irmãs, nasci no município de Niterói no final dos 

anos sessenta, fui uma criança muito feliz, porém muito tímida e quieta. Meu apelido era “bicho 

do mato”. Meus pais, ainda muito jovens decidiram morar no município de São Gonçalo\RJ, 

com meus avós maternos no bairro Boaçu no Sítio Vera Lúcia - nome de minha mãe. O sítio 

hoje já demolido, ficava localizado num grande terreno à frente da grande Casa da Fazenda 

Boaçu dos meus bisavôs maternos.  

Vivemos a nossa infância num período de mudanças no Brasil, anos sessenta e setenta, 

as quais promoveram transformações na estrutura da produção e da sociedade, nos 

comportamentos políticos e nas manifestações culturais. Nessa época, lutava-se contra o regime 

de ditadura militar implantado em 1964 contra a reforma educacional. Surge, dentre outras 

legislações educacionais, a Lei de Diretrizes e Bases LDB 5692/71, a reforma do ensino 
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superior, a implantação do tecnicismo como pedagogia oficial pelo governo federal. Época de 

minha infância e de minhas duas irmãs, cenário do crescimento da massificação das 

informações e dos padrões de comportamento de consumo. A informação era dominada pelo 

rádio e pela televisão que influenciava diretamente na transformação dos costumes. Lembro-

me que não tínhamos televisão no sítio, mas muitos rádios em todo canto da casa e uma vitrola 

que ficava embutida dentro de um armário com vários discos de vinil - dançávamos e 

cantávamos todos os dias depois da escola, ao som daquela linda e mágica vitrola.  

Neste cenário, meu pai bancário na cidade do Rio de Janeiro e minha mãe professora e 

militante da educação na rede pública no município de São Gonçalo, envolvida ativamente com 

a política educacional do município nos anos 70 e 80. Eu e minhas irmãs, alunas da rede pública 

no mesmo município onde minha mãe lecionava, tivemos uma educação de base tecnicista num 

ensino que não centrava seus objetivos nem no professor e nem no aluno, e sim nas técnicas de 

ensino onde os conteúdos se resumiam na maioria das vezes em regras, macetes, técnicas e 

fórmulas, ausentes de explicações sobre as teorias que fundamentavam o conteúdo apresentado 

aos alunos. Priorizava-se o fazer e não o pensar. Lembro-me da tabuada que eu chorava por não 

conseguir decorar e os inesquecíveis verbos e os mapas de Geografia e Estudos Sociais. 

Aprendia tabuada, escondido da minha mãe com pedrinhas e sementes de caju com meu avô. 

Aprendizado e experiência infinitamente mais significativos que os livros didáticos e cadernos 

de tabuada.  

O menino foi capaz de interromper o vôo de um pássaro botando ponto final na frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: Meu 

filho você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai 

encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus 

despropósitos (BARROS, 2010, p.13). 

A minha experiência na infância se deu posso dizer, na contramão da história do 

progresso, da comunicação e da massificação de informações. Assim como o poeta, fazíamos 

“a pedra dar flor” e “enchíamos nossos vazios com nossas peraltagens”. Tivemos uma infância 

muito intensa de brincadeiras inventadas, do faz de conta presente nas pequenas e grandes 

coisas que inventávamos no grande e mágico sítio onde morávamos.  

Minhas palavras das memórias foram tiradas das minhas primeiras percepções: as de 

ver, as de ouvir, as de tocar. Estão ainda ignorantes do mundo moderno e das suas 

tecnologias. Nessas memórias inventadas o meu atraso está garantido (BARROS, 

2010, p.13). 

A tecnologia e a mídia chegaram mais tarde em nossa casa pelas mãos do nosso avô - 

uma TV, mas nunca demos muita importância aquele aparelho que “falava” com imagens, cores 

e sons. Mas com este mesmo avô, gostávamos de construir brinquedos, de contar histórias de 
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assombração junto aos nossos primos que vinham nos visitar nos finais de semana, de fazer 

comidinha de verdade no grande quintal, de correr atrás de sapos, de amarrar uma linha nos 

marimbondos, de alimentar e dar banho nas galinhas e porcos do sítio, de fazer cafifas e balões, 

de proteger cuidadosamente os figos das “pragas” com saquinhos de leite em companhia do 

meu avô.  

Remexo com um pedacinho de arame nas minhas/ memórias fósseis./ Tem por lá um 

menino a brincar no terreiro/ entre conchas, osso de arara, sabugos, asas de caçarolas, 

etc./(...) / O menino também puxava, nos becos de sua aldeia, por um barbante sujo, 

umas latas tristes./ (...) O menino hoje é um homem douto que trata com/ física 

quântica./ Mas tem nostalgia das latas./ Tem saudades de puxar por um barbante sujo/ 

umas latas tristes.(...) Aos parentes que ficaram na aldeia esse homem/ encomendou 

uma árvore torta.../ Para caber nos seus passarinhos./ De tarde os passarinhos fazem 

árvore nele. (BARROS, 2001, p. 47)  

Assim, nesse exercício de busca dos “achadouros” da minha infância, recordo-me de 

uma infância com muita liberdade em um grande quintal com árvores, plantas, bichos e muita 

brincadeira. Criatividade e sentido, nas palavras do poeta “se estenderam no adulto que não se 

desumanizou no encontro com a ciência e a tecnologia. A vida humana não é uma linha reta, 

mas um entrecruzamento de tempos”. (BARROS, 2001, p. 47) 

Nesse exercício de “garimpo” em busca de minhas memórias, e dos achadouros da 

minha infância, revisitando minha experiência de criança, retorno a minha pré-escola. Naquele 

contexto, anos 70 a educação infantil chamava-se creche para as crianças de 0 a 3 anos e na 

maioria das vezes pertencentes as classes populares, e jardim de infância e pré-escola ou pré-

primária para as crianças de 4 a 6 anos de idade. Estudei em duas instituições de educação 

infantil: Jardim de Infância Nossa Senhora das Dores - uma instituição religiosa privada onde 

as professoras eram as freiras - pessoas muito rudes, de poucas palavras. Em seguida fui para o 

Jardim de Infância Menino Jesus que pertencia à rede pública do município de São Gonçalo. 

Nesta segunda instituição as professoras eram mais próximas e carinhosas.  

Lembro-me de minhas professoras as “jardineiras”, como eram chamadas as professoras 

de crianças pequenas na época. “As jardineiras regavam as sementinhas (as crianças) para 

crescerem bonitas e saudáveis”. Essa tendência pedagógica, que influencia até hoje algumas 

práticas na educação infantil está relacionada à própria gênese da educação pré-escolar. Surge 

no século XVIII, num contexto de grandes transformações sociais em que as instituições 

passaram a ser questionadas, inclusive a escola. Froebel (1782-1852), por exemplo, na 

Alemanha defendia a crença numa evolução natural da criança valorizando o simbolismo 

infantil.  
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As nossas professoras certamente nos viam como “sementinhas” regadas no silêncio e 

com amor, cresceríamos “plantinhas saudáveis e robustas” promissoras de muitos frutos para o 

futuro. Quando perguntávamos insistentemente sobre alguma coisa, uma explicação que ficava 

“perdida no ar” ou quando falávamos mais do que devíamos era castigo na certa: cópias e mais 

cópias no caderno ou o que era mais difícil para mim - ficávamos sem merendar. Nessas 

rememorações, fico me perguntando sobre a formação dessas professoras: quais foram suas 

experiências de formação e qualificação docente, na época no Curso Normal para a formação 

de professores, no contexto de uma política educacional tecnicista onde o professor era um 

mero reprodutor de um ensino conteúdista? O que pensavam sobre sua profissão e sobre suas 

crianças e seus alunos? Será que havia na época algum tipo de proposta de formação em serviço 

das redes públicas para essas professoras? Se havia quais seriam os caminhos, políticas e 

diretrizes de formação?  

Minhas memórias de criança na educação infantil me trazem também a lembrança do 

silêncio de minhas professoras. Elas conversavam pouco com a gente e, como lembrei 

anteriormente estavam sempre preocupadas com a cartilha que precisava “ser dada” por 

completo até o encerramento do ano letivo. As cartilhas - especificamente apresentadas na 

educação infantil, como ferramenta de trabalho das professoras e tarefa das crianças, legitimava 

representava, de certo, a função de preparatória da pré-escola para a inserção no ensino 

primário. E assim minha experiência na escola, após a educação pré-escolar continuou durante 

os anos setenta e início dos anos oitenta, sempre em redes públicas de ensino no antigo curso 

primário e secundário, até a conclusão do ensino médio. 

1.2 Minha segunda infância: caminhos da formação acadêmica e profissional - a 

aproximação com meu tema de pesquisa 

Manoel de Barros, vivo em minhas memórias, me convida em diferentes momentos de 

minha vida pessoal e profissional, a pensar sobre o que dizia no início de suas prosas com seus 

amigos em casa: "Tudo que não invento é falso". Isso me faz pensar sobre a escrita de um 

trabalho, de uma carta, de uma poesia, de um livro, uma frase, uma palavra. Em meu caso no 

momento, escrever sobre minhas memórias. O poeta dizia mais ou menos assim: “Tudo que 

inventamos, criamos precisa ter inteireza, vida, viço, só assim se torna verdade, não caindo no 

esquecimento nem para quem escreve, nem para quem lê”. Em seu livro: Exercícios de ser 

criança (1999) ele narra a história de um menino que carregava água na peneira. Em certo 

trecho do livro ele conta: 

A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar 
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espinhos na água. O mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em 

despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou 

que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores 

e até infinitos. Com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito porque 

gostava de carregar água na peneira descobriu que escrever seria o mesmo que 

carregar água na peneira. No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, 

monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que 

podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens (BARROS, 

1999, s/p). 

Vejo-me, um pouco, como esse menino na vivência de muitas experiências como a 

primeira vez na escola, a riqueza do sítio onde morei e a doce relação com os adultos e crianças 

da minha família, experiências que não deixei escapar pela peneira. Quando escapava lá estava 

eu - a menina resgatando o perdido, e ressignificando a falta e a ausência, na produção de novos 

sentidos, a caminho de novas e outras vivências.  

Na adolescência e juventude - década de 80, fazia parte do grupo de teatro Camarim 

onde permaneci por quase seis anos. Deixei o teatro a pedido do meu pai que não gostava da 

ideia. Mais tarde incentivada por minha mãe - professora primária da rede pública, cursei o 

Pedagógico - formação inicial oferecida no Ensino Médio, institucionalizado em Escolas 

Normal e Institutos de Educação a partir dos anos 70 e, posteriormente, na Habilitação 

Magistério, após a Lei 5692/71. Foi o primeiro curso formal que tinha na grade curricular o 

quarto ano adicional para o pré-escolar, ou seja, criado para aquelas alunas interessadas em 

lecionar nas pré-escolas - que era minha intenção. Cursei então meu Ensino Médio no Instituto 

de Educação Clélia Nanci no município de São Gonçalo. No Adicional fiz um estágio 

aligeirado em duas instituições pré-escolares, onde a tarefa estipulada pelos meus professores 

foi a elaboração de um relatório das atividades ocorridas no campo de estágio e o estudo de 

alguns teóricos, que de alguma forma contribuiriam, para o conhecimento sobre o universo da 

criança em idade pré-escolar. De certo, uma experiência de formação inicial que não me 

qualificou para o trabalho pedagógico com crianças na educação infantil. 

Os programas desenvolvidos naqueles cursos não correspondiam às reais necessidades 

de um curso de formação de professores que pudesse despertar nas alunas um pensamento 

crítico sobre a profissão e sobre os problemas encontrados no sistema de ensino brasileiro da 

época. Vivenciei nos anos oitenta toda essa problemática como aluna do Curso Pedagógico. 

Tínhamos em nossa grade curricular apenas duas disciplinas da área de educação infantil: 

Metodologia da Educação Pré-escolar e o Estágio Supervisionado no Pré-escolar. Não tínhamos 

nenhuma disciplina que de alguma forma, pudesse nos iniciar na pesquisa sobre a história, 

política e práticas na educação infantil.  
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Fazíamos uma quantidade enorme de trabalhos manuais como: o famoso quadro de 

colchetes onde costurávamos em grupo um grande quadro de tecido onde pendurávamos o 

alfabeto com letras bastão de papel cartão. Confeccionávamos figuras como coelhos, índios, 

soldados, bonecos, borboletas em cartolina nas “aulas de Arte”. Sem contar com as aulas 

práticas de manusear o mimeografo e a lousa. Me lembro que durante o curso me sentia muito 

cansada e desmotivada. O curso Pedagógico se constituía em um espaço pouco favorável para 

debates, discussões críticas e troca de experiências ente nós alunas, e também com nossos 

professores. 

Nesse contexto o Ensino Normal perde sua especificidade, pois tanto as Escolas 

Normais e com frequência os próprios Institutos de Educação, vinham funcionando como 

simples cursos a mais, sem maior significação ou especificidade, no interior do conjunto de 

cursos médios ou de 2° grau. Pesquisas como de Pimenta (1994) apontavam na época, a 

degeneração evidenciada no interior das Escolas Normais, produto também da degeneração e 

precariedade do sistema de formação de professores na época.  

Os antigos Institutos de Educação, paulatinamente, foram desaparecendo, e a formação 

de professores para ministrar as aulas na habilitação de educação infantil ficou restrita aos 

cursos de Pedagogia. Nesse período não havia nenhuma preocupação legal no sentido de que 

fossem modificados os conteúdos e nem tampouco a organização proposta, pautando-a nas reais 

necessidades que a nova clientela do então ensino pré-primário (como era caracterizada e 

educação infantil) e primário. No entanto, apesar do quadro de precariedade, algumas propostas 

de reestruturação curricular discutidas nas universidades e Institutos de Educação começaram 

a ganhar certa visibilidade. Nesse contexto ao término do curso Pedagógico, mesmo com muitas 

dúvidas sobre a profissão, ingresso na universidade e concluo no início dos anos noventa, ainda 

na “segunda infância”, minha graduação em Pedagogia nas habilitações em Orientação 

Educacional e Magistério na Universidade Federal Fluminense (UFF).  

No período em que cursava Pedagogia, fui professora de educação infantil numa 

instituição privada em Niterói na região oceânica no bairro de Piratininga. Trabalhei durante 

dois anos nessa instituição e me recordo da diretora que nos entregava toda sexta feira o 

planejamento pronto para execução para as próximas semanas. Não havia reuniões, nem mesmo 

diálogo entre a equipe. Trabalhávamos tristes e cansadas, nos sentíamos desrespeitadas. Em 

cada sala de atividades vinte crianças para um professor. Nos sentíamos desrespeitados - eu e 

as crianças, por aquela lógica conteúdista e bancária de educação que reforçava práticas 

preparatórias e tecnicistas na educação infantil e contribuía para um tipo de formação em 
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serviço que reforçava o papel do professor como apenas um tarefeiro da educação, sem direito 

de exercer seu protagonismo e expressão enquanto educador.  

Porém, ao mesmo tempo, compreendia que a experiência profissional que vivia como 

professora de educação infantil naquele momento, não era uma realidade única e apartada de 

uma realidade muito maior. Estou falando da década de oitenta em nosso país, onde a função 

da educação infantil era compensar as carências sociais e culturais das crianças das classes 

populares nas creches em redes públicas e preparar as crianças oriundas das classes abastardas 

nos jardins de infância e pré-escolas nas iniciativas privadas de atendimento para entrada no 

ensino primário. O papel do professor de educação infantil respectivamente nesses dois tipos 

de atendimento era no primeiro ser o responsável pelos cuidados de saúde, higiene e guarda das 

crianças e na segunda realidade, preparar as crianças para o ensino posterior através de cartilhas 

e exercícios de mimeografados através de cópias e exercícios de repetição.  

A graduação em pedagogia foi uma experiência singular para que eu pudesse 

ressignificar e produzir outros sentidos para minha formação. Cheguei na universidade muito 

triste e duvidosa, certa que não chegaria até o fim da graduação. Cheguei deprimida, insegura 

e desgastada com a formação que tive no curso Pedagógico. No entanto, o magistério me 

interrogava e a experiência da graduação me respondia, trazendo novas perguntas, 

questionamentos, caminhos e possibilidades que desconhecia. A experiência frustrante na 

formação inicial no Pedagógico transformou-se naquele momento, em muitos questionamentos 

e um novo olhar sobre a formação do professor de educação infantil. Um olhar mais sensível, 

questionador e crítico que ampliava meu entendimento e percepção sobre o processo da minha 

própria formação. 

Participei na graduação durante cinco anos, enquanto Bolsista de Aperfeiçoamento, no 

projeto integrado de pesquisa: Construção do Conhecimento e Formação da Subjetividade, na 

Creche e Pré-escola, da Criança e do Educador, financiada pelo CNPq, enquanto membro do 

Núcleo Multidisciplinar de Pesquisa Extensão e Estudo da Criança de 0 a 6 anos-UFF 

(NMPEEC 0 a 6 anos-UFF), experiência ímpar, que me aproximou do cotidiano da educação 

infantil pública. A pesquisa-ação traduzia-se em um projeto de parceria entre a UFF e a Rede 

Municipal de Niterói, juntamente à Secretaria Municipal de Educação/Fundação Municipal de 

Educação (SME/FME), onde tive oportunidade de conhecer como aluna e pesquisadora a 

política de atendimento à infância do município, como também, suas ações referentes à 

formação do profissional das creches e pré-escolas.  
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A pesquisa foi realizada a partir das observações das atividades das creches, e das 

reuniões com a equipe de profissionais de cada unidade, além dos espaços de formação em 

serviço criados nas instituições de educação infantil e também na universidade através dos 

cursos de extensão em parceria com a PROEX/UFF2. A experiência foi me revelando 

particularidades, perfil e características das professoras nas nuances de sua formação pessoal e 

profissional. Assim, nas entrelinhas do cotidiano dos cursos de formação que oferecíamos, eu 

começava a perceber a potência desse tipo de experiência de formação para as professoras e 

também para nós pesquisadores/formadores.  

Ao término da graduação permaneci no NMPEEC 0 a 6 anos-UFF, por mais quatro anos 

como Bolsista de Apoio Técnico pela FAPERJ prestando assessoria pedagógica durante dois 

anos, a quatro creches comunitárias através do convênio entre o Núcleo de Pesquisa e a FME3. 

O projeto foi fruto do desdobramento do projeto anterior, com foco na formação em serviço 

dos profissionais de educação infantil nas creches comunitárias vinculadas ao Programa 

Criança na Creche parceria com a Rede Municipal de Niterói4.  

A experiência de bolsista e pesquisadora no cotidiano da educação infantil nas duas 

fases do projeto foi me chamando atenção para a relação do perfil daquelas professoras com 

suas práticas pedagógicas. Confirmando minhas hipóteses sobre a potência da formação no 

local de trabalho e a relevância da criação de espaços de formação em serviço que pudessem se 

tornar, espaços de diálogo, da equipe de profissionais das instituições de educação infantil que 

acompanhávamos na pesquisa. Percebia também a partir dessa convivência diária nas 

instituições de educação infantil da rede, a urgência de uma política de qualidade, 

comprometida de fato com a formação inicial e continuada dos profissionais.  

A observação demanda/envolve a atenção, a escuta na reflexão de quem admira, 

contempla a realidade. Logo, o ato de observar exige estar por inteiro, encarnado na 

presença. O ato de estudar começa na observação que demanda atenção, escuta, 

                                                           
2 Pró-Reitora de Extensão/UFF 
3 Neste período organizei juntamente com a equipe do Núcleo e da FME, um conjunto de textos, produzidos pelos 

professores da rede em 1996, publicação intitulada: Caderno Pedagógico: construindo a educação Infantil no 

Município de Niterói. Posteriormente ao término da pesquisa publicamos o livro: História e Política da Educação 

Infantil pela Eduff editora da UFF - com alguns resultados da pesquisa. Boa parte do trabalho de parceria entre a 

Universidade e a Prefeitura, do qual participei, também veio a público em algumas apresentações de trabalho em 

vários encontros e congressos de Educação e Psicologia. 
4 Neste mesmo ano, fui convidada pelo NMPEEC 0 a 6 anos-UFF a dar continuidade nos 2 anos que restavam da 

Bolsa da FAPERJ na pesquisa em sua 3ª edição no Projeto de implementação da Creche UFF intitulado: Educação 

infantil e Construção do Conhecimento na Contemporaneidade, adquirindo uma experiência profissional e política 

no qual pude participar e contribuir para a implementação de uma creche dentro dessa universidade - a Creche 

UFF, onde anos mais tarde, a partir de um projeto de colaboração técnica entre UFRJ/UFF fiz parte da equipe de 

coordenação pedagógica no período de 2011 a 2014. 
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presença e reflexão. Estar presente, no presente, enquanto presente da vida…, que me 

exige exposição, para ser visto, por esse olhar do presente. (FREIRE, 2010, p. 113). 

Na minha trajetória acadêmica na experiência como aluna-professora-bolsista-

pesquisadora, fui percebendo o sentido da pesquisa para minha vida e de todas aquelas pessoas 

que estavam a minha volta. Passei a observar mais atentamente aquele cotidiano, as pessoas 

protagonistas do espaço e tempo daquele cotidiano, a atenção à fala de cada profissional e o 

acolhimento recebido pela instituição. Não podia mais parar de pesquisar. A pesquisa passou a 

ser a minha companheira, fiel companheira no continum de muitas perguntas sem respostas 

imediatas. Companheira sempre presente na produção de sentidos para minha vida de 

professora e pesquisadora, me ensinando sobre paciência, humildade, vigília e perseverança no 

caminhar da experiência.  

A implicação com a pesquisa foi me revelando os resquícios, heranças e concepções de 

uma formação inicial, e prática docente enraizadas ainda em uma educação fundamentada em 

diretrizes tecnicistas e preparatórias para a formação da criança pequena e também do seu 

educador. Fazendo-me refletir sobre de que maneira minha formação inicial no curso 

Pedagógico, me ajudou naquele momento, a compreender as contradições do contexto das 

práticas pedagógicas das professoras da rede. Me via nelas e através delas, numa mistura de 

sentimentos, do movimento do corpo, no trabalho com as crianças, em suas queixas, desânimos 

e também descobertas de novos sentidos para a profissão. Voltei ao passado no curso 

Pedagógico para relembrar um currículo onde teoria e prática caminhavam separadas. Teorias 

sendo impostas distintas da vivência de cada uma de nós e também da experiência empobrecida 

do “estágio supervisionado” cumprido em uma carga horária de apenas dois dias, em creches 

ou pré-escolas do município de São Gonçalo. Quantas e quantas dessas professoras não foram 

formadas também nessas diretrizes curriculares que foram nos tornando com o tempo, estéreis 

da nossa própria prática. 

Ainda fazendo parte do grupo de pesquisa na UFF ingressei, em meados dos anos 

noventa, no curso de Pós-Graduação Lato-sensu: Especialização em Educação Infantil: 

Perspectivas de Trabalho em Creches e Pré-escolas, na PUC-RJ com o objetivo de prosseguir 

meus estudos no campo da educação da criança de 0 a 6 anos e formação de professores. 

Ressalto que essa experiência foi fundamental, para o meu aprofundamento em relação à 

pesquisa na área da educação infantil. Tanto no que se refere à riqueza dos diálogos travados 

nas disciplinas quanto pela troca de experiências de trabalho entre alunos e professores no 

desenrolar do curso. Na turma tínhamos uma diversidade de profissionais do campo da 
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educação infantil: agentes e coordenadores de ONGs, professores, coordenadores, diretores, 

psicólogos de redes públicas, privadas e comunitárias do Rio de janeiro e de municípios 

vizinhos. Essa variedade de experiências e histórias de vida nos permitiu uma intensa troca de 

experiências através de relatos cotidianos em diferentes disciplinas do curso5. 

Durante este período, trabalhei em uma escola particular, no Colégio João Paulo II 

situado em um bairro popular da periferia de São Gonçalo-RJ na função de orientadora 

educacional. Atuava também em uma instituição de educação infantil privada, Criançatividade 

localizada em um bairro de classe média, no município de Niterói-RJ, como coordenadora 

pedagógica. Certamente, foram experiências de grande importância, que durante cinco anos, 

colaboraram permanentemente para meu amadurecimento em relação ao cotidiano escolar e 

suas implicações para a formação docente. Duas realidades muito diferentes, mas com uma 

questão comum em ambas experiências: a ausência de uma formação em serviço de qualidade 

para atender as necessidades do profissional de educação infantil. Embora realidades muito 

adversas, a questão do cuidado e do acolhimento do profissional de educação infantil me 

chamou atenção: salas de atividades com um grupo grande de crianças e com apenas um 

profissional, em alguns casos raros, uma auxiliar de sala ou professora “volante”6 que atendia 

as professoras regentes nos momentos como banho, sono e nas refeições das crianças. 

Nesta época, ainda terminando o curso de especialização na PUC-RJ ingressei na pós-

graduação stricto sensu Mestrado em Educação, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ)7, prosseguindo a pesquisa sobre a formação do educador infantil - agora 

especificamente na Rede Municipal do Rio de Janeiro (SME) - antiga Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS)8. A experiência no mestrado além de me apresentar uma nova 

realidade de pesquisa - o município do Rio de Janeiro e suas particularidades no campo da 

educação infantil e formação e professores, ampliou meu campo de atuação no magistério me 

habilitando a lecionar no Ensino Superior no curso de pedagogia em algumas universidades 

                                                           
5 A monografia final deste curso, orientada pela professora Alicia Bonamino, foi intitulada: Um balanço das 

políticas públicas de formação do profissional de educação infantil. Uma parte desse trabalho foi publicada em 

uma coletânea organizada por Sonia Kramer - Infância e Educação Infantil editada pela Papirus em 1999.  
6 Professora que cumpre o papel de substituir eventuais faltas de outros profissionais na escola. 
7 Tendo em vista a minha inserção anterior, como pesquisadora na Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro, no período da elaboração de minha dissertação de mestrado, foi convidada em 1999, pelo Projeto de 

Educação Infantil e Alfabetização, para trabalhar junto à equipe da extinta Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS) atualmente Secretaria Municipal de Educação (SME) junto ao projeto: Curso de 

Formação Docente no Projeto: alunos com oito anos ou mais na 1ª série que tratava de questões diretamente 

ligadas à evasão e repetência na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. 
8 A minha dissertação foi defendida em março de 1999. Desta pesquisa de mestrado resultaram publicações em 

duas coletâneas: Pesquisando a Formação de Professores organizada por Edil Vasconcelos de Paiva, em 2003 

pela DP&A; e Desafios da Educação Municipal organizada por Donaldo Bello de Souza e Lia Ciomar Faria, 

publicada no mesmo ano pela mesma editora. 
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públicas9 e privadas10. A experiência de lecionar no ensino superior como formadora de 

professores tem sido um grande aprendizado e oportunidade de ser também - sujeito dessa 

formação. Durante esses vinte e seis anos de docência no ensino superior muitos 

questionamentos vêm surgindo até hoje, sobre o meu papel de formadora de meus alunos nos 

cursos de graduação e pós-graduação latu-sensu em educação, especificamente no campo da 

educação infantil. Rememoro, a cada experiência com elas, seja através das falas, escritas e 

também suas posturas políticas e pedagógicas, minha trajetória na formação inicial, professora 

iniciante, particularmente, como já relatei nesse memorial, minha decepção no curso 

pedagógico e a produção de novos sentidos para minha formação no curso de pedagogia. 

1.3  Minha terceira infância: a chegada no GEPPROFI/UFF e o projeto de pesquisa para 

o doutorado  

O convívio atualmente com minhas alunas no ambiente de formação inicial no curso de 

pedagogia e nas experiências de formação continuada na Rede Municipal de Niterói com as 

professoras de educação infantil, vem me despertando questões sobre o meu processo de forma-

me professora a cada dia, que certamente, vem sendo determinado pelas minhas escolhas 

teóricas e metodológicas de ser e estar professora11.  

Em relação às escolhas teóricas, posso dizer que as primeiras leituras sobre a pesquisa 

narrativa (auto)biográfica e o debate sobre a formação de professores e seus caminhos 

metodológicos de investigação, anunciavam uma nova epistemologia de formação - o 

pesquisador também como sujeito de sua própria pesquisa, o professor como sujeito e 

                                                           
9 Iniciei o magistério no Ensino Superior Público em 1996, quando fui aprovada no concurso para professora 

substituta no curso de Pedagogia da UFF em Angra dos Reis, lecionando, durante três anos, as disciplinas: Sócio-

História da Escola Normal no Brasil e Equipamentos de creches e pré-escolas. Em 1998, ingressei como 

professora substituta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro na Faculdade de Formação de Professores 

(UERJ-FFP-SG) atuando durante dois períodos letivos na Licenciatura de História com a disciplina de 

Metodologia Científica. 
10 Trabalho no ensino superior privado desde 1996. Lecionei no Centro Universitário Plínio Leite no curso de 

Pedagogia no período de 1998 a 2005, e também na Universidade Estácio de Sá onde lecionei durante 12 anos e 

retornei este ano. Nesta universidade lecionei disciplinas da área de educação infantil no curso de graduação em 

Pedagogia e na Pós-graduação lato-sensu de Educação Infantil. Ainda nesta instituição, coordenei uma 

Brinquedoteca vinculada ao curso de Pedagogia no campus de São Gonçalo, Niterói e Rio Comprido/RJ. Atuei 

ainda em outra instituição privada até o semestre passado - a Unilasalle/RJ durante 13 anos ministrando disciplinas 

de educação infantil no curso de Pedagogia e também na Pós-graduação lato-sensu. Nesta última universidade, 

publiquei em conjunto com os professores do curso de pedagogia três coletâneas: Trajetórias e saberes na 

formação de professores: arte, infância e ludicidade pela editora Intertexto (2012); Infância e adolescência: o que 

você tem haver com isso? Editora Autografia. (2014) e Contextos Pedagógicos pela mesma editora, 2017.  
11 Em 2008 prestei concurso para a Escola de Educação Infantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

no campus do Fundão para Técnica em Assuntos Educacionais onde atuei durante três anos, como professora e 

coordenadora. Foi uma experiência que, de certo, enriqueceu e ressignificou minha atuação no curso de pedagogia 

com a formação inicial de professores de educação infantil.  
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protagonista da sua história de formação. Assim, foi a partir da descoberta dessa outra forma 

de pesquisar, de produzir conhecimento, que venho me interrogando e problematizando minha 

prática como professora no curso de pedagogia e pesquisadora no campo da educação infantil. 

Nessas leituras, uma mistura de estranhamento e encantamento com a pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, foi me instigando a ler pesquisadores como Josso (2010), Ferrarotti (2010), 

Nóvoa (1995), Bragança (2008), Henriques (2017), entre outros, que vem afirmando a partir de 

seus estudos, a imprescindibilidade de uma nova epistemologia da formação que entenda o 

professor como sujeito do seu processo formativo. Estranhamento por ser uma ruptura com a 

forma pragmática de fazer pesquisa e encantamento por ser uma metodologia que acolhe o 

pesquisador e sua trajetória pessoal e profissional, concebendo sua história de vida e formação 

como parte do processo de produção do conhecimento da pesquisa.  

 Então, nesse momento me vejo também sendo formada pela minha experiência de 

formadora. Assim, uma pergunta me parece fundamental: o que significa ser o sujeito da própria 

formação? “O ser em formação só se torna sujeito dessa formação no momento em que a sua 

intencionalidade é explicitada no ato de aprender e em que é capaz de intervir no seu processo 

de aprendizagem e de formação para favorecê-lo e para reorientá-lo. ” (JOSSO, 2010, p. 79).  

Desse modo, a partir de minhas experiências como pesquisadora e professora em 

formação permanente, venho refletindo sobre minha trajetória como algo que “que passa por 

mim”, me mobilizando e me fazendo repensar sobre a minha formação nas relações com as 

pessoas/alunas/profissionais que também são professores (as).  

Josso (2010) nos chama atenção que comumente, quando pensávamos em nossa 

trajetória de formação profissional resgatávamos as histórias demarcadas por nossas passagens 

nessa ou naquela instituição educativa como, por exemplo, no memorial acadêmico, geralmente 

apresentado em concursos públicos e para progressão de carreira.  

Para esse tipo de memorial acadêmico o que se relatava na maioria das vezes era a enumeração 

das atividades e cursos realizados, sem uma relação maior com o que representavam em uma 

trajetória de formação, como se tudo que havíamos vivido como pessoas não tivesse relação 

com os profissionais que nós fomos, com o sentido do vivido e com as escolhas que fizemos ao 

longo desse caminho formativo.  

Muitos desses questionamentos - inerentes à pesquisa narrativa de aporte (auto) 

biográfico têm sido pensados por nós no GEPPROFI12. O grupo é constituído por estudantes da 

                                                           
12 O GEPPROFI é coordenado pela professora Dr. Eda Maria de Oliveira Henriques do Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu - Doutorado em Educação da Universidade Federal Fluminense. 
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graduação e da pós-graduação, pedagogos e professores da educação básica e ensino superior e 

coordenado por minha orientadora, professora Eda Henriques - pessoa especial de sorriso largo, 

pesquisadora singular, pessoa amorosa, mulher bonita, forte e muito querida por todos nós. O 

objetivo do nosso grupo de pesquisa é aprofundar estudos na perspectiva epistemológica e 

metodológica da narrativa nas suas abordagens autobiográficas, de história de vida, memorial 

de formação, entre outras. Transversalmente cada membro do grupo desenvolve estudos que 

convergem para o mesmo fim, formação de professores nos diversos segmentos e a metodologia 

narrativa de experiências de vida. Nesse sentido, se propõe a interlocução com diferentes 

autores, como: Josso; Passegi; Vigotsky; Bakhtin e Benjamin entre outros, que chegam ao 

grupo de pesquisa nos convidando para novos debates e reflexões.  

Somos um grupo inter e multidisciplinar de estudos sobre a questão de processos 

institucionais de formação, com foco na formação inicial e continuada de professores nos 

diferentes níveis da educação básica. O fio condutor que articula os diferentes projetos 

desenvolvidos é a narrativa, como perspectiva epistemológica e metodológica na sua 

abordagem autobiográfica, de histórias de vida, memorial de formação, entrevistas narrativas 

entre outras. Conceitos como de experiência, reminiscência, rememoração e relação, passado, 

presente e futuro, em Walter Benjamin (1989) e Jorge Larrosa (2002) tem apoiado a discussão 

do grupo, bem como os conceitos de formação e autoformação em Antônio Nóvoa (1992), 

Franco Ferrarotti (1998), Mathias Finger (2010), Marie-Christine Josso (2004) e Maria da 

Conceição Passegi (2006). Numa concepção mais ampla de leitura e de processos de 

significação, o nosso grupo de pesquisa também tem se beneficiado das contribuições de L. S. 

Vygotsky (2009) e seguidores. Privilegiando o diálogo com a escola pública como espaço de 

pesquisa e formação.  

A minha inserção no GEPPROFI provocou desconstrução/construção e quebra de 

paradigmas sobre minha forma de compreender e fazer pesquisa na universidade, como também 

em relação ao meu processo de formação pessoal e profissional ao longo da minha vida. Em 

uma das leituras no grupo - o livro de Elizeu Clementino de Souza: O conhecimento de si: 

estágio e narrativas de formação de professores me trouxe uma contribuição importante para 

o entendimento da pesquisa narrativa autobiográfica. Nas palavras de Christine Josso (2002):   

A abordagem autobiográfica inscreve-se numa perspectiva de investigação-formação 

por evidenciar um “caminhar para si” e articula-se aos campos de conhecimento e de 

ações através da busca de si e de nós, a busca da felicidade, a busca de sentido e a 

busca de conhecimento ou busca do real que potencializam o mergulho investigativo 

e formativo por parte do próprio sujeito e das buscas que empreendem no trabalho 

com a narrativa de si. (JOSSO, 2002, p.44) 
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Ao narrar, o sujeito tem a dimensão de auto-escuta de si mesmo, como se estivesse 

contanto para si próprio suas experiências e aprendizagens que construiu ao longo da vida, 

através do conhecimento de si. É com base nessa perspectiva que a pesquisa narrativa 

(auto)biográfica se configura como movimento de investigação-formação “ao enfocar o 

processo de conhecimento e de formação que se vincula ao exercício de tomada de consciência, 

por parte do sujeito, das itinerâncias e aprendizagens ao longo da vida” (SOUZA, 2006, p.49). 

A partir de um olhar fenomenológico, esta abordagem pretende considerar vários 

aspectos das histórias de vida e formação desses sujeitos a partir de suas próprias 

referências ao mesmo tempo singulares e sociais, permitindo a escuta de vozes 

silenciadas, a descoberta das sombras de cotidianos perdidos e de acontecimentos 

ignorados. Tal mudança de perspectiva traz muitos desafios teóricos e metodológicos, 

dos quais Bolívar (2014) destaca a questão epistemológica central da pesquisa (auto) 

biográfica que consiste na questão da legitimidade da obtenção do conhecimento a 

partir de experiências singulares e subjetivas (HENRIQUES, 2017, p.10). 

Reconhecendo as dimensões culturais e políticas das ações humanas, a pesquisa no 

GEPPROFI desenvolve-se a partir de duas vertentes: os estudos sobre processos institucionais 

de formação do educador para diversos níveis de ensino; e também se investigam modos de 

subjetivação e processos de aprendizagem/construção de conhecimentos; trabalhando com 

temas que articulam as dimensões ditas subjetivas e objetivas dos diversos fenômenos do 

contexto educacional proporcionando um olhar mais complexo e articulado sobre os mesmos.  

Nesse percurso e desde minha chegada no grupo de pesquisa em 201513 venho me 

reinventando como pessoa, profissional e pesquisadora, a cada aprendizado em tempos 

diferentes de formação e interação, com diferentes sujeitos. Ser orientada pela professora Eda 

Henriques vem se constituindo em uma experiência preciosa e muito especial, pois o diálogo, 

as leituras em grupo e sua orientação acolhedora e presente sobre a escrita da tese tornou-se 

fundamental e singular no processo de investigação e escrita do trabalho. As leituras, estudos 

dirigidos no grupo e participação em encontros, congressos e em especial o Congresso 

Internacional de Pesquisa Autobiográfica - (CIPA) me permitem, paulatinamente, compreender 

a contribuição singular dessa abordagem de pesquisa para a investigação sobre histórias de vida 

e formação de professores no campo da educação infantil e sobretudo sobre minha própria 

história. 

                                                           
13 Neste mesmo ano, tomei posse na Universidade Federal Fluminense em regime de permuta com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro atuando na Pro Reitoria de Assuntos Estudantis - (PROAES) na equipe de Coordenação 

de Apoio Acadêmico no Projeto Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico.  
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Ser uma professora pesquisadora de minha própria prática, atravessada todo o tempo 

por outros sujeitos que me constituem, vem me ajudando a ampliar, ressignificar e transver meu 

lugar de professora de professoras de crianças pequenas:  

O sentido de quem somos está construído narrativamente, em sua construção e em sua 

transformação terão um papel muito importante, as histórias, que escutamos e lemos, 

assim como o funcionamento dessas histórias no interior de práticas sociais mais ou 

menos institucionalizadas como, por exemplo, as práticas pedagógicas (LARROSA, 

1995, p.146). 

Hoje compreendo no exercício do doutoramento, que é a partir da minha história de 

mulher, mãe, estudante, professora, pesquisadora, que venho produzindo um novo sentido para 

minha formação e também para o meu lugar de pesquisadora. A pesquisa narrativa de aporte 

(auto) biográfico vem permitindo que eu me aproxime não apenas das teorias que fundamentam 

meu estudo na tese, mas sim, de compreender no exercício de narrar, os fios desse conhecimento 

presentes na história, na política e nas práticas de formação do profissional de educação infantil, 

fios esses, que se unem e se entrelaçam a minha história.  

Minha tese é fruto de minhas perguntas, meus questionamentos que me acompanham 

durante o tempo, surgindo da minha experiência como professora de educação infantil em redes 

públicas e privadas de ensino, dos fios da minha história de vida pessoal e profissional no 

encontro com minha própria infância e com a experiência como pesquisadora, no campo da 

educação infantil na Rede Municipal de Educação de Niterói. Acrescento ainda, o contato com 

as histórias de vida pessoal e profissional de minhas alunas e alunos no cotidiano da educação 

infantil, através da docência no curso de pedagogia em instituições públicas e privadas. Todas 

essas experiências pessoais e profissionais foram me permitindo construir um olhar sensível 

para o contexto e a realidade da educação infantil em redes públicas de ensino. 

Nesse momento, puxo os fios de minhas experiências de vida e formação, e o meu 

projeto de doutorado se consolida na aproximação com a pesquisa narrativa de aporte (auto) 

biográfico, unindo meu interesse, desde o mestrado em pesquisar sobre as diferentes 

concepções históricas e determinações legais que vêm definindo a formação, profissionalização 

e perfil da professora de educação infantil ao longo de uma trajetória histórica e política em 

nosso país e a repercussão desse processo nas narrativas das trajetórias de formação de 

professores. Na tese: “Políticas Educacionais e Narrativas das Professoras de Educação Infantil: 

produzindo novos sentidos para Formação em Serviço na Rede Pública de Ensino”, o objetivo 

geral da pesquisa é discutir a formação em serviço do professor de educação infantil em diálogo 

com as narrativas das políticas educacionais e sua repercussão no processo de formação e 

profissionalização docente em uma rede pública de ensino. Os objetivos específicos são: 
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apresentar a história e a política da educação infantil no Brasil e seus reflexos sobre as políticas 

públicas voltadas para a formação da criança pequena e de seus professores na 

contemporaneidade; analisar uma proposta de formação em serviço de uma Unidade Municipal 

de Educação Infantil da Rede Pública de Niterói para seus professores, presente no Projeto 

Político Pedagógico (PPP) sinalizando as concepções de infância, criança, educação infantil e 

formação em serviço presentes no documento; compreender como as professoras de educação 

infantil da UMEI significam o impacto destas políticas públicas em suas práticas pedagógicas 

e produzem outros sentidos para sua formação. 

As experiências, que relatei neste primeiro capítulo, vêm ao longo de minha vida 

significando e ressignificando meu lugar de mulher, professora e pesquisadora no campo da 

educação infantil e suas interfaces com a infância e formação de professores. Narrativas da 

minha história tecida a partir de fios que representam contextos, cenas e experiências de um 

tempo de vida pessoal e profissional presente na história de quem fui e de quem estou me 

tornando. Experiências que vêm afinando minha escuta cada vez mais atenta e sensível às 

questões de minha pesquisa, produzindo, assim, novos e outros sentidos no exercício de leitura 

e escrita desta tese.  

Os capítulos que seguem na tese, são um continum deste memorial que trago neste 

primeiro capítulo com novas inscrições históricas, sociais e institucionais constituídas de 

narrativas, teorias e histórias de formação e experiências, implicadas em outras histórias, em 

diálogo com minha trajetória de vida pessoal e profissional, das professoras da unidade de 

educação infantil onde a pesquisa foi realizada e também das narrativas presentes em 

documentos, legislações e diretrizes das políticas públicas para a educação infantil e formação 

do seu educador no Brasil.  

No segundo capítulo: “Narrativas e memórias sobre professores e crianças pequenas: 

histórias, políticas e antecedentes legais da educação infantil no Brasil” - sigo apresentando no 

primeiro momento, alguns antecedentes da história e da política da educação infantil em nosso 

país, e as relações existentes entre as concepções de infância e o surgimento das primeiras 

instituições de atendimento à criança pequena e dos profissionais responsáveis pelo 

atendimento em diferentes contextos sociais. Mais adiante, sinalizo algumas leis e ações do 

governo e sociedade civil, que influenciaram a formação das crianças e de seus professores nos 

anos 80, 90 e 2000 em nosso país.   

No terceiro capítulo: “As professoras de educação infantil no Brasil: em busca de novos 

sentidos para formação”- aproximo minha trajetória de vida e formação à história sobre 
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escolarização e magistério feminino e as relações de poder na vida e formação de mulheres e 

professoras de educação infantil. No segundo momento trago alguns conceitos e concepções 

sobre as propostas de formação continuada em serviço para os profissionais de educação infantil 

no Brasil apontando possíveis caminhos para uma nova epistemologia da formação de 

professores em diálogo com a pesquisa narrativa (auto)biográfica. 

No quarto capítulo: “A pesquisa narrativa (auto) biográfica e a entrevista narrativa: 

desafios teóricos e metodológicos”- contextualizo minha aproximação com a pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, revelando meus sustos, estranhamentos e também encantamentos nesse 

percurso. Em seguida, apresento o surgimento dessa abordagem de pesquisa no contexto 

educacional brasileiro, algumas de suas particularidades no campo da formação de professores 

e conceituo a entrevista narrativa no campo da educação.  

No quinto capítulo: “A pesquisa na Rede Municipal de Ensino de Niterói e as 

professoras de educação infantil: histórias de vida, experiências e narrativas na produção de 

sentidos para a docência” - apresento a realidade da educação infantil no município de Niterói 

trazendo o cenário e o contexto do campo da pesquisa - a Unidade Municipal de Educação 

Infantil (UMEI) Profª Denise Mendes Cardia, no desafio e compromisso de observar, refletir, 

narrar e registrar o vivido nas experiências de vida e formação das professoras, reveladas 

através da pesquisa e das entrevistas narrativas(auto) biográficas. 

No sexto capítulo: “Concluindo no caminhar” - teço algumas reflexões sobre a 

experiência de elaboração da tese em comunhão com a pesquisa narrativa (auto) biográfica e as 

contribuições desse aporte teórico para ressignificação do meu modo de fazer pesquisa e 

interpretar minha trajetória de vida e formação. 

Assim, implicação e intimidade, são dois sentimentos que me sensibilizam e ao mesmo 

tempo me autorizam a apresentar nas próximas linhas, guiadas pelos meus objetivos e 

entrelaçadas aos capítulos, narrativas de uma história que precisa ser contada através das teorias 

e das experiências de todos nós, sujeitos e professores em constante formação. Em busca dos 

antecedentes dessa história, minhas narrativas no capítulo a seguir, vão ao encontro da história 

e das políticas da educação infantil no Brasil, tecidas a partir das relações existentes entre as 

concepções de infância e as primeiras instituições de atendimento à criança pequena. 

Acrescento também o contexto das políticas educacionais e legislações, responsáveis pelas 

ações voltadas para a formação das professoras e de suas crianças em nosso país. 
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2.  NARRATIVAS E MEMÓRIAS SOBRE PROFESSORES E CRIANÇAS PEQUENAS: 

HISTÓRIAS, POLÍTICAS E ANTECEDENTES LEGAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO BRASIL   

 

As coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: elas desejam ser olhadas 

de azul - Que nem uma criança que você olha de ave. (Manoel de Barros) 

 

Na interlocução com as minhas memórias e experiências de formação e atuação 

profissional no campo da educação infantil ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, 

a minha tentativa neste capítulo é compreender de que forma os antecedentes históricos vêm 

influenciando atualmente as políticas de formação do profissional de educação infantil. Para 

isso, proponho-me no primeiro momento narrar a história e a política da educação infantil no 

Brasil, tecidas a partir das relações existentes entre as concepções de infância, o surgimento das 

primeiras instituições de atendimento à criança pequena e também dos primeiros 

“profissionais” - adultos responsáveis pela assistência e educação das crianças na época. 

Apresento o contexto das políticas educacionais e algumas legislações nos anos 80, 

responsáveis pelas ações e diretrizes da educação infantil, voltadas para a formação das 

professoras e das suas crianças. No segundo momento, minhas narrativas vão ao encontro do 

contexto das políticas públicas, concepções e diretrizes nos anos noventa e dois mil, voltadas 

para a formação dos professores de educação infantil. Sigo aqui o curso dos documentos oficias 

e programas de governo, destacando legislações, congressos, encontros e fóruns, que vêm 

influenciando através de suas narrativas e diretrizes, direta ou indiretamente, a oferta de 

educação infantil e também a profissionalização dos seus professores. Sem dúvida, essa história 

foi deixando, marcas na minha história de aluna na formação inicial e na continuidade dessa 

experiência permanente de formação, no exercício e na experiência de constituir-me professora 

de crianças pequenas e posteriormente professora de adultos, professores, no contexto das 

políticas educacionais no campo da educação infantil.  

2.1 - Representações de infância na história  

Quando o poeta na epígrafe diz que “as coisas precisam ser olhadas de azul, que nem 

uma criança que você olha de ave”, entendo que no exercício de pesquisar precisamos de 

sensibilidade, aproximação e cumplicidade com os sujeitos e os contextos investigados, um 

exercício permanente de diálogo, colaboração e humildade para saber olhar, ver, observar, falar, 

respeitar e ouvir.  

 Partindo da ideia de que a realidade social é produzida historicamente e carrega no seu 

interior contradições as quais acenam para a mudança, mas também para a reprodução das 

relações sociais, ao se falar em atendimento à infância no Brasil é preciso contextualizá-lo e 
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historicizá-lo. Para Kuhlmann Jr. (1998) a historiografia da educação tem buscado ultrapassar 

os limites de uma tradição que toma como ponto de partida exclusivamente o interior do âmbito 

educacional e escolar. A educação não representa apenas uma peça do cenário, subordinada a 

uma determinada contextualização política ou socioeconômica, mas elemento constitutivo da 

história da produção e reprodução da vida social. Sendo assim a história da infância, de sua 

educação e de seus educadores representa uma dimensão importante nessa perspectiva de 

alargamento de possibilidades e novos horizontes, o que se torna mais nítido com o 

aprofundamento das pesquisas sobre a história da educação infantil e de seus sujeitos. 

Para o pesquisador francês do campo da nova história - Philippe Áries o sentimento 

moderno de infância corresponde a duas atitudes contraditórias dos adultos: uma 

considera a criança ingênua, inocente e pura e é traduzida por aquilo que ele chamou 

de paparicação; a outra surge simultaneamente à primeira, mas se contrapõe a ela, 

tomando a criança como um ser imperfeito e incompleto, que necessita de moralização 

e da educação ministrada pelo adulto. A análise desses e de outros achados do autor 

possibilitou e possibilita concluir que a ideia da infância não existiu sempre e da 

mesma maneira. (LOBO, 2013, p. 99-100). 

 

Nos dicionários da língua portuguesa infância é considerada como período de 

crescimento, que vai do nascimento à puberdade. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente 

Lei n. 8069, de 13/07/90) criança é pessoa até os 12 anos de idade incompletos. 

Etimologicamente, a palavra infância refere-se a limites mais estreitos: oriunda do latim 

significa incapacidade de falar.  Essa incapacidade relacionada em geral ao momento que se 

caracteriza pela primeira infância, algumas vezes era vista presente até os 7 anos, que 

significava a transição para a idade da razão. De certo, a construção e o significado de infância 

e de criança ao longo da história foram definindo também o papel social e político das 

instituições de educação infantil e também do perfil e formação dos profissionais responsáveis 

por esse atendimento. 

Alguns estudos como o de Corsini (1996), apontam que a análise da idade cronológica 

como fato biológico, permite variadas delimitações para os períodos da vida, sem que 

haja um elemento determinante suficiente para sua definição. Infância tem um 

significado genérico e, como qualquer outra fase da vida, esse significado é resultado 

das transformações sociais: toda sociedade tem seus sistemas de classes de idade e 

cada uma delas é associado um sistema de status e de papel. (KUHLMANN JR, 1998, 

p. 16) 

Kohan (2003) destaca diferentes concepções que o termo infância incorpora, 

ultrapassando o sentido de um período da vida humana, inaugurado no nascimento e prolongado 

até a puberdade. Sentidos diversos apontam para a ideia de um período inicial de existência. A 

infância é, assim, compreendida como princípio da vida humana, o começo de tudo, uma etapa 

a ser seguida por outras. Nos seus estudos, ele destaca que a infância também é interpretada 

como um período de ausência de responsabilidades, de falta de autonomia ou mesmo de não 
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seriedade. A infância tem sido histórica e socialmente vinculada à ideia de carência, falta, 

incompletude. Assim, essa interpretação particular da infância tem impulsionado a ideia de que 

o universo adulto poderia preenchê-la, completá-la com o que supostamente lhe falta. Há certo 

consenso a respeito da natureza infantil que implica admitir-se próprio às crianças, a 

dependência da educação e moralização de outrem. Consideradas imperfeitas ou incompletas 

as crianças delimitam um modelo de infância que passa a ser aceito como natural e não como 

um conceito socialmente construído. 

O espaço da infância em nossa tradição educacional é bem ilustrado pelos estudos de 

Kohan (2003) na obra de Imanuel Kant - O que é Iluminismo? De modo geral, nos discursos 

pedagógicos percebe-se a criança nos termos de um mancipium, alguém que é levado pelas 

mãos, em direção à emancipação. A infância, então, é associada à imaturidade, à minoridade, e 

seria um estado do qual haveria que se emancipar para se tornar dono de si mesmo. Ela é uma 

metáfora de uma vida sem razão, obscura, sem conhecimento. A emancipação seria um 

abandono da infância, a sua superação, sendo este um tema comum na modernidade. 

A minoridade é uma figura da incapacidade, da falta de resolução e da preguiça no uso 

das próprias faculdades intelectuais. É o estado de mancipium deliberado, ou aquele que escolhe 

guiar-se pelo entendimento de outro. O iluminismo seria aquele movimento histórico do século 

XVIII que permitiu à humanidade, em seu conjunto, sair de sua minoridade e valer-se da força 

inscrita em sua própria razão. A infância, como fase a ser abandonada, foi objeto das mais 

diversas tentativas de silenciamento, mas também dos mais diversos sonhos de emancipação, 

liberdade e racionalidade que foi capaz de pensar o homem moderno, nas palavras de Benjamin: 

“As crianças são sujeitos históricos, daqueles que, do passado ou do presente, produzem 

imagens que relampejam as centelhas da esperança, avivando em nós o desejo do voo livre das 

andorinhas” (2000, p. 23). 

Desde a década de 1960, vêm surgindo várias pesquisas na historiografia inglesa, 

francesa, norte-americana e italiana, que representam um impulso significativo à história da 

infância. Nos estudos de Kuhlmann (1998), existem dois grandes campos da história da 

infância, presentes na história social da infância que estudam as suas condições de vida, as 

instituições, as práticas de controle, a família, a escola, a alimentação, os jogos, a vida material 

e social. Este primeiro campo torna-se elemento de estudo desta tese. Já o segundo campo, 

apresenta os aspectos mais diretamente ligados ao imaginário, que tem como propósito colher 

as mutações que intervêm na história das mentalidades em relação ao fenômeno infância, as 

diversas atitudes que aparecem nos documentos como as obras de arte, as reflexões filosóficas, 
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pedagógicas, etc. Vale ressaltar que esses estudos trazem um panorama de possibilidades de 

pesquisas que investigam uma maior aproximação ao ponto de vista da criança. Historiadores 

como Kuhlmann (1998), Freitas (1997) e Rizzini (1993) esclarecem que não são apenas as 

classes populares que não têm registros diretos da criança. As fontes, em quase sua totalidade, 

são produzidas por adultos.  

A criança não escreve a sua própria história. A história da criança é uma história sobre 

a criança. Ao procurar levar em conta essa fase da vida, caracterizando-a como 

realidade distinta do adulto, não podemos nos esquecer de que continuamos adultos 

pesquisando e escrevendo sobre elas. (KUHLMANN, 1998, p. 31). 

Chamo atenção aqui para a necessidade de nós pesquisadores do campo da educação 

infantil, considerarmos a infância como uma condição da criança. O autor acima chama atenção 

para o conjunto de experiências vividas pelas crianças em diferentes lugares históricos, sociais 

e geográficos, que certamente, vai além de uma representação dos adultos sobre esse período 

de vida. Por isso, o propósito desse capítulo é apresentar nesse primeiro momento, alguns 

estudos sobre as representações de infância na história para a compreensão de uma criança 

concreta, localizando essa criança nas relações sociais como produtora de história, 

concretamente na sua materialidade de “ser e estar” no mundo. De certo, compreender a criança 

como sujeito histórico neste momento da escrita dessa pesquisa é buscar pistas, sobre as 

concepções sobre as características e objetivos dessas instituições de atendimento à infância e 

também sobre a construção do perfil do profissional responsável por esse atendimento ao longo 

de uma história. Representações essas ancoradas no percurso da história da infância em nosso 

país. 

Na perspectiva da sociologia da educação, Eric Plaisance (1986) escrevendo sobre as 

instituições de educação infantil e infância, sinaliza ser necessário ir além das descrições das 

origens sociais das crianças que frequentam a instituição e das repercussões disso sobre seu 

funcionamento.  

Trata-se de empreender a construção das relações entre o fenômeno histórico da 

escolarização das crianças pequenas e a estrutura social. O fato social da escolarização 

se explicaria em relação aos outros fatos sociais, envolvendo a democracia infantil, o 

trabalho feminino, as transformações familiares e novas representações de infância. 

(PLAISANCE, 1989, p. 8).  

 

Logo, para Plaisance (1989) uma sociologia centrada sobre a escola das crianças 

pequenas não poderia ser apartada de uma sociologia mais global da pequena infância, e nem 

do alcance de outros campos sociológicos, como as sociologias da família e do trabalho e 

também a sociologia urbana. Ou seja, a sociologia da instituição de educação infantil estaria 

presente no campo mais amplo de uma sociologia da pequena infância, que tem como propósito 
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investigar as condições sociais propiciadoras da delimitação de ações específicas orientadas em 

direção à criança.  

Sendo assim, a história da educação infantil e das instituições que foram surgindo para 

atender as crianças pequenas relaciona-se diretamente às questões que dizem respeito à história 

da infância, da família, do professor, da população, da urbanização, do trabalho e das relações 

de produção e também, com a história das outras instituições educacionais. Para Kuhlmann 

(1998) não se trata apenas da educação infantil, a história da educação em geral precisa levar 

em conta todo o período da infância, compreendida como condição da criança, com limites 

etários amplos, subdivididos em fases de idade, para as quais surgiram instituições educacionais 

específicas. 

2.2 - O atendimento à criança pequena: um panorama das políticas públicas no Brasil 

colônia e escravista 

Os estudos de Farias (2005) esclarecem que a trajetória histórica da criança brasileira 

possui outros contornos que a distingue da criança europeia, porém a instauração de uma 

educação voltada para a infância surge, assim como na Europa14, com a valorização da criança 

como a “riqueza da nação”. No Brasil, as políticas públicas para a educação infantil foram 

marcadas em sua gênese por ações de catequese com a chegada dos jesuítas no século XVI, 

predominando até pelo menos o século XVII. Sobre esse episódio, Guimarães (2017) sinaliza 

que no Brasil Colonial, século XVI a primeira forma de atendimento à infância brasileira 

decorreu da chegada dos portugueses, seguida da vinda dos jesuítas com a incumbência de 

“civilizar” as crianças-índias através dos preceitos do Cristianismo15.  

Para os jesuítas a alma infantil era considerada “um papel em branco”, “uma tábula 

rasa”, uma “cera virgem”, facilmente moldável, na qual qualquer coisa poderia ser escrita. “A 

infância é considerada momento ideal do processo de aculturação efetivada por meio da 

catequese” (FARIAS, 2005, p. 37). 

Os padres, então eram nesse momento, os adultos responsáveis por esse tipo de 

atendimento. A resposta à resistência pelos índios adultos, à catequese jesuíta, sob a justificativa 

de que seria mais fácil envolver as crianças índias com os ensinamentos da Companhia de Jesus 

                                                           
14 A influência europeia, a partir do século XVI no cotidiano brasileiro, ocorreu fundamentalmente, por meio da 

colonização portuguesa. As relações culturais entre Brasil, Portugal e África, promovidas pela colonização, 

propiciaram uma realidade social muito peculiar, determinando assim, um modo de vida, hábitos, costumes e 

relações sociais diferenciadas, dos quais encontramos resquícios até hoje. (FARIAS, 200, p. 36). 
15 A fundação em São Vicente, em 1554, da primeira escola jesuítica no Brasil surge para converter os índios ao 

Cristianismo se insere na história do atendimento à infância com uma matriz “[...] cristã que sustentou as diferentes 

práticas e políticas públicas para as populações indígenas [...]” (AMOROSO, 2011, p. 207). 
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(ordem religiosa fundada em 1540), iniciou a prática da segregação das crianças índias em 

locais chamados de Casas de Muchachos16. Os jesuítas demarcaram o início da história da 

educação com uma natureza essencialmente religiosa e “uma imagem de criança a exemplo de 

uma folha de papel em branco, moldável e educável para a obediência e disciplina 

caracterizando-se como um atendimento educativo, pedagógico e assistencial” (GUIMARÃES, 

2017, p. 85).  

A grande preocupação na época era, na verdade, com a “formação” dos pequenos índios 

e não com o seu formador. Chamo atenção para a figura masculina presente no atendimento à 

criança, representada pelos próprios padres (com o apoio de meninos órfãos portugueses, seus 

auxiliares na tarefa de catequese e evangelização), que predominou e se estendeu até o século 

XVII com a saída dos índios da Casa dos Muchachos, agora não mais crianças, na passagem da 

infância para adolescência em busca de suas origens, seus costumes e seu povo (Del Priore, 

2004). 

Posteriormente, na virada do século XVII para o XVIII, ainda em regime de escravidão 

percebe-se uma atuação da sociedade em relação à infância concretizada num projeto de caráter 

mais civil, contando com a participação benemérita, filantrópica, voluntária e eminentemente 

feminina do adulto responsável pelo atendimento à infância naquele momento.  

No Brasil escravocrata, a família patriarcal era o modelo essencial da sociedade. As 

relações familiares são definidas por um sistema piramidal: o homem, o pai, o chefe, traduz a 

soberania no contexto familiar da época.  

Nesse momento a infância é representada em dois agrupamentos: a criança da casa-

grande e a criança escrava. A integração dessas crianças na sociedade, forma de 

tratamento e educação estavam diretamente relacionadas a sua condição social e 

econômica.  (FARIAS, 2005, p. 39). 

 

É necessário registrar que o nosso país foi por 322 anos uma sociedade escravista, 

utilizando mão de obra escrava até 1888. Configurando-se nessa época, pelo menos três 

concepções de infância bem adversas as que foram construídas na Europa.  

Essas concepções terão grandes divergências entre si, tendo em vista que fazem parte 

de universos culturais distantes: as crianças negras escravas que chegaram ao Brasil 

por imigração forçada, as crianças da elite branca europeia ou europeizada e as 

crianças indígenas. (GUIMARÃES, 2017, p. 87). 

 

As pesquisas de Góes e Florentino, (1999) apontam que as crianças escravas trazidas da 

África, quando sobreviviam da longa viagem transatlântica, que podia durar até 45 dias dentro 

                                                           
16 Desde o Brasil Colônia (séc. XVI e XVII), os trabalhos com as crianças pobres eram realizados pela Companhia 

de Jesus, a partir de sua proposta catequética (Rátio Studiorum), fazendo-se reuniões com os órfãos para ensinar a 

ler, a escrever e a se evangelizar (aprender bons costumes), nas denominadas “Casas dos Muchachos”. (DEL 

PRIORE, 1992:17). 
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de um navio negreiro apertado, em condições de higiene precárias, com água e comida 

racionadas, ao chegarem ao Brasil, “conheciam um rito cruel de passagem para a vida adulta: 

[...] o paulatino adestramento no mundo do trabalho e da obediência ao senhor” (GÓES E 

FLORENTINO, 2006, p. 17). 

Nesse contexto o atendimento à infância escravizada e pobre tomava novos rumos em 

direção à guarda e amparo da criança. A figura de destaque que estava à frente do atendimento 

nessa nova etapa, era a mulher voluntária. (Costa e Varejão, 1996). O foco desse tipo de 

atendimento estava na preocupação das guardiãs voluntárias em recolher as pequenas e 

indefesas crianças das ruas, protegendo-as dos males sociais em suas próprias casas. 

Diante da ausência de medidas mais firmes por parte do poder público, com relação ao 

abandono e desamparo da infância pobre e escrava, como também da ausência de recrutamento 

de pessoal para responder pelo atendimento, surgem as Rodas dos Expostos17 uma instituição 

de origem religiosa, com o objetivo de praticar a caridade e o amparo à infância. Nesse contexto, 

essas instituições de caráter assistencialista e religioso foram a expressão do atendimento à 

criança abandonada, ao longo de todo o século XVIII, no país. As pessoas responsáveis pelo 

atendimento dentro da Roda eram freiras e mulheres voluntárias da sociedade chamadas, dentro 

da instituição, de amas-rodeiras18. Passado um tempo de funcionamento da Roda, foi acordado 

entre a Casa de Misericórdia e a Câmara Municipal, a institucionalização de um profissional - 

uma mulher - denominada de criadeira19 para responsabilizar-se pela criação em sua própria 

residência, da criança exposta, abandonada a partir da sua saída da instituição (a Roda), ao 

completar a idade de 3 anos. 

Com a extinção da Roda de Expostos, aproximadamente em 1860, aparecem várias 

instituições de proteção à infância desamparada no Brasil, preocupadas com a formação e 

educação daquelas crianças20. 

                                                           
17 A Roda foi trazida para o Brasil no século XVIII por iniciativa das mulheres portuguesas da alta nobreza, infantas 

e rainhas. Esta instituição foi aberta em Salvador em 1726 com o auxílio financeiro do rei de Portugal e mais tarde 

na cidade do Rio de Janeiro, instalada na Casa de Misericórdia, em 1738. 
18 Essas mulheres eram na sua maioria religiosas, celibatárias e participantes de movimentos de caridade ligados 

à igreja. Elas trabalhavam em um tipo de rodízio de horário, para cobrirem o tempo necessário aos cuidados e a 

guarda das crianças expostas, não tendo nenhum vínculo institucional. 
19 Assim essa profissional de caráter rudimentar, teria total responsabilidade pela criança até os seus 7 anos 

completados. A sua remuneração, paga pelas Câmaras, era bastante pequena, coincidindo miseravelmente com a 

sua condição social de pobreza quase total. Ocorria, frequentemente, abandonos dessas crianças pelas criadeiras, 

que muitas vezes não recebiam o combinado revoltando-se diante do descompromisso público. 
20 No Maranhão em 1855 foi criada a Casa dos Educandos Artífices; no Rio de Janeiro fundou-se o Instituto dos 

Menores Artesãos (1861); em Niterói (1882) foi fundado o Asilo para a Infância Desvalida; em São Luís do 

Maranhão (1888) foi criada uma Colônia Agrícola. Outras Colônias Agrícolas “orfhanológicas” foram criadas na 

Bahia, Fortaleza e Recife, seguindo o modelo das colônias de Metttray, da França ou do modelo inglês de Red 

Hill. (Marcílio, 1996). 
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Percebe-se assim que o Brasil foi cenário de políticas cujas ações se caracterizavam em 

criar instituições que dessem conta de resolver o grave problema da infância pobre, abandonada 

e marginalizada, mas sem que houvesse claras definições com relação às responsabilidades dos 

órgãos públicos, e principalmente, criação de instituições de formação para preparação daqueles 

que trabalhavam com as crianças.  

Del Priore (1992), refletindo sobre a política de atendimento à infância, no Brasil 

Colônia até pelo menos o século XIX, sinaliza que na dinâmica da elaboração das chamadas 

políticas públicas - programas de atenção à infância e à adolescência - tiveram sua gênese por 

iniciativa e desempenho da sociedade civil, como compromisso de iniciativas privadas 

preocupadas com a criança. Pelo seu caráter de resistência, essas iniciativas foram ao longo do 

tempo correlacionando forças com os governos, sendo adotadas como políticas não 

governamentais. 

Nas primeiras pesquisas históricas sobre o tema da infância e o seu atendimento, alguns 

estudos como os de Civiletti (1988); Filho (2001); Kramer (1994); Khulmann Jr. (1991), 

Campos (1985); Rosemberg; (1996); Del Priore (2004); Freitas e Moysés Khulmann Jr. (2002) 

apontam, no Brasil, distintos momentos em que a preocupação com a questão do atendimento 

à infância concretiza-se em iniciativas públicas, criação de entidades, realização de eventos 

(encontros, seminários, exposições pedagógicas, etc.), criação de leis, regulamentos, reformas 

e reformulações administrativas. 

Kuhlmann Jr. (1991) aponta que, no caminhar da história referente ao atendimento à 

infância no Brasil, as influências médico-higienistas; jurídico-policial e religiosa 

desempenharam, no século XIX, papéis específicos em relação à guarda e educação da criança 

pequena, sofrendo influência ainda da filantropia ligada à igreja católica e obras de caridade. 

Nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, a filantropia surgia como modelo assistencial 

fundamentada na ciência para substituir o modelo da caridade. (Marcílio, 1997).  

As propostas para o atendimento à infância no Brasil, elaboradas no final do século XIX 

até o início do século XX tiveram como objetivo solucionar os problemas trazidos pelas 

concepções e pelas experiências em debate no período anterior, baseando-se na apresentação 

de novas leis e instituições sociais - na saúde pública, no direito da família, nas relações de 

trabalho e na educação. Até o momento, a situação do adulto responsável pelo trabalho junto 

às crianças pequenas, permanecia indefinida da mesma forma; essa situação era caracterizada 

ora pelo voluntarismo e boa vontade das mulheres, ora por iniciativas de profissionais de 
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diversas áreas, mantendo, como define Kramer (1995), a justaposição das várias instituições 

que “respondiam” pelo atendimento à infância.  

2.3 - As instituições pré-escolares no Brasil, as creches e pré-escolas e as primeiras 

iniciativas de formação docente  

De acordo com estudos de Campos; Malta e Mucci (1981) é importante que se entenda 

que a discussão sobre creche e pré-escola deve ser feita de forma conjunta, mas existem algumas 

diferenças do ponto de vista conceitual entre essas instituições. Originalmente, a partir da 

segunda metade do século XIX, o atendimento à criança pequena se deu através da oferta de 

dois tipos de instituição: a creche e a pré-escola, subordinadas a esferas distintas. O primeiro 

tipo de instituição - a creche - ficou vinculado à assistência e, independente da faixa etária (até 

três anos e/ou de quatro a seis anos) ou do horário de funcionamento (integral ou em turnos), 

tinha como prioridade o atendimento a crianças oriundas das camadas populares. Já a pré-escola 

e as classes de alfabetização (ou similares: pré-primário, jardim-escola, jardim de infância, 

classe preparatória) estiveram, desde sua origem, vinculadas às redes educacionais - a pública 

e a privada. Para Kuhlmann (1997) a separação e o paralelismo das duas modalidades de 

atendimento foram motivados por fatores socioeconômicos: as instituições ditas educacionais 

eram destinadas às classes médias superiores e à elite do país; as instituições assistenciais, desde 

sua origem, têm tido como público as classes populares.   

É importante sinalizar, que existem muitos opiniões e recortes históricos para explicar 

as causas e os temas que influenciaram a constituição das instituições pré-escolares em nosso 

país. Tomando a princípio o recorte feito por Kuhlmann (1998) para situar historicamente o 

aparecimento e também as funções dessas diferentes instituições, parte-se de início que a 

história da assistência à infância em nosso país é fruto do resultado da articulação de grandes 

forças políticas: os interesses jurídicos, empresariais, políticos, médicos, pedagógicos e 

religiosos. 

Além dessa composição de forças, a infância, a maternidade e o trabalho feminino 

também são aspectos presentes na história das instituições de educação infantil. Além desses 

fatores, o panorama econômico como o processo de constituição da sociedade capitalista, da 

urbanização e da organização do trabalho industrial também contribuiu para a presente 

configuração.  

A história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que se somam, 

“mas a interação de tempos, influências e temas, em que o período da elaboração da 

proposta educacional assistencialista se integra a outros tempos da história do homem. 

(...) Foi na segunda metade do século XIX que surgem no cenário internacional as 

primeiras instituições pré-escolares, como parte de um conjunto de medidas que 

conformam uma nova concepção assistencial, a assistência científica, abarcando 
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aspectos como a alimentação e habitação dos trabalhadores e dos pobres.  A grande 

marca dessas instituições, então, foi a sua postulação como novidade, como propostas 

modernas, científicas - palavras utilizadas fartamente nessa época de exaltação do 

progresso e da indústria (KUHLMANN, 1998, p. 5-82).  

A creche para as crianças de 0 a 3 anos, que surge nesse momento, foi vista tanto na 

realidade internacional como na brasileira como muito mais que um aperfeiçoamento das Casas 

dos Expostos no século XVIII, que recebiam as crianças abandonadas. A creche foi apresentada 

como uma instituição em substituição e oposição a esse modelo de atendimento, garantindo 

assim que as mães não mais abandonassem seus filhos. É necessário frisar ainda que não se 

pode considerar a creche como uma iniciativa apartada das escolas maternais e jardins-de- 

infância e pré-escolas para crianças de 3 ou 4 a 6 anos, em sua vertente assistencialista, pois de 

acordo com Kuhlmann (1998) as propostas de atendimento educacional à infância de 0 a 6 anos, 

na época, agregam as duas iniciativas, mesmo que apresentando instituições distintas por idades 

e classes sociais. 

Em 1908, foi criada no Brasil a Creche Central21com o objetivo de ser matriz de outros 

institutos semelhantes, nos bairros distantes da cidade paulista. A creche tinha na época a 

responsabilidade de acolher em período integral, as crianças de mães que trabalham fora de 

suas casas - empregadas domésticas e funcionárias das fábricas. Os serviços daqueles que 

assistiam à creche, eram prestados gratuitamente, ora pelos médicos, ora pelas senhoras da 

sociedade (filantropas), responsáveis pela direção daquela entidade. Depois de passados pouco 

tempo de sua inauguração, a função das contribuições financeiras e a ocupação dos lugares 

internos da creche, passaram a ser atribuições das Religiosas da Congregação de Santo Antônio. 

O trabalho permanecia de caráter voluntarista e religioso, afastando-se a possibilidade de 

oficialização de um trabalho educativo, pedagógico de fato. 

De acordo com pesquisas22 de Kramer: 

Em 1908, teve início a “primeira creche popular cientificamente dirigida” a filhos de 

operários até dois anos de idade e, em 1909, foi inaugurado o Jardim de Infância 

Campos Salles, no Rio de Janeiro. Enquanto havia creches na Europa desde o século 

XVIII e jardins de infância desde o século XIX, no Brasil ambos são instituições do 

século XX. (KRAMER, 1992, p.52) [Aspas do autor]. 

As pré-escolas e as classes de alfabetização (ou similares: pré-primário, jardim-escola, 

jardim de infância, classe preparatória) estiveram, desde sua origem, vinculadas às redes 

                                                           
21 A creche Central funciona no edifício do Asilo de Menores Desamparados, cedido pelo chefe de polícia, Dr. 

Alfredo Pinto, mudando várias vezes de local e com expressiva rotatividade das crianças, tendo uma média 25 

matrículas efetivas e 15 frequências diárias. (KUHLMAN, 1997, p. 6). 
22 Vale ressaltar que o primeiro Jardim de Infância brasileiro foi inaugurado em 1875, tendo fechado, logo em 

seguida, por falta de auxílio do Poder Público. (KRAMER, 1992, p. 52). 
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educacionais - a pública e a privada, atendendo em sua maioria crianças de classes mais 

privilegiadas economicamente. As instituições ditas educacionais eram destinadas às classes 

médias superiores e à elite do país; as instituições assistenciais, desde sua origem, têm tido 

como público as classes populares.  

Nesse período, surgem as primeiras tentativas institucionais de formação do pessoal 

docente para o ensino primário: a primeira Escola Normal brasileira, fundada em 1835, em 

Niterói pelo governo da Província; em seguida na Bahia, em 1845; em São Paulo - em 1846.  

(Villela, 1990). 

Em 1901, vemos a iniciativa de criação de uma instituição destinada a formar 

professoras para atuarem nas Escolas Maternais. Em São Paulo, é fundada uma sociedade 

destinada ao amparo e educação da mulher e da infância: a Associação Feminina Beneficente e 

Instrutiva23. “O primeiro passo da entidade foi criar um Liceu Feminino, estabelecimento 

destinado a preparar professoras para escolas chamadas maternais (espécie de creche e jardim 

de infância) e uma escola noturna destinada à alfabetização da mulher”. (KUHLMANN JR., 

1997, p. 6).  

Destaco ainda, a criação do Liceu Feminino, no início do século XX, entidade voltada 

também para a formação do profissional responsável pelo atendimento às crianças, surge como 

uma ação bastante significativa, já que anteriormente, pelo que se tem registrado, não se assistiu 

a outras iniciativas voltadas para o mesmo fim. 

Na época, essas escolas eram mais conhecidas como “Colégios de Moças” do que 

centros de formação do magistério. Nas demais capitais provinciais funcionavam 

“cadeiras de pedagogia”, anexadas aos liceus, ou também, improvisavam-se escolas 

normais com conotações mais metodológicas, mais técnicas do que teóricas 

(GRINSPUN, 1997, p. 29).  

 

No entanto, mesmo com o surgimento de algumas iniciativas de formação dos 

profissionais responsáveis pelo atendimento à infância em nosso país, todas essas políticas 

voltadas para o atendimento à criança pequena podem ser caracterizadas pela ausência de 

projetos sistemáticos voltados para a formação e valorização do magistério destinado à faixa 

etária de zero a seis anos (KUHLMANN Jr., 1998). Pode-se dizer, diante desse contexto, que 

as políticas públicas para a educação infantil se caracterizavam como ações voltadas 

                                                           
23 Após quatro anos de sua inauguração, a Associação mantém, além da Escola de Analfabetos e do Liceu, vinte e 

duas escolas maternais, um asilo para mães desamparadas (asilo e creche), tendo anexas oficinas de tipografia, 

costura e confecção de flores; no interior, são inauguradas cinco escolas maternais, das quais duas em Campinas. 

Em 1919, conta-se com asilos funcionando em Barretos, S. José do Rio Pardo, Pederneiras, Jaboticabal, Rio Preto 

e Santos. (Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, 7o Boletim, p. 306). 
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exclusivamente para a assistência e amparo às crianças, distantes de projetos educacionais e de 

valorização e ampliação da docência nessa área.  

Em 1919, o médico Moncorvo Filho funda o Departamento da Criança no Brasil 

(DCB), também reconhecido de utilidade pública municipal. A criação desse Departamento se 

soma à importância do surgimento anterior da Escola Maternal que deu origem ao Liceu 

Feminino no Brasil e a criação do Instituto de Proteção à Infância (IPAI), pois ambas as 

instituições introduzem na época iniciativas inovadoras relacionadas à formação e preparação 

do profissional para o trabalho junto à infância com cunho educativo. De certa forma, o discurso 

presente nessas iniciativas inaugura, até a segunda metade dos anos 20, uma nova mentalidade 

mesmo que ainda tênue e retraída sobre a necessidade de formação do adulto responsável pelo 

atendimento à infância. Percebe-se, ao longo da história, que o perfil do profissional 

responsável pelo atendimento à criança em nosso país, foi sendo construído - assim como os 

órgãos de atendimento - de maneira justaposta, ou seja, aproximando, unindo várias pessoas de 

“boa vontade”, com diferentes objetivos e interesses e de diferentes setores sociais.  

Nos anos quarenta, governo de Getúlio Vargas se assiste a várias iniciativas oficiais no 

que se refere à criação de órgãos com objetivos de assistir a infância brasileira, numa forma de 

movimentação burocrática e administrativa. Alguns desses órgãos eram vinculados ao 

Ministério da Saúde, outros ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sendo 

posteriormente ligados ao Ministério da Previdência e Assistência Social e da Educação, além 

de outros vinculados à iniciativa privada. (Kramer, 1992; Bazílio, 1998). Neste período, 

assistimos a várias iniciativas oficiais no que se refere à infância. Foram criados o 

Departamento Nacional da Criança, órgão do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 

1940; e o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), ligado ao Ministério da Justiça e dos 

Negócios Interiores, ano seguinte. Por iniciativa da primeira-dama Darcy Vargas, outra 

instituição pública é criada nessa época: a Legião Brasileira de Assistência (LBA) que, após a 

2ª Guerra, passa a se ocupar principalmente da maternidade e da infância (Bazílio, 1998). 

As entidades assistenciais privadas também se organizaram e vão ganhando expressão 

em forma de confederação, criando a Companhia Nacional da Criança, em 1948. Outra 

iniciativa do setor privado foi o surgimento, em 1952, da Organização Mundial de Educação 

Pré-Escolar (OMEP). Junto à criação de alguns desses órgãos, no campo da educação infantil, 

se produzia, paralelamente, uma mentalidade e uma concepção sobre o seu caráter profissional. 

Embora o discurso que havia reforçasse ainda o assistencialismo no trabalho junto às crianças, 
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a preocupação com um atendimento de caráter mais educativo surgia paulatinamente no interior 

dessas propostas, inclusive no discurso presente nas legislações naquele momento. 

2.4 - A legislação, a educação infantil e a formação do professor: o que dizem as leis? 

Cury; Horta e Fávero (1996) chamam a atenção para o fato de que nem sempre as leis 

são produzidas em momentos de democracia. Se observarmos, por exemplo, a trajetória da 

nossa legislação educacional, podemos notar diferentes enfoques e concepções apresentadas, 

no caso brasileiro, em relação à educação infantil, as crianças e seus educadores decorrentes 

das políticas educacionais da época em que tais leis foram criadas. É preciso notar, no entanto, 

que o contexto de produção da legislação mais recente, na área da educação infantil, constituía-

se de grandes movimentos e organizações da sociedade civil, em que se realizavam muitas 

conquistas democráticas inclusive em outros âmbitos da sociedade. Neste quadro, alguns 

dispositivos legais podem ser considerados como significativos avanços na área da infância. 

A Legislação pode ser entendida então como uma maneira de apropriar-se da realidade 

política por meio das regras declaradas, tornadas públicas, que regem a convivência 

social de modo a suscitar o sentimento e a ação da cidadania. Não se apropriar das leis 

é, de certo modo, uma renúncia à autonomia e a um dos atos constitutivos da 

cidadania. (CURY; HORTA; FÁVERO, 1996, p.15)  

Podemos ainda ressaltar que é a democracia que dá sentido, significado maior a uma 

legislação. Por isso, quando gerada num contexto de poderes arbitrários, quando obedecida sem 

discussões, certamente não conta com a aprovação da população e tem o medo como o princípio 

de sua conformidade. Por isso, defendo a urgência do professor ter acesso ao conhecimento dos 

textos legais voltados para a educação, seu campo profissional. Além de promover novas 

leituras no campo da sua formação, isso, certamente, insere os professores, num debate que 

inclui duas perspectivas: a sua atuação política no cotidiano escolar e o sentido de cidadania. 

Nesse processo, ocorre uma conscientização de seus direitos, de sua identidade profissional e 

de sua função na sociedade. 

Apesar de toda a repressão política, a partir da segunda metade dos anos 70, foram 

aparecendo, nas grandes cidades, manifestações de organização da sociedade civil na luta pela 

mudança do quadro político instalado no Brasil. Pode-se dizer que, a experiência de luta, na 

época, pela abertura de espaços na legislação, por melhores condições para a educação infantil, 

para a criança pequena e para o seu profissional, não repercutiu em muitos ganhos. A educação 

da criança de 0 a 6 anos e o seu educador sequer eram reconhecidos, nesse contexto, como 

prioridade nas políticas educacionais. 
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É importante destacar, a criação nesse período das leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, particularmente: (Lei 4.024/6124); (Lei 5.540/68) e por último a Lei 

(5.692/71) - Lei da Reforma do Ensino Superior - hoje chamada Lei da Reforma da Educação 

Básica, que instituiu a profissionalização, do então ensino de 2º grau. No caso desta última 

legislação, declara-se que a formação dos educadores para as séries iniciais e para a educação 

infantil passa a ser considerada como um curso profissionalizante - o curso de Formação de 

Professores, chamado também de Curso Normal realizado em três anos. No caso da formação 

específica em educação infantil ainda poderia ser cursado mais um ano como adicional.  

 Destaco ainda, que a nossa primeira LDB (4.024/61) possuía bastante respaldo nos 

setores educacionais naquele momento, já que se inseria, ainda que tardiamente, num 

movimento desenvolvimentista de caráter nacional e modernizante: 

Esta lei representou um avanço na tentativa de unificar o sistema escolar, afirmando 

princípios e flexibilidade de currículos e de descentralização (que vão ser encontrados 

novamente e mais tarde, na Lei Darcy Ribeiro), mas esteve sobre o foco das questões 

ideológicas, da época, ampliando suas discussões para a autonomia do Estado no 

exercício de sua função educadora e da distribuição de recursos para a educação 

(GRINSPUN, 1997, p. 34). 

 

 Com o regime militar instalado nos anos 60 e prolongado por toda a década de 70, a 

educação representava peça fundamental, do modelo de desenvolvimento econômico 

pretendido, ao qual se aliava a segurança nacional. A meta básica desse período foi a expansão 

dos sistemas de ensino, garantindo o acesso à escola para a população em massa. A partir do 

golpe militar, seguiu-se um longo período de contínua instalação de um regime de ditadura, 

abalando a liberdade de expressão e a sociedade civil no âmbito de sua organização. Partidos 

políticos, sindicatos e associações foram fechados, a imprensa censurada e várias prisões, 

torturas, desaparecimentos, assassinatos e exílios ocorreram no país. 

 Com relação à educação infantil, esta LDB reserva um pequeno capítulo, no interior da 

educação de grau primário, destacando que esta educação deverá ser ministrada em escolas 

maternais, jardins de infância e parques infantis, e as empresas que têm mães de menores de 

sete anos deverão ser incentivadas a criarem instituições do gênero25. As creches não foram 

incluídas no sistema de ensino ficando a cargo dos empresários a criação desse tipo de 

instituição. 

                                                           
24 A LDB (Lei 4.024/61) reforçou o caráter federativo da organização da educação escolar no país, correspondendo 

aos princípios descentralizadores da Constituição de 1946. A partir de disposições comuns, de âmbito nacional, 

essa lei determinou que a União, os Estados e o Distrito Federal organizassem seus respectivos sistemas de ensino. 

Esta LDB teve como característica a conciliação de vários projetos que tramitaram no Senado, durante a sua 

elaboração. “A tendência conciliadora, já identificada no texto aprovado pelos deputados, foi acentuadamente a 

realização da média de todas as correntes políticas daquela época” (SAVIANI, 1997, p. 18. Aspas do autor).  
25  Título VI: Cap. I Da educação pré-primária: Art. 23 e 24. 
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 A política voltada para a educação infantil nessa época era de pouquíssima expressão, 

correspondendo ao projeto nitidamente preparatório desse atendimento. No âmbito das 

atribuições dos Estados e dos seus respectivos sistemas de ensino, a nossa primeira LDB não 

se pronuncia, nem no sentido de autorizar o funcionamento, reconhecer e supervisionar as 

instituições de educação infantil,26 nem tampouco menciona o tipo de profissional necessário 

para o trabalho junto às crianças pequenas, diferentemente do que se pronuncia com relação ao 

ensino primário e médio. Infelizmente mesmo com a inclusão da educação infantil no sistema 

educacional, essa legislação não contribuiu para ruptura do assistencialismo e filantropismo 

historicamente presentes no atendimento à criança pequena em nosso país. 

 A situação se agrava ainda mais quando foi constatado que até aproximadamente metade 

da década de 60, a Lei 4.024/61, além de não ser respeitada pelas empresas (devido à 

fiscalização deficiente e a ausência de punição), era conhecida por um pequeno número de 

trabalhadoras. Se o empresário tinha, formalmente e por força da lei, a obrigação de prestar 

algum tipo de serviço destinado à população de 0 a 6 anos, por outro lado, o Estado nos níveis 

federal, estadual e municipal via-se absolutamente desobrigado de qualquer ação nesse 

sentido27.  

 Ainda é importante lembrar que não havia nenhuma lei ou um documento elaborado 

pelo poder público que orientasse esses empresários quanto à caracterização, formação, carga 

horária ou remuneração dos profissionais contratados para o trabalho nas creches das empresas. 

Os profissionais, na sua totalidade mulheres eram contratadas pelos empresários, sem 

preocupação com a escolaridade ou com a formação na área do magistério. A existência dessas 

instituições nas empresas era especificamente para cuidar, tomar conta dos filhos dos 

funcionários no período de exercício profissional desses pais nas indústrias.  

 No entanto, alguns documentos legais e instâncias governamentais se pronunciaram de 

forma relevante sobre o tema da formação docente em nosso país. Temos como exemplo, em 

relação à história da formação dos professores no Brasil, a instalação, em 1962, do Conselho 

Federal de Educação (CFE) representando um marco importante pela emissão de alguns 

pareceres, que de certa forma impulsionaram a criação, posteriormente, de cursos regulares de 

formação para o magistério (GRINSPUN, 1997). 

                                                           
26 Nessa época a responsabilidade pelas políticas públicas voltadas para o atendimento da criança menor de sete 

anos ficava a cargo do Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.  
27 No século XIX, no Brasil, foi criada uma Lei Municipal que, mais tarde, veio a desobrigar as Câmaras 

Municipais de arcarem com a obrigação de sustento e manutenção das Rodas de Expostos – que naquela época era 

sua obrigação - estendendo o atendimento às crianças abandonadas também para os setores privados. Assim 

constata-se que desde as primeiras décadas do século XIX, a desobrigação do setor público com relação à 

população infantil das classes populares vem sendo uma prática exercida em nosso país. (Marcílio, 1997). 
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 Em um dos pareceres, o de número 251/62, na parte relativa ao Magistério Normal, o 

texto recomenda várias medidas para a melhoria da formação docente no país28, 

[...]apresentando até pressupostos para uma preparação do professor primário em 

curso superior: formação do mestre primário em curso superior, [...] em curso de grau 

médio e consequente formação superior, em nível de graduação, dos professores 

desses cursos e dos profissionais destinados às funções não docentes do setor 

educacional (GRINSPUN, 1997, p. 35-36). 

 

 Nesse contexto os cursos de Pedagogia são reorganizados a partir do Parecer 252/69, no 

que se refere às habilitações cumprindo as determinações originárias da Lei 5.540/68. Podemos 

talvez atribuir o surgimento dessas medidas no interior dos Pareceres do CEF, ao momento 

político que o país atravessava, no qual toda a educação deveria estar atrelada aos ditames de 

um modelo de desenvolvimento que se assentava na ordem econômica, reduzindo desta forma 

a educação aos interesses do setor produtivo.  

 O objetivo do governo era garantir a continuidade da ordem sócio-econômica, as 

diretrizes gerais da educação, logo, as diretrizes em vigor não precisariam e nem deveriam 

sofrer alterações. Segundo o autor citado, bastaria ajustar a organização do ensino ao novo 

quadro político, como um instrumento para dinamizar a própria ordem sócio-econômica29. 

 No entanto, as novas regulamentações emanadas do regime militar, sob a aparência de 

mudanças, trariam alterações profundas na educação brasileira. A Lei 5.540/68 reformulou a 

estrutura do ensino superior30, contida na LDB de 61, fixando normas de organização e 

funcionamento desse ensino e de sua articulação com a escola de ensino médio. Também 

definiu que a formação de professores para o ensino de 2o grau, de disciplinas gerais ou técnicas, 

bem como a formação prévia dos especialistas, far-se-ia em nível superior31.  

 Como podemos notar nada se pronunciou nem no conteúdo dos decretos (CFE), nem na 

lei da reforma universitária, com relação à educação da criança pequena, e nem mesmo com 

                                                           
28 Outro Parecer - 292/62 estabeleceu os currículos mínimos dos cursos de licenciatura, compreendendo as matérias 

básicas para o bacharelado e os estudos profissionais que habilitassem ao exercício do magistério nos 

estabelecimentos de ensino médio, dando continuidade à concepção dicotomizada entre a teoria e a prática. 
29 A ruptura política desencadeada pelo golpe militar foi considerada necessária pelos setores economicamente 

dominantes para a permanência da ordem socio-econômica que se acreditava ameaçada pelo grupo que então 

exercia o poder político formal, apoiado numa crescente mobilização da população impulsionada pela ideologia 

do nacionalismo desenvolvimentista. A nova situação exigia adequações no âmbito educacional, o que implicava 

mudanças na legislação que regulava o setor. Entretanto o governo militar não considerou necessário editar, por 

completo, uma nova lei de diretrizes e bases da educação (SAVIANI, 1996). 
30 Para mais detalhes sobre a reforma do ensino superior, indicamos o artigo: “Formação dos Profissionais: uma 

questão em debate de Míriam Paura S. Z. Grispun. In: Múltiplas Leituras da LDB. Rio de Janeiro: Dunya, 1996. 
31 A “Lei da Reforma Universitária”, como é chamada, manteve e prolongou o que ficou estabelecido pelo Decreto-

lei no53, do mesmo ano, que proclamava que nos cursos oferecidos pelas universidades federais se incluiriam 

obrigatoriamente os de formação de professores para o ensino de 2o grau e de especialistas de educação (SAVIANI, 

1996). 
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relação as especificidades para a formação inicial ou requisitos do profissional dessa área. Em 

1971, é criada a Lei 5.692, dessa vez para complementar a LDB/61, tratando da obrigatoriedade 

do ensino de 1o grau, dos 7 aos 14 anos e da reforma do ensino primário e médio alterando a 

sua denominação para ensino de primeiro e segundo graus.  

 Com a relação à formação do profissional de educação, a lei32 determina como seria 

feita a formação, devendo ser ajustada às diferenças culturais de cada região do país, bem como 

orientada para atender aos objetivos específicos de cada grau, às características das disciplinas, 

áreas de estudo, atividades e às fases do desenvolvimento dos educandos. Também determinou 

a formação mínima para o exercício do magistério, citando os estudos adicionais que poderiam 

ser objeto de aproveitamento em cursos anteriores. Quanto à formação continuada, aquela que 

deve ocorrer no continum da vida profissional do educador, tida como importante para a 

qualificação dos profissionais, sendo associada à oportunidade de progressão na carreira; a 

legislação não apresenta estratégias para a sua legitimação. 

 Gostaria de lembrar que a Lei 5.692/71 mencionou muito rapidamente a educação 

infantil (no Art. 19) estimulando os sistemas de ensino a velarem pelo seu oferecimento; sem 

obrigatoriedade e nem mesmo acompanhamento. Isso revela, sem dúvida, o lugar marginal 

ocupado pela educação da criança menor de 7 anos e do seu profissional, num contexto mais 

amplo da educação no Brasil (BARRETTO, 1997). Embora a educação pré-escolar já constasse 

nos termos das duas LDBs anteriores (Lei 4.024/61 e Lei 5.692/71)33, as mesmas não faziam 

qualquer menção às questões de direitos das crianças, do perfil do profissional ou do dever do 

Estado em ofertá-la.  

Na década de 60, como vimos anteriormente, houve um enfraquecimento e uma 

desarticulação da estrutura do Departamento Nacional da Criança vinculado ao Ministério da 

Educação e Cultura - MEC, sendo vários de seus serviços destinados à infância absorvidos pelo 

Ministério da Saúde, reforçando suas tendências de atuação prioritariamente em iniciativas 

médicas e assistenciais. (Kramer,1992). Isso contribuiu, na época, para uma política de 

indefinição, ambiguidade e descaracterização do perfil do profissional responsável pelo 

                                                           
32 No tocante ao salário dos professores, a legislação (artigos 36 e 39) menciona um estatuto no qual deveria se 

estruturar uma carreira de magistério de primeiro e segundo graus, devendo ser estipulada a remuneração dos 

professores e dos especialistas, tendo em vista a maior qualificação em cursos e estágios de formação, 

aperfeiçoamento ou especialização, sem distinção de graus escolares em que atuam (GRINSPUN, 1997). 
33 A LDB 4.024/61 reserva um pequeno capítulo, no interior da Educação de grau primário. “Esta educação deverá 

ser ministrada em escolas maternais ou em jardins-de-infância, e as empresas que têm mães de menores de sete 

anos deverão ser incentivadas a criar instituições do gênero” (Art. 23 e 24). A LDB 5.692/71 complementar à 

anterior, menciona o atendimento à criança pequena - a “educação pré-primária, estimulando os sistemas de ensino 

a velarem pelo seu oferecimento, porém, sua oferta não era reconhecida nem como direito da criança e nem dever 

do Estado”. 
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atendimento à infância, presente até hoje em nossas políticas educacionais. Diante desse quadro 

político, o período da expansão da educação infantil durante o governo militar, ocorreu com 

custos reduzidos, educadores leigos, espaços improvisados, materiais pedagógicos 

improvisados ou sua escassez, como brinquedos, livros, papéis, tintas. Como sinaliza a autora 

a seguir: “esses fatores resultaram em ambientes educacionais pouco favoráveis ao 

enriquecimento das experiências infantis”. (ROSEMBERG, 2002, p. 35). 

Em 1974, com o objetivo de criar um compromisso junto à educação pré-escolar, o 

governo federal criou a Coordenação de Educação Pré-Escolar (COEPRE/MEC), que 

incentivaria as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios a também criarem 

coordenações voltadas ao pré-escolar..  

Apesar dos equívocos, das propostas compensatórias, não se pode negar o papel do 

MEC na década de 70, impulsionando mesmo que por “linhas tortas” o debate sobre funções e 

métodos pedagógicos da pré-escola, legitimando a educação pré-escolar, relacionando-a à 

escola de 1º grau. Mas a criação da COEPRE e a ênfase ao pré-escolar se deram num contexto 

onde o discurso oficial apontava a pré-escola como necessidade, enquanto o planejamento 

orçamentário da União continuava sem uma política de dotação de verbas específicas. Ao 

mesmo tempo em que essa situação se configurava na esfera política, o meio acadêmico dirigia 

severas críticas à abordagem da privação cultural, sua inconsistência teórica e suas intenções 

ideológicas. 

 Percebe-se que perdemos, mais uma vez, a oportunidade de reformular o texto legal, 

que permaneceu minimizado quanto à questão da formação do profissional de educação infantil, 

agravando a situação de descontentamento daqueles envolvidos nessa discussão da criança 

pequena no país. Permanecendo o mesmo “jogo de empurra” da responsabilidade do 

atendimento, do setor público para a iniciativa privada. 

Ainda que ignorada pela lei, a educação pré-escolar foi crescendo no Brasil. A creche 

se expandia, por força de demanda das famílias trabalhadoras. A pré-escola ganhava 

espaço nos planos de educação do MEC e das Secretarias de Educação. Aliás, esse 

não era um fenômeno brasileiro, e sim mundial. Embora alguns dirigentes e técnicos 

-sobretudo burocratas - insistissem numa visão anacrônica de que a educação pré-

escolar era um luxo e que dela devia encarregar-se a família, o número daqueles que 

percebiam a importância e a necessidade de o poder público responder a essa nova 

demanda social foi crescendo em todo país (DIDONET, 1994, p. 13). 

 

 De certo, o descaso das políticas públicas nessa época pela educação infantil e pelos 

seus educadores, através do tratamento sintético e reduzido nas leis educacionais é fruto da 

herança da caridade, da filantropia e do assistencialismo, na história do atendimento à infância 

em nosso país. A política assistencialista presente historicamente na dinâmica do atendimento 
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à infância brasileira fez com que a formação e especialização do profissional na área se 

tornassem desnecessárias, pois para tanto, segundo a lógica dessa concepção, bastariam a boa 

vontade, gostar do que se faz e ter muito amor pelas crianças. 

 A educação pré-primária, termo utilizado a partir dos anos 60 e que foi tomando força 

nos anos 70 para se referir à educação das crianças menores de sete anos, certamente não foi 

reconhecida pela legislação brasileira nessas duas décadas como uma educação necessária para 

o desenvolvimento infantil, sendo citada apenas como mais um espaço de atendimento, não 

obrigatório, para essa faixa etária. A legislação transfere de alguma forma, uma obrigação que 

seria do poder público - e não das empresas privadas - ao incentivar a criação de creches e pré-

escolas nesses espaços, em função da presença de mães de crianças pequenas, trabalhadoras 

nessas empresas34. 

 Porém, foi só a partir do período 1974/1975 que a educação pré-primária da década de 

60, a educação pré-escolar35, começou a receber uma atenção especial do nosso sistema público. 

Isto fica evidente, por exemplo, na criação, pelo MEC, da CODEPRE (Coordenação de 

Educação Pré-Escolar), nos documentos por ela produzidos e nos pareceres do Conselho 

Federal de Educação36. Foram produzidos pelo MEC naquele biênio diversos documentos e 

pareceres que desencadearam na realização do Primeiro Encontro de Coordenadores de 

Educação Pré-Escolar realizado na Capital Federal, em 1975. Foi um período que se 

caracterizou em uma preocupação de caráter político-administrativo com relação à educação 

pré-escolar, com o objetivo de lhe dar sustento e legitimidade. O enfoque do atendimento nesse 

período era assistencial e compensatório, caracterizado pelo “esquecimento” dos recursos 

humanos e pela ausência de projetos e propostas do governo e de criação de cursos de formação 

para o profissional. 

Assim, alguns equívocos teóricos estavam presentes na política de educação pré-escolar 

daquele momento: 

Como o vínculo que se estabelecia entre o êxito da criança na escola de primeiro grau 

e o efeito compensatório que a pré-escola teria, por antecipação fortemente 

influenciados pela abordagem da privação cultural, os documentos oficiais do 

MEC/CODEPRE e os pareceres do CFE buscavam dar algumas respostas ao sério 

problema do 1o grau: a pré-escola era proclamada como uma solução para a repetência 

                                                           
34 Não pudemos contar nessa época nem mesmo com as leis criadas posteriormente, como foi o caso das leis da 

reforma do ensino superior (no 5.540/68) e do ensino de primeiro e segundo graus (no 5.692/71), que não revogaram 

o estabelecido sobre os sistemas de ensino na lei no 4.024/61.  
35 É necessário esclarecer que o sistema de ensino na época não se responsabilizava pelas creches, ou seja, pela 

educação da criança de 0 a 3 anos. Por isso a utilização do termo pré-escolar se referia realmente à responsabilidade 

do atendimento de 4 a 6 anos. O que significa não apenas uma questão de termo utilizado pelo MEC na época, 

mas sim a não abrangência das creches pelos estados e municípios. 
36 Ver, com maiores detalhes, Legislação e Normas da Educação Pré-Escolar (1979). 
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e a evasão, as crianças (das classes populares) eram responsabilizadas pelo seu próprio 

fracasso e a sua cultura era mais uma vez discriminada. (Souza & Kramer, 1987, p. 

67-68).  

 

Em termos de ações concretas, nesse período, o MEC/CODEPRE não implementou, 

originalmente, nenhum programa de educação pré-escolar nos moldes da educação 

compensatória37. Porém, esta visão compensatória influenciou o ideário dos professores, não 

só de educação infantil como de primeiro grau. Consideramos que, mesmo com todos os 

equívocos gerados pela proposta de educação compensatória, não podemos negar e nem 

desconsiderar o papel político que essa proposta desempenhou nos anos 70, no Brasil. Ela, de 

certa forma, “estimulou” os debates sobre as funções e os métodos pedagógicos definidores do 

trabalho na pré-escola. E de outro modo, legitimou a educação pré-escolar, para além do modelo 

assistencialista, como ocorria até aquele momento, concebendo-a a partir de uma abordagem 

educativa, à medida que articulava pré-escola e escola de 1o grau (SOUZA e KRAMER, 1987).  

 Com relação à ausência de recursos humanos qualificados, a não obrigatoriedade da 

educação infantil, enquanto uma formação fundamental às crianças menores de 7 anos, 

provavelmente vem favorecendo, desde aquela época, a multiplicação de espaços variados onde 

as crianças são recebidas por profissionais sem formação específica, que apenas “cuidam” para 

que os pequenos sejam bem tratados enquanto seus pais não chegam38.  

 Nem mesmo a expansão propriamente dita da pré-escola, na década de 70 no país, 

possibilitou a criação de fontes específicas de financiamento, já que a sua sobrevivência se dava 

através da verba destinada ao ensino fundamental. A necessidade de respaldar 

institucionalmente o repasse de verbas para a pré-escola levou o Conselho Federal de Educação, 

pressionado pelos Estados da federação, a buscar uma abertura legal para o seu financiamento39, 

                                                           
37 De acordo com estudos de Kramer e Abramovay (1985), a função de compensar as carências infantis – a pré-

escola compensatória– teve o seu início no século XIX, relacionada mais à ideia de “assistência” do que a de 

educação. 
38 Outra questão recai no fato: de que não cabe à educação infantil oferecer qualquer tipo de certificação que 

constitua pré-requisito ao prosseguimento dos estudos, o que tem facilitado a proliferação de um sem número de 

instituições “clandestinas”, que, no mais das vezes, deixam de atender as exigências mínimas para o seu 

funcionamento do ponto de vista educacional. Além disso, os serviços de supervisão/inspeção escolar mantidos 

pelo estado, não raro assoberbados com as escolas de ensino fundamental e médio, quando visitam as pré-escolas 

reconhecidas oficialmente, frequentemente costumam limitar-se a uma atuação burocrática, desprovida de 

preocupações propriamente educacionais (BARRETTO, 1997, p. 3). 
39 Um caminho encontrado pela sociedade civil, no sentido de garantir algum tipo de orçamento público, para a 

educação da criança de 4 a 6 anos foi um ganho de direito, em 1978, através da Lei Federal no 6.536, atenuando a 

vinculação orçamentária e possibilitando a aplicação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios. Esse 

recurso, anteriormente destinado ao ensino de primeiro grau, foi ampliado para a educação e a cultura. E mesmo 

sendo uma abertura irrisória, ela permitiu o repasse de verba para a pré-escola e o apoio legal à sua expansão. 
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criando argumentos40 que possibilitaram incluir, dentro do ensino fundamental, considerado de 

modo mais abrangente, o atendimento à faixa etária dos 5 e 6 anos: 

 (...) o atendimento à criança de zero a três anos, que ainda continua irrisório no país, 

teve trajetória diversa. Sua expansão foi assumida por outros aparatos institucionais, 

ligados principalmente a área de saúde e do bem-estar social, e via de regra, sem 

nenhuma articulação com a área de educação. Se a pré-escola, expandiu-se 

fundamentalmente no âmbito dos sistemas de ensino, as creches cresceram à margem 

deles, não se devendo ignorar, por sua vez, a resistência dos gestores do ensino a 

assumirem responsabilidades em relação ao atendimento às crianças dessa faixa etária 

(BARRETTO, 1997, p. 63).  

 

 Abramovay e Kramer (1985) lembram que o discurso oficial incorpora a função 

compensatória, criando legislações e reproduzindo programas americanos que reforçam o 

cunho assistencial dessa educação; os programas compensatórios em pré-escolas tinham o 

objetivo de curar a infância culturalmente doente, necessitando de um atendimento de cuidados 

e assistência. Aos profissionais responsáveis pelas crianças menores de sete anos, era exigida a 

dedicação, a boa vontade e o amor pelas crianças, sobretudo as mulheres que trabalhavam nas 

creches com crianças de classe popular. Quanto às profissionais das pré-escolas, destas sim, 

lhes era exigido o 1o grau completo e mais todos os pré-requisitos acima, já que elas 

trabalhariam com crianças em sua maioria da classe média, devendo prepará-las para o ingresso 

nas séries iniciais. 

 Destaco que três elementos são fundamentais para melhor entendimento, nas últimas 

décadas, do nível baixo do tratamento oferecido, pelas políticas públicas no Brasil às crianças 

das classes populares e aos profissionais responsáveis por sua educação: o primeiro está 

relacionado ao preconceito da sociedade com relação às crianças vindas das classes populares; 

o segundo elemento é o escamoteamento ideológico que acobertava a divisão da sociedade em 

classes; e o terceiro é a ideia de preparação relacionada diretamente à compensação das 

carências infantis, através do adestramento das crianças nas habilidades e conhecimentos que 

não possuíam (KRAMER e ABRAMOVAY, 1985). 

 Assim, também eram tratados os profissionais, sofrendo discriminações desde a etapa 

do seu ingresso no trabalho, com carga horária alta e baixa remuneração, até o exercício de sua 

prática, com ausência de material pedagógico e excesso de crianças nas turmas. Sem contar 

também com a discriminação social, cultural e profissional que essas mulheres sofriam 

principalmente aquelas das creches que, na sua maioria, pertenciam à classe popular. Não 

possuíam nenhuma escolaridade, eram donas de uma saúde frágil e de um baixo poder 

econômico, devido às condições precárias de vida. Ainda me parece importante somar ao 

                                                           
40 Parecer CFE no 2018/74. 
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conjunto desses elementos negativos que rondam a história da vida pessoal e profissional dessas 

mulheres o baixo status profissional que representava, na época - como até os dias de hoje em 

muitas realidades brasileiras - ser o profissional responsável pela educação de crianças 

pequenas. Quanto menos idade possui o aluno, menos status tem o seu professor. 

2.5 -  A legislação e ampliação da rede pública de educação infantil na década de 80 no 

Brasil 

 Os anos 80, ao se anunciarem, depararam com uma sociedade bastante modificada. Essa 

década, segundo Gohn (1992), tende a entrar para a história do país como a década perdida, 

como muitos a caracterizam hoje. Com toda a certeza perdemos nossos índices de crescimento, 

perdemos em produtividade agrícola e industrial e, também, em competitividade tecnológica.41 

Porém, se tivemos perdas, podemos também apontar alguns ganhos no plano sócio-

político: 

A sociedade como um todo aprendeu a se organizar e a reivindicar. Diferentes grupos 

sociais se organizaram para protestar contra o regime político vigente, para pedir 

“Diretas já”, para reivindicar aumentos salariais, a sociedade civil voltou a ter voz. A 

nação voltou a se manifestar através das urnas. As mais diversas categorias 

profissionais se organizaram em sindicatos e associações. Grupos de pressão e de 

intelectuais engajados se mobilizaram em função de uma nova Constituição para o 

país (GOHN, 1992, p. 58). 

Por outro lado, podemos caracterizar essa época como uma época de grandes conquistas, 

do ponto de vista político, expressando um acúmulo de forças sociais que estavam engessadas 

até o momento e que começaram um movimento de manifestação. O governo federal, a partir 

desse novo quadro nas decisões políticas, perde definitivamente sua liderança como instância 

estratégica de articulação da política da educação nacional básica. Esvazia-se, mesmo que 

timidamente, a forma intervencionista de planejamento estatal na educação e as políticas 

públicas passam a levar em conta, pelo menos por algum tempo, os interesses sociais mais 

amplos, passando a ser formuladas de um modo a superar o tecnicismo e a incorporar as 

demandas e pressões da sociedade organizada.  

Com a Nova República, o momento era a demanda por intervenção do Estado no campo 

social, diante de um quadro de grande crise42. No slogan que dizia “tudo pelo social’ inseriam-

                                                           
41 Foi um período de perdas não só econômicas, como também de qualidade de vida: o índice de mortalidade no 

país cresceu, tanto em consequência do aumento da criminalidade, como da ausência de uma política pública de 

saúde saneamento básico (fazendo proliferar as doenças infantis, epidemias), com a estagnação do declínio da taxa 

de analfabetismo, com o aumento do número de desempregados, dos sem-terra e dos sem teto, de assassinatos de 

crianças, adolescentes e líderes rurais etc. (GOHN, 1992). 

42 A educação escolar, nos anos 80, passou por momentos bastante contraditórios, pois ao mesmo tempo em que 

setores da sociedade civil se organizavam e demandavam verbas públicas para a educação, ensino gratuito, novas 
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se propostas emergenciais e estruturais em planos de governo, porém, esse período pode ser 

caracterizado pela difusão avassaladora de programas explicitamente de caráter clientelista e 

assistencialista ( GOHN, 1992). 

Gostaria ainda de destacar que a rede pública de pré-escola, nos anos 70 e 80, se 

expandiram, porém, infelizmente, o teor predominante nas justificativas destas expansões 

sempre foi a educação compensatória, ou seja, um tipo de educação voltado para compensar 

carências e defasagens socioculturais, sem atentar para um caráter realmente educativo do 

atendimento adequado à faixa etária de 0 a 6 anos e para a implementação de uma política de 

qualidade voltada para a formação do seu profissional - as professoras. 

As creches se ampliaram, com a forte presença das demandas de movimentos sociais 

organizados na época. No início dos anos 80, foram reivindicadas nos bairros periféricos, 

creches públicas e gratuitas. Essas instituições passaram a ser sinônimo de atendimento à 

população, particularmente às vésperas dos pleitos eleitorais. Elas passaram a ter a mesma 

importância que tiveram as escolas primárias de subúrbios brasileiros nas décadas de 40 e 50 

no país. As professoras responsáveis pelo atendimento nas pré-escolas deveriam reproduzir, nas 

atividades com as crianças, os programas compensatórios de educação. Algumas dessas 

instituições aplicavam testes de inteligência e raciocínio no dia-a-dia com as crianças. A cultura 

da criança e do profissional era negada em detrimento de outros conhecimentos, teorias e 

experiências vindas de outros países. 

As alterações feitas nas propostas do MEC, especificamente no Programa Nacional de 

Educação Pré-Escolar de 1981, trazem uma nova função para a educação da criança de 0 a 6 

anos: a pré-escola com objetivos em si mesma. Nesse momento, a proposta do programa 

nacional revela, de certa forma, uma resposta às críticas quanto às concepções anteriores de 

cunho preparatório e compensatório e, de outro modo, uma ausência e falta de clareza do MEC 

quanto à função política e formadora da educação pré-escolar. O MEC então, implementa ações 

de expansão do atendimento de crianças a baixo custo, na defesa de uma pré-escola com vagos 

“objetivos em si mesma”, desvinculada da escola de 1º grau. Essa estratégia do MEC usada, nos 

anos 80, para expandir a oferta do atendimento à criança sofreu críticas das universidades 

                                                           
legislações, novas estruturas de carreira para os professores e para a educação escolar em todos os níveis, a 

sociedade brasileira assistia a deterioração de uma instituição que já mostrava anteriormente sinais de um fracasso 

progressivo - a escola pública. 
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denunciando a precariedade de alternativas de baixo custo e exigindo educação das crianças de 

0 a 6 anos com qualidade e concretização de seu papel social43. (Corsino e Nunes, 2001).  

A pré-escola, nesse momento, tinha o objetivo de prevenir os problemas trazidos pelas 

crianças, como suas carências culturais, afetivas e nutricionais, propiciando igualdade de 

oportunidades para todas elas e garantindo o seu sucesso escolar. Ao profissional, era dada a 

tarefa de curar as crianças de sua deficiência social, fruto do seu meio familiar. Em síntese, o 

Programa Nacional para o Pré-Escolar, criado no início da década de 80 no Brasil, destaca que:  

A educação pré-escolar visa o desenvolvimento global e harmônico 

da criança, de acordo com suas características, físicas e psicológicas, 

neste particular momento de sua vida e situada em sua cultura e em 

sua comunidade. Ela tem, portanto, objetivos em si mesma, próprios 

da faixa etária e adequados às necessidades do meio físico, social, 

econômico e cultural. (MEC, 1982, p. 11). 

A função de preparar as crianças para o primeiro grau é afastada; a ênfase é dada à pré-

escola como possibilitadora da superação dos problemas infantis acarretados pelo baixo nível 

de renda de seus pais, de forma a gerar efeitos positivos sobre o processo educacional como um 

todo (KRAMER e ABRAMOVAY, 1985). 

De acordo com as mesmas autoras, a preocupação com o profissional nessa época era 

voltada para a sua prontidão técnica e capacidade de domínio de turma. Fica de lado a discussão 

sobre as reais contribuições às crianças das classes populares, como a qualidade das instituições 

e do atendimento, o número de crianças em sala, a proposta pedagógica e, sobretudo qual o 

profissional e que tipo de formação seriam adequados para a atuação em creches e pré-escolas. 

Nos anos 80, pressões em diferentes sentidos provocaram, de um lado, a expansão da 

educação infantil com uma proposta de ‘baixo custo’ e, de outro, a consciência social desse 

segmento como um direito das crianças à educação e também acolhimento e assistência às 

famílias trabalhadoras.  

Me recordo quando criança e aluna nos anos setenta e oitenta em redes públicas de 

ensino no jardim de infância - como era chamada a educação infantil na época, e também minha 

experiência no antigo primário - hoje ensino fundamental - das cartilhas, dos exercícios de 

memorização, das técnicas de aprender a ler e escrever apresentadas pelas minhas professoras. 

Havia uma professora que nos visitava e ficava sentada numa cadeira bem no fundo da sala 

com um caderninho de anotações. Em alguns momentos interrompia a professora, 

                                                           
43 Logo após a publicação do Programa Nacional, é divulgado o texto “Diretrizes de atuação do Mobral” em que 

se restabelecem as linhas de ação do MOBRAL, adequadas às novas prioridades. O MOBRAL, de acordo com o 

MEC, ocuparia um papel de destaque nesse processo, por estar presente em todos os municípios do país e por ter 

uma longa experiência em educação comunitária (Abrantes, 1985, p. 17).  
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redirecionando sua postura junto ao grupo de alunos. Provavelmente alguma “especialista de 

ensino”, talvez uma “supervisora escolar” ditando regras e normas de recondução do trabalho 

das professoras - prática comum naquela época inserida numa política de métodos e técnicas de 

saber ensinar. 

Sobre isso, Saviani (1990) destaca que os conceitos de competência, técnica e métodos 

imprimia um tom próprio na época, sintonizado com a política oficial, impregnada pela política 

das competências presente até hoje nos fazeres dos professores. Rememorando os conceitos de 

competência e técnica quando fui professora de educação infantil na segunda metade dos anos 

oitenta na rede privada, me recordo que não elaborávamos nosso planejamento - ele chegava 

pronto em nossas mãos para execução, ou seja, o lugar do fazer não era o lugar de pensar. A 

coordenação e direção pouco conversava conosco imprimindo uma relação hierárquica marcada 

pelas vozes de ordem daqueles que “mandavam” naqueles que “obedeciam”. Não havia 

nenhuma reunião que pudesse se configurar como uma experiência de formação em serviço ou 

algo parecido - éramos as operárias da educação infantil com as nossas vozes abafadas, corpo 

cansado e castigado por uma rotina de atividades desgastante e empobrecida para nós 

professoras e também para as crianças.  E os poucos encontros coletivos que aconteciam eram 

especificamente para a coordenação receber os relatórios de avaliação das crianças elaborados 

por nós professoras, corrigi-los e devolvê-los para a entrega posterior às famílias. Me sentia 

reproduzindo um saber, uma prática, uma metodologia, apartados da minha realidade e das 

crianças, provocando desânimo e insatisfação. Como sinalizado pelo autor: 

Para as referidas concepções bastavam a técnica ou a compreensão do outro. Os 

meios, os recursos, o amor, bastavam para que tudo fosse bem com o ensino. O próprio 

conjunto de homens, mulheres e crianças ligado ao ensino, porque nele militam como 

profissionais ou porque estudam ou querem estudar, era visto como recursos, por uns, 

e indivíduos, por outros. Nessas concepções, a formação dos profissionais do ensino 

era vista predominantemente como treinamento, como capacitação em tecnologias ou 

psicologias, como aprender a ser etc. (ALVES, 1986, p. 11). 

 

Diante da situação de incômodo geral por parte dos educadores em relação à deterioração 

do saber docente e do descaso pela experiência profissional, surgem encontros, seminários e 

fóruns, periódicos e produções teóricas44, marcando um novo posicionamento dos professores, 

frente à militarização do ensino e do cotidiano escolar. Os encontros eram organizados pelo 

movimento docente que lutava em favor da melhoria de condições de classe do professor e, 

antes de mais nada, pela busca de sua consciência política e de sua condição de trabalhador na 

                                                           
44 O Centro de Estudos Educação e Sociedade publicou o Caderno Cedes 2, em que se discute “O educador e a 

sua formação”. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), desde o surgimento das licenciaturas 

apresentou críticas à lei 5.540/68 (Reforma do Ensino Superior) e à Lei 5.692/71 (reforma do ensino de 1º e 2º 

graus) quanto ao tipo de formação proposto. 
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sociedade. Foi, sem dúvida, um marco histórico importante para formação política e militante 

dos educadores. As reflexões e a prática desses movimentos mostraram ainda que o discurso 

da formação do educador e a procura por uma reformulação do instrumento dessa formação 

deveriam estar mais bem calçados pela redefinição da educação no contexto da sociedade 

concreta, por meio de uma concepção dialética da educação, inserida no processo da luta de 

classes e da transformação revolucionária da sociedade (Silva 1992). 

Sob a pressão desse grande movimento, o MEC, sobretudo por intermédio da SESu45, 

passou a realizar encontros regionais e nacionais em torno de um “Projeto de reformulação dos 

cursos de preparação de recursos humanos para a educação46”. O último desses encontros47, 

demonstrou, entre outras coisas, a forma organizada da ação dos profissionais da universidade, 

que permitiu travar tentativas de soluções autoritárias e centralizadoras48 (Alves 1986). 

É inegável que a herança tecnicista, compensatória e preparatória para a educação, 

influenciou diretamente as ações de formação dos professores de educação infantil, no sentido 

de descaracterizar esse atendimento como educativo, e reforçando projetos de formação de 

caráter assistencialista e, muitas das vezes, desarticulados dos verdadeiros interesses e 

necessidades dos educadores, das crianças e do contexto da educação infantil. Contribuindo 

para alienação e distanciamento desses professores das questões políticas e pedagógicas que 

contextualizam e demarcavam suas ações no campo da sua profissionalização. 

Nesse cenário, a mobilização dos profissionais de ensino e o estímulo da sociedade civil 

por melhores condições para a educação no país, especialmente no que se refere aos 

professores, foram pressionando a esfera pública e fazendo surgir determinadas ações do Estado 

em relação às políticas educacionais. O MEC, sobretudo, sua Secretaria de Educação Superior 

- SESu, começou a sofrer grande pressão deste grande movimento por mudanças favoráveis 

para ensino e também para a formação de professores. As universidades passaram a partir desse 

                                                           
45 Secretaria de Ensino Superior do MEC. 
46A mobilização da própria organização dos profissionais de ensino, nesse época, buscando definir pontos e metas 

para o avanço da questão, representava um movimento de luta fundamental, para a mudança no quadro da política 

educacional brasileira. Foi também no final da década de oitenta que se formou o Comitê de Pró-Participação na 

Definição da Formação do Educador e a Comissão Nacional dos Cursos de Formação de Professores.   
47 O Encontro Nacional, foi realizado em Belo Horizonte em 21 e 25 de novembro de 1983. 
48 Em 1981, a Associação Nacional de Educação - ANDE publicou um caderno com o título, A Formação do 

Educador; neste documento, vários educadores e instituições faziam suas críticas à forma como vinha ocorrendo 

essa formação, hierarquizada e fragmentada, apresentando sugestões para a crise instalada em nossas escolas e no 

ensino. Nesse mesmo ano, o Centro de Estudos Educação e Sociedade - CEDES publicou no seu caderno n° 2 - O 

Educador e sua Formação. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC desde o surgimento das 

Licenciaturas apresentava críticas à lei n° 5.540/68 (Reforma do Ensino Superior) e à Lei n° 5.692/71 (Reforma 

do Ensino de 1º   e 2º graus) pelas suas propostas de formação. 
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cenário a realizar encontros regionais e nacionais em torno de um projeto de Reformulação dos 

cursos de preparação de recursos humanos para a educação. O último desses encontros, 

chamado Encontro Nacional, foi realizado em Belo Horizonte em 1983, demonstrando, entre 

outras coisas, a forma organizada da ação dos profissionais da universidade, que permitiu travar 

tentativas de soluções autoritárias e centralizadoras. O significado político desses encontros, 

tinha como pauta central o compromisso com a escola pública popular, ampliando a 

compreensão dos educadores sobre o seu papel político na sociedade.  

Na universidade, início dos anos 90, discutíamos no curso de pedagogia a formação 

docente para além da reflexão sobre disciplinas, currículo, metodologia e didática.  A formação, 

nos era apresentada através de debates, encontros sobre o papel da educação na sociedade e 

também em nossas vidas. Uma formação e profissionalização que certamente vai para além do 

conhecimento das teorias, uma inserção política e militante de fato. 

Considero todo esse movimento de ressignificação do papel dos professores das escolas 

e das instituições de educação infantil e universidades no final dos anos oitenta, muito 

significativo, fundamental para a reflexão docente sobre as diretrizes presentes nas políticas de 

formação profissional. É muito importante não esquecermos que este processo de 

conscientização sobre a necessidade de valorização dos profissionais da educação e também 

das instituições de ensino em seus diferentes segmentos ocorreu, através de articulações entre 

as universidades, de trabalhos de pesquisa apresentados em encontros e reuniões sobre o tema 

em diferentes regiões do país. O eixo central das discussões era a forte influência ainda, dos 

métodos e das técnicas no campo da formação docente, como um agravante para ausência de 

autonomia e politização dos professores. Certamente, a indefinição da função do educador e a 

impossibilidade de se propor uma política concreta para sua formação persistiu, pois, apesar da 

diversificação proposta nas legislações, o perfil do profissional da educação não estava bem 

configurado e definido naquele momento “Tanto os mercados de trabalho, como as Agências 

Formadoras (escolas), persistiam na velha tendência em manter indefinida e imprecisa a 

formação do educador e, ao mesmo tempo, mantendo a inadequação entre sua formação e 

função exercida (SILVA, 1992, p. 8)”. 

As leituras que fiz durante nos anos 80 e 90 das obras de Saviani contribuíram para que 

já na graduação eu refletisse sobre minha formação acadêmica atrelada à formação política. Na 

introdução da obra: Educação - do senso comum à consciência filosófica, o professor Saviani 

destaca a importância de explicar o título escolhido para o livro exigindo algumas observações 

complementares. Ele diz que quando o professor passa do senso comum à consciência filosófica 
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significa "passar de uma concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, 

degradada, mecânica, passiva, simplista a uma concepção unitária, coerente, articulada, 

explícita, original, intencional, ativa e cultivada" (SAVIANI, 1980, p.10). Nesse sentido e de 

acordo com o professor, pensar e tornar possível, articulações entre as relações entre senso 

comum e filosofia no campo da formação de professores e suas políticas educacionais é 

necessariamente descortinar processos históricos e genuínos de uma política pública que vem 

contribuindo para caracterização do professional de educação infantil como um trabalhador sem 

identidade profissional. Suas ideias nos ajudaram a pensar naquele momento a sobre a 

necessidade da consciência crítica do professor no sentido de compreender o seu papel social e 

político na formação de crianças pequenas para poder assim, ressignificar suas práticas e 

produzir novos sentidos para sua profissão. Pode-se afirmar que historicamente o profissional 

responsável pelo atendimento à criança pequena em nosso país não foi considerado um 

educador e sim alguém que cuidava das crianças sem formação necessária - um trabalhador 

como já sinalizado anteriormente - sem identidade profissional definida.  

No entanto, com todas as dificuldades e entraves políticos, a educação pré-escolar se 

tornou uma realidade forte e irreversível durante a década de 80, no Brasil. Porém, para receber 

o status e reconhecimento da sua importância que lhe cabia de fato no conjunto da educação 

nacional, foi preciso que um amplo movimento em defesa dos direitos da criança se 

organizasse: o Movimento Nacional Criança e Constituinte49, juntamente com outros 

movimentos, independentes ou articulados com ele, que também defendiam a mesma causa. 

2.6 - A Constituição Federal de 1988 e o direito da criança à matricula em creches e pré-

escolas 

A Constituição Federal de 1988 foi promulgada em clima de democracia. Após 

vivermos mais de 20 anos de regime autoritário e de vigência de leis de exceção, a nação 

legitimava suas normas através de um processo constituinte, que produziu um novo estatuto 

jurídico para o país. O documento recupera nos fins dos anos 80 o caráter federativo da 

república brasileira, seriamente comprometido no regime autoritário em virtude das medidas 

excessivamente concentradoras de recursos e poder adotadas pelo governo central, representa 

para a educação infantil uma enorme abertura na política educacional do país. Em seu artigo 

                                                           
49 A Mini-carta de Minas, finalizada em 1987, trazia propostas que até hoje são inovadoras, como a “Educação 

gratuita e obrigatória a partir dos 4 anos, incluindo material escolar e alimentação” e o “Passe-livre nos transportes 

coletivos aos estudantes”. A proposta “Criança, prioridade nacional”, sobre os direitos da infância na Constituinte, 

foi elaborada por especialistas e interessados de todo o País, e recebeu mais de 1 milhão e 400 mil assinaturas de 

crianças e adolescentes. Vale lembrar que o deputado Ulysses Guimarães era na época um defensor da aprovação 

e legitimação do presente documento. 
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208, inciso IV, diz o seguinte: “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: IV- Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de 

idade”. 

Assim, com o fim do regime militar, com gestões eleitas para municípios e estados, 

surgem propostas diferenciadas, algumas voltadas à melhoria da qualidade de vida da 

população, com as conquistas visíveis na Constituição de 1988 como o direito à educação de 

todas as crianças de 0 a 6 anos e o dever do Estado de oferecer creches e pré-escolas para tornar 

fato este direito.  

Compete ao município mantê-las com cooperação técnica e financeira da União e dos 

estados. A entrada em vigor da Constituição veio caracterizar a municipalização como 

um desafio para as políticas municipais; um imperativo não apenas legal, mas da 

própria complexidade das sociedades contemporâneas que, para se constituírem 

enquanto espaços democráticos necessitam do fortalecimento do poder local e da 

ampla participação da sociedade civil nas diferentes instâncias desse poder 

(CORSINO e NUNES, 2001, p.13).  

Porém, a construção de um sistema municipal de educação no Brasil e particularmente 

nos municípios do Estado do Rio de Janeiro é um processo complexo marcado por contradições 

históricas em que o partidarismo tem gerado descontinuidade nos projetos e ações políticas, as 

relações entre o público e o privado têm ampliado as desigualdades e favorecido as exclusões. 

Sem contar com a centralização e a burocratização que têm dificultado a gestão administrativa. 

Essa lei maior significou um marco para a política social no país, pela definição de percentuais 

de recursos orçamentários para áreas importantes, como educação e saúde, e pela composição 

tributária, que liberava recursos de impostos aos estados e municípios. Para Sebastiani (1996), 

a descentralização da operação de importantes áreas da política social, como decorrência das 

mudanças constitucionais, significou, portanto, uma evolução necessária e histórica, apesar de 

tantos problemas. Logo, a Constituição é produto do processo constituinte e não pode ser 

entendida fora deste. 50  

No que se refere à educação infantil, a Constituição reconhece a educação de 0 a 6 anos 

como um direito da criança e da família e um dever do Estado; determina que os municípios 

desenvolvam programas de educação pré-escolar com a assistência técnica da União e dos 

Estados e mais, que atuem prioritariamente nesse nível e no ensino fundamental. É de 

responsabilidade e de autonomia dos municípios a criação de suas próprias leis de acordo com 

interesses locais e esses também deverão adquirir competências compartilhadas com as outras 

                                                           
50 O país esteve envolvido com a história da Constituinte, desde o nascimento da ideia à sua realização. As leis 

aprovadas resultaram de um jogo de forças políticas entre a sociedade e a Constituinte. São leis que representam 

diferentes grupos de interesses, de representações e de orientações distintas (Sebastiani, 1996). 
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instâncias, que ficarão responsáveis por um amplo espectro de questões, entre os quais a 

organização de seus respectivos sistemas de ensino: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação. À 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988). 

Os direitos à educação são ampliados no texto da Carta Magna e a educação infantil, 

pela primeira vez, é incluída como um direito da criança de 0 a 6 anos de idade.51 Foi também 

reconhecido como dever do Estado e do sistema público de educação o atendimento em creches, 

incorporando-se a estas, em decorrência, um caráter educativo, reconhecido até aquele 

momento como basicamente assistencial, em detrimento da pré-escola, concebida como lugar 

de educação. 

A explicitação, no documento, do caráter educativo nas creches é uma forte justificativa 

para o poder público modificar sua concepção com relação ao profissional dessa instituição, 

que é definido normalmente como auxiliar de creche e reforçado nos editais dos concursos 

públicos até os dias de hoje. No entanto, a Constituição não se refere, em nenhum momento, à 

questão da especificidade da formação dos profissionais da educação infantil. 

Ainda é importante mencionar que os conselhos setoriais, obrigatórios a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, segundo Arelaro (2017) são definidos como 

espaços públicos institucionalizados de constituição plural e paritária entre Estado e Sociedade 

Civil. De natureza deliberativa e com força legal, sua função é formular e fiscalizar a 

implementação de políticas, podendo redefinir prioridades, recursos orçamentários das áreas 

em que estão relacionados. Na área de educação, estão representados o Conselho de Controle 

e Acompanhamento Social do FUNDEF52 substituído mais tarde pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

                                                           
51 O documento do MEC “Desenvolvimento da Educação no Brasil”, publicado em 1996, nos mostra que a pré-

escola (como era chamada a educação infantil), dentre todos os níveis de ensino considerados (fundamental, médio 

e superior), foi o nível que apresentou o melhor desempenho quantitativo, ou seja, de crescimento do atendimento 

apenas no nível municipal. Em 25 anos, de 1970 a 1994, este atendimento teve um crescimento de 1520 %: de 

374.000 crianças atendidas, passamos para 5.687.000. Porém, não podemos considerar esse número um avanço na 

educação infantil como um todo, já que essa estatística é dirigida apenas ao atendimento da criança de 4 a 6 anos, 

permanecendo de fora o atendimento nas creches às crianças de 0 a 3 anos. Além disso a expansão se fez, muitas 

das vezes, sem qualquer atenção dos critérios de qualidade. 
52 O FUNDEF foi criado em 1996 (PEC nº 14/1996) e vigorou até 2006 quando foi substituído pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). 
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FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselhos Municipais de Educação 

(CME) e os Conselhos de Escola são exemplos de espaços institucionalizados53.  

Assim, o atendimento em creches e pré-escolas passa a ser um direito da criança e da 

família e dever do Estado; o texto constitucional determina que os municípios desenvolvam 

programas voltados à educação infantil com a assistência técnica da União e dos Estados e mais, 

que atuem prioritariamente nesse nível e no ensino fundamental. Salienta que é de 

responsabilidade e de autonomia dos municípios a criação de suas próprias leis de acordo com 

interesses locais e esses também deverão adquirir competências compartilhadas com as outras 

instâncias, que ficarão responsáveis por um amplo espectro de questões, entre os quais a 

organização de seus respectivos sistemas de ensino. 

Nota-se claramente no texto constitucional a ausência da discussão sobre a integração 

entre creches e pré-escolas. O esvaziamento desse debate vem contribuindo até os dias de hoje, 

para a divisão de funções do profissional nessas instituições entre o cuidar e o educar. A prática 

de contratar profissionais com funções distintas: professores e auxiliares - além de 

descaracterizar, os auxiliares, como educadores de crianças de 0 a 6 anos, estabelece uma 

hierarquia no cotidiano do trabalho entre esses profissionais, sem contar com a enorme 

insatisfação em função da diferença e da injustiça em relação à carga-horária e ao salário. 

Outro dado significativo é a obrigatoriedade na Constituição dos municípios atuarem 

prioritariamente na educação infantil e no ensino fundamental (art. 211) que vem se 

constituindo em uma tarefa bastante complicada para a esfera municipal, particularmente do 

ponto de vista da liberação dos recursos financeiros. Mesmo na perspectiva da organização em 

regime de colaboração (art. 212), o que implica em assistência técnica e financeira da União e 

dos Estados aos municípios, pode-se notar uma acentuada dificuldade na obtenção de verbas 

principalmente para a educação infantil, no decorrer desses quinze anos de promulgação da 

Constituição. 

Ao estabelecer o dever do Estado em garantir a educação da criança a partir do seu 

nascimento, complementando o papel e as ações da família nessa função, a lei federal, explicita 

aos órgãos públicos e demais responsáveis pela educação de 0 a 6 anos a necessidade de 

coordenar esforços na definição das ações indispensáveis ao cumprimento dessa função do 

Estado brasileiro. 

                                                           
53 Mais detalhes sobre a origem e funções dos Conselhos Setoriais ver estudos de: Camargo e Bassi (2010); Gil 

(2007), Aguiar (2014); Bassi (2015), Perella (2015). 
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Não é exagero afirmar, que é visível o pouco prestígio do tema da formação do educador 

infantil no texto constitucional na medida em que constatamos na lei ainda uma visão de 

educação infantil preparatória para o ensino fundamental. Mantendo a ausência da discussão de 

um perfil de profissional específico para atender a necessidade da educação infantil. 

Necessitamos na verdade de textos legais que apontem diretrizes mais objetivas e decisivas em 

relação ao campo da formação docente na educação infantil, legitimando a necessidade da 

valorização desses professores. 

A Constituição quando interpretada como uma legislação que legitima o direito à 

cidadania através da educação, deveria priorizar em algum momento do seu texto o direito às 

condições dignas de trabalho, salário e formação permanente dos profissionais responsáveis 

diretamente pela educação da infância. Através do trabalho junto às crianças essas professoras 

e professores proporcionam, no chão da “escola”, esse direito tão almejado pela sociedade de 

liberdade, autonomia e de uma vida digna para todas as crianças, independente de classe, etnia, 

cultura ou gênero. 

Porém, podemos considerar como aponta Sebastiani (1996), que conquistamos um 

reconhecimento jurídico que nenhuma lei geral de educação, daí para frente, poderia ignorar. 

Esse processo vai conferindo assim um novo status para a educação infantil. 

Constituindo importante marco para a redefinição de princípios doutrinários capazes 

de informar a implementação de novas políticas na área, bem como comprometendo 

o Estado com o seu atendimento. Este atendimento institucional à criança de zero a 

seis anos considerado de caráter eminentemente educacional passa a recair no âmbito 

dos sistemas de ensino (BARRETTO & ROSEMBERG, 1997, p. 4). 

É importante sinalizar, de todo modo, que a Constituição representa um documento que 

absorveu ao longo de décadas até a sua promulgação, concepções de infância, criança, educação 

infantil e de educador presentes nas ações e determinações das políticas educacionais. O debate 

sobre a formação do profissional de educação infantil e também das crianças se torna presente 

no documento, quando é citado o caráter educativo das creches como forte justificativa, para o 

poder público modificar sua concepção com relação aos profissionais que eram reconhecidos 

na época normalmente como auxiliares e recreadores de creche, nomenclatura reforçada nessa 

década, na maioria dos editais dos concursos públicos no país.  

No entanto, a Constituição não toca, em nenhum momento, na questão da especificidade 

da formação dos profissionais de educação infantil. E mais, contrário ao seu próprio discurso, 

restringe e reforça de alguma forma, o atendimento público, apenas à faixa etária de 4 a 6 anos, 

quando é utilizado o termo “pré-escolar” para se referir à educação infantil, excluindo de certo 

modo, o atendimento à criança de 0 a 3 anos nas creches a partir dos anos 90 até a década atual 
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sobre concepções e diretrizes presentes nas políticas de formação docente na educação infantil 

e quais os possíveis avanços e conquistas que tivemos. 

2.7 - O Estatuto da Criança e do Adolescente: direitos e cidadania  

Dois anos após a Constituição de 1988, surge no início dos anos noventa, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o ECA (Lei 8.069 de 13 de junho de 1990), com o objetivo de reforçar 

a cidadania da criança no país, caracterizando seus direitos na sociedade e avivando a memória 

dos governantes quanto aos direitos adquiridos pela educação infantil na Constituição de 1988. 

Se essa legislação significou um avanço para a legitimação da função educativa do atendimento 

em creches e pré-escolas, não podemos esquecer do importante lugar que ocupa o ECA na 

regulamentação do direito constitucional para crianças e adolescentes. Com a preocupação de 

garantir estes direitos, o documento estabelece mecanismos para sua implementação, partindo 

do pressuposto que a criança e o adolescente são cidadãos, independentemente de sua condição 

social, o que o diferencia fundamentalmente das legislações anteriores voltadas exclusivamente 

para o atendimento à infância pobre. (Costa, Nunes, Benácchio e Leite, 1998, p. 163): 

Os direitos enunciados no ECA aplicam-se a todas as crianças, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 

deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 

econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem (ECA, do Art. 3º, 

2016). 

 A aprovação em 1990 do ECA gerou os respectivos Conselhos Municipais, Estaduais e 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente54 e o Conselho Tutelar55 que, de alguma 

maneira e através de estratégias da sociedade civil, têm sensibilizado a sociedade, os pais, os 

educadores e os governantes para o direito social da proteção à infância e, entre outros, o direito 

à educação. Assim como a Constituição de 88, este documento foi elaborado em meio à 

participação de grupos da sociedade civil, organizações não governamentais (ONGs) e 

profissionais de outras áreas que não apenas a jurídica. 

 Os princípios norteadores do Estatuto podem ser caracterizados no enfoque da criança56 

e do adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Como efeito do 

                                                           
54 No artigo 88, inciso II, os conselhos são órgãos deliberativos e controladores das ações no sentido da formulação 

de políticas de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, e sua composição inclui a participação 

popular paritária através de organizações representativas que deve ser assegurada segundo leis federal, estaduais 

e municipais. 
55 Nos Artigos 131 e 137, se apresenta o Conselho Tutelar, conquista fundamental do ECA; é um órgão diferente 

dos conselhos municipais, estaduais e nacional, porque é autônomo, independente do poder público, e encarregado 

pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  
56 O Estatuto considera criança todo o cidadão até os 12 anos de idade. 
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primeiro princípio, o texto57 assegura à criança a condição de sujeito de direitos fundamentais 

e individuais que devem ser garantidos com toda prioridade possível. 

Percebemos que, no decorrer das passagens do ECA sobre as responsabilidades pela 

educação e pelo atendimento à criança e ao adolescente, que o grande responsável fica sendo o 

município, embora saibamos que ele vem recebendo verbas insuficientes, principalmente para 

a educação infantil. Consideramos importante observar ainda que os processos de 

municipalização que vêm ocorrendo no Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1988, 

se limitam a uma “prefeiturização”: 

O município é palco de relações complexas que envolvem interesses individuais e 

coletivos relacionados ao cotidiano dos municípios. (...) na perspectiva do município, 

a prefeitura deveria ser a instância administrativa privilegiada na qual estes interesses, 

que não raro são antagônicos, seriam compatibilizados. Deste modo, a prefeitura 

deveria estar a serviço do município, mas o que de fato ocorre é a submissão dos 

interesses municipais à prefeitura. (ALMEIDA, 1996, p. 34). 

Com a abertura política e alargamento da democracia nos anos noventa, os movimentos 

sociais foram fundamentais, pressionando por maior participação e incidência nas políticas 

públicas, gerando uma resposta do Estado de caráter redemocratizante. Novas relações de força 

entre esses atores foram estabelecidas e novas maneiras de gerir políticas públicas foram 

implantadas e significaram maiores responsabilidades da esfera pública.  

Por parte dos movimentos sociais, se antes haveria uma negação indiscriminada à 

participação institucional e uma oposição à figura do Estado, após a abertura política, 

percebeu-se ações ativo-propositivas na busca de alteração dos aparatos políticos e 

maiores reivindicações e conquistas de dispositivos institucionais de participação 

direta. Por parte do Estado, buscou-se modelos de participação popular que pudessem 

gerar consensos para a implementação de programas. Os conselhos gestores setoriais 

de políticas públicas, como os de Educação, Saúde, Segurança Pública, Meio 

Ambiente, entre outros se constituíram nesses modelos (ARELARO; MAUDONNET, 

2017, p.7). 

Pude notar, na análise do documento que, se denomina a escola apenas como instituição 

responsável pela oferta de ensino regular, não destacando em nenhum momento do texto a 

temática da formação profissional de ensino. O documento destaca a experiência escolar da 

criança como importante fator para o seu desenvolvimento, porém não cita o trabalho do 

professor, que é, na verdade, o que faz essa experiência educacional não apenas importante, 

mas indispensável: 

                                                           
57 No que se refere à educação, o documento chama atenção para o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo 

para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho57. No entanto, a primeira referência do Estatuto à 

educação57, apresenta as noções de comunidade e de sociedade de modo impreciso, dando uma ideia de esforço 

comum a ser desenvolvido, ignorando as dificuldades inerentes a uma sociedade em que a igualdade formal serve 

apenas para tornar legítima a desigualdade real. A definição de comunidade mais comum em nosso país é a que 

delimita um espaço geográfico como, por exemplo, uma cidade, um bairro ou uma escola. (Almeida, 1996). 
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Quando o Estatuto deixa de discutir o magistério, do ponto de vista tanto da atividade, 

de ensino quanto da profissão de professor, ele ignora a especificidade da escola 

enquanto instituição responsável pela transmissão do conhecimento produzido e 

sistematizado em toda história da humanidade às crianças, aos adolescentes e aos 

jovens. A escola quando desvinculada do magistério, é reduzida a uma agência 

socializadora, a uma instituição de controle social (ALMEIDA, 1996, p.34). 

O ECA deveria certamente ir além de representar um documento que legitima a 

cidadania como um direito também da criança pequena, fazendo valer o movimento de criação 

de políticas públicas de qualidade na área do magistério da educação infantil. De maneira que 

se tornassem claros tanto a urgência do reconhecimento da educação em creches e pré-escolas 

um ganho importante para o desenvolvimento integral da criança, futuro adolescente e jovem 

brasileiro, como também o fortalecimento da figura do educador infantil enquanto profissional 

que necessita atualmente ser reconhecido institucionalmente pelo MEC como um profissional 

verdadeiramente de educação. 

A formação do educador, em geral, está intrinsecamente relacionada com a formação 

do cidadão, seja ele criança, adulto ou jovem. Portanto, almejar uma educação de 

qualidade para as crianças, que contribua para a formação de sua cidadania (sujeitos 

críticos, criativos, autônomos, responsáveis, cooperativos, participantes) é estar 

permanentemente voltado para a formação das educadoras que com elas interage). 

(FREIRE, 1999, p. 79). 

De certo, seria legítimo, que o documento reforçasse a urgência de condições dignas de 

trabalho para o profissional que forma as crianças, futuros adolescentes, como também para 

aqueles que atuam em outros níveis de ensino, já que esses profissionais são, diretamente, os 

responsáveis pela educação daqueles cidadãos, que o documento tanto privilegia. 

Os enfoques predominantes no Estatuto são, em primeiro lugar, o jurídico e, 

em segundo, o assistencial. (...). É provável que as entidades representativas 

do magistério não tenham participado do referido processo visando a disputa 

pela hegemonia, o que explica, ao menos em parte, a separação entre a escola 

e o magistério, que se verifica nos artigos que se referem à questão educacional 

(ALMEIDA, 1996, p. 35). 

 Reconhecemos, sobretudo, que o ECA, comparado ao Código de Menores de 1979, 

trouxe avanços inegáveis para o campo dos direitos da educação infantil. Porém, consideramos 

que a questão da valorização do magistério na educação infantil é um ponto que deve ser revisto 

com mais destaque no documento, já que estamos vivendo um momento na política educacional 

de redução das responsabilidades do Estado com relação às questões educacionais, sendo o 

município paulatinamente encarregado dessa tarefa.  

2.8 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96): a formação da criança 

e do seu educador  

Inegavelmente, um ganho fundamental, para a educação de 0 a 6 anos na legislação 

brasileira foi a promulgação, em dezembro de 1996, da LDB (Lei 9.394/96). Esta lei, como já 
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sinalizei nos outros capítulos, de certo, estabeleceu as bases para um novo patamar na política 

de educação infantil. Nela, a educação infantil é finalmente incluída como parte integrante da 

educação básica. Pela primeira vez a expressão “educação infantil” aparece na lei nacional de 

educação, sendo tratada em uma seção específica e definida como primeira etapa da educação 

básica, e tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. A lei 

também estabelece que a educação infantil seja oferecida em creches para crianças de até três 

anos de idade e em pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos. Chama atenção também 

para a diferença entre creches e pré-escolas: unicamente pelo critério de faixa etária, sendo 

ambas as instituições de educação infantil, com o mesmo objetivo - desenvolvimento da 

criança, em seus múltiplos aspectos. Afirma que a finalidade da educação infantil é “garantir o 

desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (Art. 29). 

 A inserção da educação infantil na educação básica, para Nunes e Kramer (2014) traz 

uma enorme contribuição também, para a reversão da desigualdade histórica da educação 

brasileira. Nesse processo, ocorreram outras mudanças nas políticas públicas como a inclusão 

de crianças de seis anos no ensino fundamental, estendendo a escolaridade obrigatória e gratuita 

de oito para nove anos de duração e a ampliação da escolaridade obrigatória e gratuita de quatro 

aos dezessete anos de idade, assegurada sua oferta para todos os que a ela não tiveram acesso 

na idade própria.  

 Por isso, é consenso certamente, que a mais importante e decisiva contribuição dessa 

LDB para com a educação infantil foi, justamente, a de situá-la na educação básica: 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da sociedade 

(BRASIL, 1996). 

 Ao afirmar que a educação da criança pequena é a primeira etapa da educação básica, a 

lei não está só lhe dando uma posição cronológica na pirâmide da educação, mas principalmente 

expressando um conceito novo sobre esse nível educacional. Com a inclusão da educação 

infantil como a primeira etapa da educação básica, o município adquire maior responsabilidade 

sobre esse setor. Porém, há mais de duas décadas da promulgação da atual LDB, que inclui a 

educação infantil e o profissional, como prioridades da política educacional do governo58, 

                                                           
58  Se os investimentos públicos na educação se reduzem, a tendência será de priorização de recursos para o ensino 

fundamental, em detrimento da educação infantil, restando a essa as sobras dos recursos públicos ou a saída pelo 

setor privado e filantrópico ou os financiamentos de organismos internacionais, que com certeza ou emprestarão a 

juros altos ou definirão critérios pouco favoráveis à autonomia política e ao caráter público da educação infantil 

em nosso país. (Bonamino, 1993, p.4). 
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persiste uma situação de fragilidades institucionais e dúvidas políticas que, como assinalou 

Martins (1997), tendem a se agravar ainda mais em um modelo neoliberal. 

 Para Didonet (1994), duas consequências imediatas decorrem daí: a primeira é que a 

política educacional não pode omitir a educação infantil sob pena de ver-se capenga, 

incompleta, tentando sustentar-se no ar; esta omissão passa a ser ilegal. A outra consequência 

é que a educação infantil e o ensino fundamental devem estar articulados e coordenados quanto 

ao planejamento curricular, ou seja, na definição dos conteúdos e dos métodos, na sua 

continuidade pedagógica. A educação da criança de 0 a 6 anos ganha, então, significativa 

importância na época, passando a exercer uma função específica no conjunto da educação: a 

de iniciar a formação que hoje toda pessoa necessita para exercer a cidadania e estabelecer as 

bases, os fundamentos para os estudos futuros. 

 O artigo 29 da LDB, de acordo com interpretação de Didonet (1994), apresenta ainda a 

ação educativa na idade de 0 a 6 anos como complementar à ação da família e da comunidade. 

Não a substitui, mas a complementa. Logo, a educação infantil se dá na família e em instituições 

educativas próprias. A expressão “em complementação” tem consequências no planejamento e 

na execução da política educacional. Se concordarmos que apenas se complementa aquilo que 

já foi feito ou está em processo, as instituições de educação infantil devem estar articuladas 

com as famílias e a comunidade para encontrar os conteúdos, valores, atitudes, que são 

repassados às crianças, apreendidos do meio familiar e social, e para estabelecer as sequências 

de seu programa. Isso diz respeito às raízes culturais que sustentam a personalidade em 

formação. Essa articulação, possivelmente, pode vir a contribuir para um tipo de formação tanto 

da criança como do seu educador diferente da proposta oficial de hegemonia cultural, nos 

moldes da educação compensatória e da teoria da privação cultural, implantada pelo MEC na 

década de 70 e início dos anos 80 no país.  

Além disso, a educação nas creches e pré-escolas, tem que ser “mais” do que a 

educação recebida na família e na comunidade, tem que ir além em conteúdo, tanto 

na profundidade quanto na abrangência; as instituições de educação infantil devem 

contar com organização administrativa e educadores qualificados de sorte a "ir além” 

da educação familiar e comunitária, a produzir a expansão e o aprofundamento das 

aprendizagens (DIDONET, 1994, p. 5). 

 Mais adiante a lei em seu artigo 62, no título VI referente aos profissionais da educação, 

a educação infantil volta a ser citada, deliberando formação mínima para os seus profissionais:  

[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em cursos de licenciatura plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
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e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 O tema da formação do educador infantil, também aparece no (art.87), essa formação 

tem que ser de nível superior, em cursos de graduação plena. O que na LDB anterior (Lei 

4.024/61) era regra - formação de nível médio - agora é exceção. A nova lei aceitaria professores 

formados em nível médio, somente até o fim da Década da Educação; após essa data, ou seja, 

a partir de 23 de dezembro de 2007, todos deverão ter formação superior e nenhum 

estabelecimento de ensino admitirá professor que não a tenha concluído: “art. 87. IV. Até o fim 

da década da educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço”. 

 Nesse momento, as instituições formadoras desses profissionais, que antes eram as 

Escolas Normais, são substituídas pelas Universidades e pelos Institutos Superiores de 

Educação ou Curso Normal Superior59. Apesar da lei definir, como citado acima, que os 

profissionais de magistério deverão ser todos portadores de diploma de ensino superior, no 

prazo máximo de dez anos, isto é, até o final da “Década da Educação” e da nova legislação 

admitir, no mínimo, a formação de nível médio para o magistério em toda a educação básica, 

especificamente para a educação infantil, temos consciência de que esta exigência é muito 

difícil de ser cumprida no prazo estipulado.60    

 Não temos, sequer, um posicionamento de consenso em relação aos profissionais de 

creche. Aqueles que auxiliam o professor terão nível médio/superior e serão reconhecidos como 

do grupo do magistério, ou serão (deverão ser) a servente/pajem/auxiliar do desenvolvimento 

infantil, monitora de educadora infantil? E outras tantas denominações que caracterizam as 

profissionais reais das creches no Brasil, com dois, três ou quatro anos, no máximo, de 

escolaridade (Arelaro, 1997). Esta lei não só admite a manutenção dos cursos de formação do 

magistério em nível médio por um período de transição indeterminado como prevê a 

oportunidade de capacitação dos professores leigos dentro de um prazo de cinco anos. Levando 

em conta que os profissionais de educação infantil no Brasil possuem um nível acentuadamente 

desigual com relação a sua formação escolar e em serviço, considerando que as realidades dos 

                                                           
59Para Didonet (1994), a expressão “curso normal superior” deixa margem a dúvidas: se vai redundar num 

melhorado curso de nível médio ou num curso superior menos exigente ou, ainda, num novo perfil de curso 

superior de formação de educadores para a faixa de 0 a 14 anos (a educação infantil + as 4 primeiras séries do 

ensino fundamental). Em qualquer desses casos não está clara a relação do curso normal superior com o Instituto 

Superior de Educação. 
60Em 2003, o Estado brasileiro recua dessa exigência e o Art. 87 – parte das Disposições Transitórias da Lei – é 

derrubado no Congresso Nacional. Com isso a formação ainda permanecerá pouco definida na LDB. 
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municípios não são iguais, provavelmente torna-se bastante complicado apenas o poder local, 

os municípios, darem conta dessa problemática sem o apoio contínuo dos outros poderes. 

De acordo com (Kramer e Nunes, 2007) existem municípios que possuem um número 

grande de docentes com nível superior e outros com nível médio, existem também vários 

municípios em que os professores de educação infantil sequer chegam a possuir o primeiro grau 

completo61: 

Ainda que a lei maior mencione como da responsabilidade dos 

municípios a formação dos seus docentes, é de se entender que essa 

responsabilidade deve se traduzir no esforço das municipalidades no 

sentido de articular suas demandas de formação com os serviços dos 

estados e até mesmo do governo federal, visto que, em princípio, não 

está entre suas incumbências a promoção de cursos dos níveis dos 

requeridos pela formação inicial e continuada de seus professores. 

(BARRETTO & ROSEMBERG, 1997, p. 101). 

 A lei ainda sinaliza no seu texto que cada município, que historicamente tem tido suas 

creches e pré-escolas na área da assistência social, precisa integrar suas redes públicas e 

privadas, com instituições particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas, que 

atendem as crianças de 0 a 6 anos ao seu sistema municipal de educação. Creches e pré-escolas 

passam a ser consideradas, legalmente, instituições educativas, sob a coordenação, supervisão 

e orientação das Secretarias Municipais de Educação - e principalmente, o profissional que atua 

junto às crianças desta faixa etária seja o professor, com formação mínima em nível médio, 

modalidade Normal. Logo, a política voltada ao profissional de educação infantil, sua 

qualificação, formação, plano de carreira, vínculo empregatício são ações fundamentais nesse 

processo. Porém, de acordo com as autoras citadas a seguir, essa mudança não ocorre pela 

simples determinação legal, é um processo gradativo que exige reestruturações que vão das 

regulamentações dos Conselhos Municipais de Educação, reorganização das Secretarias 

Municipais, alocação de recursos físicos (instalações, equipamentos, materiais) e financeiros.  

A integração implica, numa primeira instância:  

Em conhecer as instituições que atendem às crianças de 0 a 6 anos para levantar as 

condições em que o atendimento é feito, criar critérios mínimos para o seu 

funcionamento e credenciamento, rever convênios, contratos, captar recursos e buscar 

formas de ampliar e melhorar a dimensão educativa desses espaços. Integrar não é 

homogeneizar, é respeitar as diferenças saudáveis e necessárias e diminuir as que têm 

segregado a infância (CORSINO E NUNES, 2001, p.14). 

                                                           
61Para exploração desses dados com mais detalhes ver: BARROS, Camila; SCRAMINGNON, Gabriela; 

CHAMARELLI, Luciana e Castro, Marina. Algumas faces da formação: entre as políticas municipais e o 

cotidiano da educação infantil. In: KRAMER, Sônia; NUNES, Maria Fernanda e CARVALHO, Maria Cristina 

(orgs.). Educação Infantil: formação e responsabilidade. Campinas, São Paulo: Papirus, 2013. 
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A qualidade da formação docente oferecida se apresenta nesse momento como questão 

crucial e que merece análise e pesquisa permanente. O círculo vicioso - baixa remuneração e 

pouca qualificação - estabelecido na área requer investimentos para que seja superado. Na 

educação infantil que atende as crianças de 0 a 6 anos de idade, é exigido que o profissional 

cumpra as funções de cuidar e educar, sendo o desafio da qualidade ainda maior, pois as 

propostas de formação inicial e continuada não contemplam estas duas funções. É necessário 

que as formas regulares de formação e especialização sejam asseguradas e orientadas na política 

de educação infantil (BARRETO, 1994).  

Nos termos da LDB/96, a formação do professor para atuar na educação básica, deve 

ser realizada nos cursos de licenciatura, cujas áreas de conhecimento formam professores para 

atuar nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Para a formação de professores para a 

educação infantil no limiar dos vinte e três anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96 privilegia-se o curso de Pedagogia, no âmbito da graduação, o que foi 

regulamentado nas Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia (DCNs) em 2006.  

No entanto, contrariando as lutas de professores e organizações civis, a LDB/96 admitiu 

durante um período, a formação desses profissionais em cursos oferecidos em nível médio ou 

no curso normal superior. Esta medida foi criticada, por ser considerada uma estratégia que 

precariza a formação do profissional da educação infantil e, consequentemente, prejudica a 

construção da profissionalidade docente nessa etapa educativa, historicamente desvalorizada 

frente aos demais profissionais da educação.  

Por outro lado, é possível reconhecer que a inclusão da educação infantil como primeira 

etapa da educação básica na lei, trouxe avanços inegáveis uma vez que, na vinculação aos 

sistemas de educação, proporcionou o rompimento com uma visão assistencialista do 

atendimento educativo em creches; o acesso ao financiamento pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) permitiu o investimento em estrutura física e humana mais adequada à criança; e 

demarca outros ganhos como a exigência de formação dos profissionais na área da educação, a 

publicação de documentos, diretrizes oficiais e o acompanhamento pedagógico por parte dos 

municípios e o significativo aumento nas pesquisas e publicações que tem como foco a docência 

na educação infantil e as especificidades dos processos educativos com as crianças.  

Contudo, no decorrer dessas duas décadas após  a nossa última LDB, os desafios vêm 

se intensificando no sentido da busca pela universalização do atendimento em creches e pré-

escolas, na resistência para evitar retrocessos sendo necessária muita pressão de organismos 
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não governamentais e sociedade civil, na qualificação dos processos de formação inicial e em 

serviço das professoras de educação infantil e, enfim, para que a implementação dos direitos 

assegurados pela legislação responda, de fato, às necessidades  das educadoras e também das 

crianças.  

Dos desafios que atravessam esse longo período pós essa legislação, a formação de 

professores e a universalização do acesso a todas as crianças de 0 a 5 anos, talvez sejam os 

maiores deles a serem enfrentados, haja vista os debates empreendidos em torno do Plano 

Nacional de Educação (PNE), em seus dois decênios - 2001-2010 e 2014-2024. Nesta 

perspectiva, indaga-se o que ainda deve ser considerado na formação de professores da 

educação infantil após vinte anos de vigência da legislação e que dificuldades ainda persistem. 

A partir deste questionamento, procede-se também uma análise sobre o currículo que orienta a 

formação de professores nos cursos de Pedagogia frente às especificidades da educação infantil. 

2.9 - As Diretrizes Curriculares do MEC para o curso de Pedagogia 

 Outro documento importante para a formação dos professores de educação infantil que 

vem sendo debatido junto à LDB, são as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

graduação em Pedagogia (Resolução CNE/CP no 1/2006) que regulamentam, no Artigo 2º, a 

formação inicial para o exercício da docência em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, além de diferentes modalidades do Ensino Médio. Em seu Artigo 4º, as 

Diretrizes também são explicitas em definir que “o Curso de Licenciatura em Pedagogia 

destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do ensino fundamental (...)”. Contudo, não se explicita em qualquer outra 

legislação que os profissionais de educação infantil terão de ser necessariamente, 

exclusivamente ou preferencialmente pedagogos. 

A formação de docentes para atuar na educação básica, nos termos da LDB, (...) far-

se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério, na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal 

(BRASIL, ,1996). 

 

 Assim, tratando-se da educação da criança de 0 a 6 anos onde estão presentes, 

historicamente, funções mais guardiãs que educacionais acompanhadas de profissionais 

treinados e capacitados, equivocadamente, para servirem de guardadores de crianças pequenas 

nas creches e de professores que preparam para o 1o grau nas pré-escolas, tivemos alguns 

desafios a partir de um novo panorama no final da década de 90: lutar pela garantia do 

cumprimento do dever do município em oferecer vagas/matrículas para as crianças pequenas, 
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pela garantia do seu cunho educacional e pela profissionalização e valorização do adulto 

responsável pela educação infantil. Chamo atenção que a formação do professor de educação 

infantil não é um processo simplesmente técnico, mas envolve também a formação de uma 

identidade que deve ter como referência o seu campo de atuação, de trabalho. Se o professor de 

crianças pequenas for deixado à margem das discussões e das conquistas legais, das decisões 

pedagógicas e curriculares, ele certamente perderá paulatinamente sua identidade profissional 

(Oliveira, 2002). 

2.10 - Os Fóruns de Educação Infantil e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil 

no Brasil (MIEIB) 

Outro movimento importante e de grande expressão que participei representando a 

Universidade Federal Fluminense - UFF no cenário das políticas para educação da criança 

pequena e que também atingem as políticas de formação, ainda na década de 90, foi a criação 

dos Fóruns de Educação Infantil62 caracterizando-se como espaços não institucionalizados de 

participação social com a presença de diferentes sujeitos e organizações sociais.  

Os Fóruns de Educação Infantil representam até hoje instâncias de debate e mobilização 

na luta pela efetivação do direito das crianças de zero até cinco anos e 11 meses de idade à 

Educação Infantil com qualidade com a tarefa de formulação e monitoramento de políticas 

públicas da área. “Os Fóruns de Educação Infantil são definidos como instâncias autônomas de 

articulação interinstitucional e suprapartidária, abertos ao debate público e democrático. 

Embora cada Fórum tenha uma organização autônoma, há uma vinculação entre eles com 

princípios e pautas de luta em comum”. (ARELARO, p. 8, 2017). 

Com a proposta de articular os Fóruns de Educação Infantil de diferentes estados 

brasileiros, estabelecer uma dinamicidade em sua organização e potencializar a 

atuação dessas instâncias, criou-se em 1999, o Movimento Interfóruns de Educação 

Infantil do Brasil – MIEIB (CANAVIEIRA; PALMEN, 2015, p. 43). O marco dessa 

criação foi a reunião de representantes de alguns desses Fóruns, em setembro de 1999, 

na Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa em Educação - ANPED, 

realizada em Caxambu, Minas Gerais (ARELARO, 2017, p. 9). 

A autora acima acrescenta também que a articulação entre representantes da Educação 

Infantil de sete Estados da Federação (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, 

Santa Catarina e Mato Grosso do Sul), traz a proposta no Movimento Interfóruns de Educação 

Infantil do Brasil (MIEIB) de especificar consensos mínimos sobre o quadro de atendimento, 

                                                           
62 Junto ao Fórum de Educação Infantil, surgem outros fóruns relativos a outras temáticas especificas: Fórum de 

Educação de Jovens e Adultos, Fórum em Defesa da Escola Pública, Fórum Permanente da Sociedade Civil pelos 

Direitos da Pessoa Idosa. Em geral, não são constituídos por força de lei, mas têm se tornado um espaço de 

mobilização social e reivindicação de políticas públicas no país. (ARELARO, p. 8, 2017). 

 



81 
 

 
 

às questões conceituais e legais, às estratégias de ampliação das articulações e de apoio 

financeiro. Dentre esses consensos iniciais, destacava-se:  

A garantia de vagas nos sistemas públicos de educação; reconhecimento da educação 

infantil em instituições públicas, gratuitas e de qualidade; democratização do acesso 

e da gestão escolar; formação inicial e continuada dos educadores e regulação de sua 

atividade. (...) O MIEIB configurou uma proposta de ação política em que prática e 

teoria estavam todo o tempo integrados e essa articulação, possibilitou que o 

movimento produzisse novas representações sobre o campo da educação infantil, com 

produção de teses, pesquisas, cursos de especialização e formação de profissionais da 

área, articulado a ações políticas locais e nacionais junto ao Poder legislativo por meio 

da participação em audiências públicas, nos movimentos de rua, na organização de 

abaixo assinados, em posicionamentos públicos, entre outras estratégias de ação 

(ARELARO, 2017, p.10). 

 

As ações do MIEIB, de certo, estavam voltadas ao propósito de “desnaturalizar” a 

educação infantil. Os grupos de trabalho procuraram identificar as raízes históricas e as 

determinações sociais, econômicas e políticas referentes à educação infantil objetivando a 

construção de práticas políticas de luta, identificadas por uma nova consciência crítica, em 

consonância com a legislação nacional vigente - a então LDB 9.394/96.  

 2.11 - A Política Nacional para Educação Infantil nos documentos do MEC: algumas 

particularidades sobre a formação docente na educação infantil 

Em meio ao contexto político e legal que vimos até aqui, abrindo novos caminhos para 

a educação infantil, o MEC publicou uma série de documentos63 - popularmente conhecido 

como “as carinhas” em caráter inédito, referendando a importância da consolidação de uma 

política nacional de educação infantil e de formação dos seus profissionais. Apresento a seguir, 

alguns desses documentos que considero fundamentais, para análise das políticas públicas de 

formação do profissional de educação infantil no contexto da tese: 

O MEC apresentou pela primeira vez em 1993 uma Política Nacional de Educação 

Infantil (MEC/ SEF/COEDI, 1993) propondo diretrizes norteadoras de propostas 

pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da criança, às interações entre as crianças, 

à autoestima e à identidade, ao respeito à diversidade de expressões culturais, ao 

brincar como modo privilegiado de aprendizagem e desenvolvimento, ao trabalho 

cooperativo. Em 1995, o documento Critérios para um atendimento em creches que 

respeite os direitos fundamentais das crianças (MEC/SEF/ COEDI, 1995) reiterou tais 

objetivos, estabelecendo critérios para garantir a qualidade na Educação Infantil, 

particularmente nas creches: critérios de organização e funcionamento, focalizando as 

práticas com as crianças; critérios relativos à definição de diretrizes e normas 

políticas, programas e sistemas de financiamento de creches (KRAMER, 2009, p. 6). 

                                                           
63 O MEC/SEF/COEDI vem produzindo diversos materiais importantes para serem lidos e discutidos em todo país, 

onde faz um mapeamento e uma análise quantitativa e qualitativa da situação da educação infantil e do seu 

profissional no Brasil. Por ordem de publicação são eles: “Critérios para um atendimento em creches que respeite 

os Direitos Fundamentais das Crianças”; “Por uma política de formação do Profissional de Educação Infantil”; 

“Política Nacional de Educação Infantil”; “Educação Infantil no Brasil: situação atual”; “Educação Infantil: 

bibliografia anotada”; Propostas Pedagógicas e Currículo em Educação Infantil”; Proposta Nacional de Educação 

Infantil” e por último foi elaborado os “Parâmetros Curriculares para a Formação do Educador Infantil”.  



82 
 

 
 

Na tentativa de interpretar as mudanças legais em relação à educação da criança pequena 

e formação do seu educador, o Ministério lança em 1994 um caderno intitulado “Por uma 

Política de Formação do Profissional de Educação Infantil” no qual explicita a importância 

dada aos recursos humanos para que se obtenha uma formação de qualidade, para uma educação 

infantil de qualidade. Ficou definido que as diretrizes para a formação de professores devem 

cumprir duas funções complementares e indissociáveis que são: cuidar e educar que 

complementam os cuidados e a educação proporcionados pela família. Além disso, o 

documento aponta que os profissionais de educação infantil devem ser reconhecidos como 

professores de fato, e devem ter boas condições de trabalho, salário, plano de carreira, de acordo 

com a função que exercem e formação continuada: 

Neste documento é explicitada a importância atribuída à formação dos profissionais 

de educação infantil (1) a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, 

destina-se às crianças de zero a seis anos e é oferecida em creches e pré-escolas, e, 

(2), em razão das particularidades desta etapa de desenvolvimento, a educação infantil 

deve cumprir duas funções complementares e indissociáveis cuidar e educar, 

complementando os cuidados e a educação realizados na família. Assim, o adulto que 

atua, seja na creche seja na pré-escola, deve ser reconhecido como profissional e a ele 

devem ser garantidas condições de trabalho, plano de carreira, salário e formação 

continuada condizentes com o papel que exerce (BARRETO, 1994, p. 11). 

 

Após cinco anos em 1998, em um cenário de muitas movimentações, mudanças e 

debates sobre o tripé: infância, educação infantil e formação do educador, foi publicado o 

documento - Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Este material, 

apresentado em três volumes, se configurou como um documento contendo recomendações 

para as práticas pedagógicas. Posteriormente, o Conselho Nacional de Educação apresentou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CEB nº. 1, de 7 de 

abril de 1999. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 de abril de 

1999. Seção 1, p.18). “Com força de Lei, as Diretrizes elaboradas naquele momento tiveram o 

mérito de consolidar a discussão em torno da importância da qualidade da Educação Infantil 

como inequívoco requisito para o cumprimento do direito das crianças” (KRAMER, p.7, 2009). 

Em 2006, o MEC publica o documento Política Nacional de Educação Infantil: pelo 

direito das crianças de zero a seis anos à educação que visa orientar os municípios a investirem 

na Educação Infantil como política pública. No mesmo ano o MEC publicou os Parâmetros 

Nacionais de Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil para subsidiar os sistemas 

de ensino em adaptações, reformas e construções de espaços para realização da Educação 

Infantil. Para Kramer (2009) os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

definido pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, em 2006, representaram 

uma melhoria nesta trajetória gradativa de construção de acordos no que se refere a questões 
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teóricas, políticas e práticas e que contêm, na análise da mesma autora, da mesma forma que os 

documentos citados acima, elementos importantes para o delineamento do documento atual das 

Diretrizes.  

Outro documento importante instituído ainda em 2006, pelo Ministério da Educação foi 

- Ensino Fundamental de 9 anos de duração com a inclusão das crianças de 6 anos de idade. 

Com a Lei no 11.274, o Ensino Fundamental passou a ter 9 anos64, incluindo obrigatoriamente 

as crianças de 6 anos, o que já era feito em vários países e municípios brasileiros. 

Porém, percebo, que apesar de oferecerem orientações importantes nos últimos tempos, 

explicitando critérios de qualidade, formação docente e normas de funcionamento para a 

educação infantil, os documentos do MEC, durante grande parte da história foram expressão de 

grande descaso do governo federal com a educação infantil. Isso pode ser ilustrado pelos parcos 

recursos financeiros que, nos últimos anos, foram destinados pelo FNDE/MEC - Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Educacional - aos municípios do Rio de Janeiro e mais 

recentemente pelo FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério. Este último ao alijar a educação infantil, reforçou 

a exclusão que sempre esteve presente no atendimento às crianças pequenas e na formação dos 

seus professores na história do nosso país. 

 Sabemos, no entanto, que a ação supletiva do MEC para o incremento do atendimento 

e busca da qualidade da formação do profissional de educação infantil é fundamental, 

principalmente se considerarmos que as secretarias municipais de educação do estado não 

atuavam tradicionalmente na área, pois antes da atual LDB estavam comprometidas quase que 

integralmente com o ensino fundamental. 

Durante muito tempo a ideia de educação infantil permaneceu dicotomizada nos 

documentos elaborados pelo MEC: a creche subordinada a órgãos de caráter empresarial, 

médico ou assistencial, voltada para o cuidado e a pré-escola subordinada ao sistema 

                                                           
64 No sentido de orientar professores e gestores para esta mudança, a Secretaria de Educação Básica, através do 

Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental e da Coordenação Geral do Ensino 

Fundamental, publicou em 2007 o documento sobre Ensino Fundamental de Nove Anos – Orientações Gerais. 

Também, em 2007, como já exposto, foi sancionada Lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com vigência até 

2.020, destinando recursos à Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação 

Especial e Educação de Jovens e Adultos). A Lei e a criação do Fundo que inclui a Educação Infantil vêm tendo 

significativo impacto junto aos sistemas de ensino e ratificam – vinte anos depois da Constituinte – a possibilidade 

de condições para a implementação dos direitos das crianças de 0 a 6 anos à Educação Infantil em creches, pré-

escolas e escolas. (KRAMER, 2009, p.7) 
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educacional, ligada à educação. Porém, atualmente, sabemos que a melhoria da qualidade da 

educação infantil necessita da implementação de ações sistemáticas, que façam valer que todas 

as relações construídas nas creches e nas pré-escolas tenham caráter educativo. Creches e pré-

escolas, ambas precisam ser reconhecidas como instituições que têm a função de cuidar e educar 

crianças pequenas como expressão do direito à educação. A formação deve ser equivalente para 

o profissional de creche e pré-escola em nível médio e superior.  

Portanto, a complementação creche/pré-escola supõe: 

A articulação dessas duas funções principais do atendimento à criança de 0 a 6 anos - 

cuidado e educação - numa proposta educacional que exige modificações importantes 

e ações urgentes no que diz respeito a dois aspectos principais de sua implementação: 

a organização dos currículos e a formação de profissionais (CAVICCHIA, 1993, p. 

51-65). 

O campo da formação e valorização dos profissionais da educação básica vem desde os 

anos oitenta e noventa “permeando os debates sobre as políticas educacionais e, nesse contexto, 

a luta por uma sólida formação inicial e continuada acompanhada de condições de trabalho 

dignas, salário e carreira” (VALENTE; RIBEIRO, p. 2, 2015). Porém, infelizmente no início 

do novo século, as diretrizes oficiais propostas para a formação de professores no Brasil 

imprimiram uma compreensão do professor e da sua formação que não colaborava para a 

continuidade da luta por uma formação de qualidade para os professores brasileiros65. 

O Decreto nº 2306/97 criado no final dos anos noventa, ao definir a organização 

acadêmica das instituições de ensino superior, abriu a possibilidade de flexibilização 

da formação inicial ao estabelecer que essas instituições poderiam assumir formatos 

diferenciados como os Institutos Superiores de Educação, mantendo-se a exigência da 

pesquisa e extensão apenas nas universidades.  Posteriormente, o Decreto nº 3276/99, 

que dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação 

básica reiterou essa flexibilização e determinou que a formação para atuar na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental seria feita 

exclusivamente em cursos normais superiores. Após inúmeros debates e 

manifestações contrárias, este termo foi alterado para preferencialmente, 

transformando o Curso Normal Superior em uma das alternativas para essa formação. 

Assim, teve seu artigo 3º modificado pelo Decreto nº 3.554/2000. (VALENTE; 

RIBEIRO, 2015, p. 2). 

 

 Também nesse período, como expressão da política de Estado, surge o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI - BRASIL, 1998. Sem caráter 

obrigatório, o documento foi amplamente divulgado pelo MEC em todo o território nacional, 

distribuído a todos os professores de educação infantil do país. Com o objetivo de forçar sua 

adoção, o governo estabeleceu que a liberação de recursos à formação de professores dessa 

etapa educacional só ocorreria se o RCNEI fosse adotado como currículo oficial.  

                                                           
65 Como exemplo marcante desse processo, já citado no capítulo anterior, Correa (2011) sinaliza que tivemos a 

aprovação do Fundef (BRASIL, 1996), com entrada em vigor para todo o país em 1998.  
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 Correa (2011), chama atenção para as críticas recebidas em relação ao Referencial pelo 

seu caráter arbitrário e pela forma como foi concluído e, principalmente pela pretensão de sua 

hegemonia. Na sequência são aprovadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil” (BRASIL, 1999), estas sim, de caráter mandatório. Porém, a resolução que aprovou 

tais diretrizes teve pouca expressão sobre a organização do trabalho em creches e pré-escolas 

brasileiras. 

O MEC em 1999, aprovou junto à Fundação Orsa66 e a União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME), o prêmio Qualidade na Educação Infantil, embora não 

tenha sido uma política de grande impacto, já que não houve tão ampla divulgação e, muitas 

escolas, sequer souberam de sua existência, é importante nos determos em sua análise pelo que 

ela representa como expressão do ideário liberal (Correa, 2011). Conforme definição 

encontrada no sítio do MEC, o objetivo de tal medida era “premiar projetos educativos 

desenvolvidos com crianças de 0 a 6 anos, valorizar o professor como principal agente no 

processo de melhoria da qualidade da Educação Infantil e difundir experiências pedagógicas 

relevantes”. (CORREA, p. 26, 2019). Esse tipo de premiação, além de não considerar as 

condições objetivas em que o trabalho pedagógico se realiza, fomenta a ideia de que cabe ao 

professor, individualmente, a maior parcela de responsabilidade sobre a qualidade da educação, 

sem levar em consideração o contexto e as diversidades presentes em cada município. 

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer nº 009/200, definiu 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena:  

Tais diretrizes atualizaram as políticas existentes, sob a justificativa de, por meio da 

educação, inserir o país no mundo globalizado. Para tal, enfatizaram as competências 

por meio da supervalorização do saber, da experiência vivida e pelo 

subdimensionamento do conhecimento teórico e historicamente produzido, 

reforçando, assim, o irracionalismo, tratando-se de uma perspectiva pragmática e 

produtivista e que no contexto em que emergia não era inocente (VALENTE; 

RIBEIRO, 2015, p. 2). 

 

Na análise das autoras citadas abaixo, esse cenário se caracterizou por políticas de 

formação que deram ênfase na formação continuada dos professores, porém essas ações não 

imprimiam uma concepção formativa, processual, contínua. Eram experiências de formação 

que se caracterizavam em eventos formativos, concebidos como “treinamentos”, contribuindo 

para a desprofissionalização do magistério. Essas propostas de formação limitaram os 

                                                           
66 Criada em 1994 a Fundação Orsa atua em parcerias com universidades e órgãos governamentais e privados na 

área de educação, saúde, promoção social e voluntariado atendendo crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social. 
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professores, “tornando-os meros operadores do ensino, relegando-os a um processo de 

alienação, além da negação do direito de progredir na carreira por meio de uma melhor 

qualificação” (VALENTE; RIBEIRO, 2015, p.3). 

As Diretrizes, de certo, inauguram um novo referencial de estudo e possibilidades para 

as políticas de formação do profissional de educação infantil. O documento reforça a 

necessidade, urgente de reconhecimento através de uma política nacional para a educação 

infantil, da função educativa do atendimento em creches e pré-escolas e a urgência de uma 

pedagogia da educação infantil67 que representasse através das duas dimensões do atendimento 

à criança pequena: o cuidar e educar as especificidades desse segmento e também as 

especificidades do magistério e formação nessa área.  

Na década de 1990, tivemos um pequeno percurso brasileiro na construção de uma 

educação infantil democrática. Após a votação da Constituição, uma nova equipe 

ocupou o setor no MEC/COEDI (Coordenação de Educação Infantil), tendo elaborado 

uma nova proposta nacional de política para esse nível de ensino. As diretrizes gerais 

dessa proposta, resumidas no documento de política de educação infantil, afastaram-

se do modelo “não formal” a baixo investimento público, adotando metas de expansão 

com atendimento de qualidade (SÁBIA, 2009, p. 31. Apud ROSEMBERG, 2002, 

p.41). 

2.12 - O Curso Normal Superior: uma formação aligeirada 

Baseado na LDB (9.394/96) em seus artigos 61, 62 e 63, o MEC em 1999, como 

estratégia para formar os profissionais da educação básica em nível superior em tempo mínimo 

de dois anos, cria-se uma Graduação de Licenciatura Plena - o Curso Normal Superior e também 

os Institutos Superiores de Educação. O primeiro Curso Normal Superior público do país foi 

criado no ISERJ - Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro em 1998. Apesar de 

algumas semelhanças em seu currículo com o curso de Pedagogia, tal curso não habilitava para 

a gestão escolar, orientação educacional, orientação vocacional e supervisão escolar. E o mais 

sério, por ter sido um curso aligeirado os conteúdos, debates em sala e a própria experiência 

nos estágios supervisionados e a experiência de campo ficavam muito comprometidos e 

deficientes. 

Nesse período eu estava lecionando na Unilasalle-RJ no Curso Normal Superior e 

percebia, enquanto professora desses profissionais, em sua maioria mulheres atuando em tempo 

integral nas instituições de educação infantil, o caráter aligeirado do curso Normal Superior. 

Com pouca oportunidade para reflexões, registros e produções que pudessem contribuir para o 

exercício autoral das alunas, o curso oferecia uma carga de conteúdo enorme com pouco tempo 

                                                           
67 ROCHA, Eloísa Acires Candau. A pesquisa em educação infantil no Brasil: trajetória recente e perspectivas de 

consolidação de uma pedagogia. Campinas, 1999. 188 p. 17 Tese (Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas à 

Educação) Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Superior_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gest%C3%A3o_escolar&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_educacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_vocacional
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Supervis%C3%A3o_escolar&action=edit&redlink=1
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para a leitura dos textos das disciplinas da grade curricular, tornando-se de fato uma formação 

inicial aligeirada e empobrecida. O curso Normal Superior foi extinto pelo MEC em 2005, 

retornando assim, a obrigatoriedade pela formação superior no curso de Pedagogia. 

A partir da minha trajetória desde os anos noventa como professora no curso de 

pedagogia, em instituições públicas e privadas, defendo que as universidades ofereçam 

efetivamente através da graduação, uma formação inicial que inclua um estudo teórico crítico 

sobre educação infantil com ênfase em pesquisas, que articulem as dimensões da formação e 

autoformação. É muito importante ressignificar o papel desse atendimento em instituições de 

educação infantil, historicamente dividido entre posições espontaneístas, assistencialistas e 

filantrópicas conduzidas na maior parte do tempo e em diferentes momentos da história pelos 

religiosos, juristas e médicos. 

O movimento de afirmação do lugar da pesquisa nas universidades, enquanto  

definidora também das políticas públicas para a educação infantil, valoriza e  

potencializa, certamente, os projetos de pesquisa e extensão em parceria com Prefeituras  

e Secretarias de Educação. Isso fortalece e abre espaço para a penetração de políticas de  

valorização do profissional de educação infantil, dos cursos de formação educacional e 

profissional e para a elaboração de novos currículos para o curso de pedagogia, que em especial 

revejam e modifiquem na grade curricular a oferta mínima de disciplinas que tratam 

especificamente da educação infantil (OLIVEIRA e RUBIANO, 1994, p.66). 

A passagem acima, me faz recordar da minha experiência vivida enquanto bolsista na 

Rede Municipal de Educação de Niterói em diferentes instituições de educação infantil, durante 

cinco anos, atuando no projeto de formação em serviço dos professores de educação infantil. 

Essa vivência me mostrou a potência da experiência de formação em serviço dos professores 

no local de trabalho. Exercício fundamental para observação, registro e reflexão sobre a prática 

cotidiana junto às crianças. De certo, formar-se no local de trabalho é a experiência mais 

legitima de formação docente, na medida que abre espaço para que no coletivo, a conversa, a 

reflexão, a partilha e o registro das experiências dessas professoras sobre seus acertos, erros e 

ressignificações de suas práticas contribua para produção de novos sentidos para a prática da 

docência. 

Os anos 2000 chegam representando, sem dúvida, um cenário no campo das políticas 

educacionais de lutas e reivindicações por uma educação infantil de qualidade em busca de sua 

identidade própria que faça valer o reconhecimento do profissional de educação infantil como 

professor e pesquisador da sua prática, militante por direitos legais e condições dignas de 
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trabalho e profissionalização. Um repertório de experiências férteis de lutas e reivindicações 

por uma educação infantil de qualidade, na busca de uma identidade própria para essa primeira 

etapa da educação básica e fazendo valer o reconhecimento do profissional de educação infantil 

como professor e pesquisador da sua prática, militante por direitos legais e condições dignas de 

trabalho.  

O cenário e a trajetória da formação e valorização dos profissionais da educação vêm 

desde a década de 1980 “permeando os debates sobre as políticas educacionais e, nesse 

contexto, a luta por uma sólida formação inicial e continuada acompanhada de condições de 

trabalho dignas, salário e carreira” (VALENTE; RIBEIRO, p. 2, 2015). Porém, as autoras 

chamam atenção que no início do novo século, as diretrizes oficiais propostas para a formação 

de professores no Brasil imprimiram uma compreensão do professor e da sua formação que não 

colaborava para a continuidade da luta por uma formação de qualidade para os professores 

brasileiros. Certamente, essa concepção política em relação à formação docente reforçou ainda 

mais o caráter tecnicista e conservador dos programas de formação das professoras de educação 

infantil na época, reforçando a separação entre o fazer e o pensar no cotidiano de trabalho, 

esvaziando os debates sobre uma profissionalização docente com base nos princípios de uma 

formação do professor pesquisador, reflexivo e protagonista da sua prática. 

As pesquisas de Valente e Ribeiro (2015), apontam que a partir de 200368 as políticas 

educacionais começam a elaborar vários programas de governo69 que trazem em sua concepção 

um novo referencial político e ideológico sobre a formação de professores - era preciso valorizar 

o profissional da educação e reverter o quadro da massificação da educação democratizando o 

ensino e buscando qualidade nas políticas de formação da criança e do seu educador. Assim, 

durante o período (2003-2012) foram criados vários programas de governo e também alguns 

documentos que contribuíram para repensar a qualidade da formação dos professores. 

Destacarei alguns que trazem em seus princípios contribuições e mudanças importantes 

referentes à formação das professoras de educação infantil.    

                                                           
68 O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) representava, naquele momento, a conclusão de um 

processo de transição democrática iniciado nos anos de 1980 e a consolidação do “sonho de uma geração” 

(VALENTE; RIBEIRO, 2015, p. 2). 
69 Cristovam Buarque permaneceu à frente do MEC apenas por um ano, sendo substituído por Tarso Genro e, em 

seguida, por Fernando Haddad, à frente do Ministério da Educação durante o restante do primeiro mandato do 

governo Lula (2003- 2006) e ao longo de todo o segundo mandato de Lula (2007-2010). (VALENTE; RIBEIRO, 

2015, p. 2). 
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2.13 - O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), os Programas de Formação de 

Professores e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada 

dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (DCN’s)  

Quatro anos depois foi apresentado no Decreto n. 6.094/2007 o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE)70, para implantação do Plano de Metas e Compromisso: 

Todos pela Educação, inicialmente estruturado com trinta ações com todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação. No que se refere às políticas de formação de professores o Plano de 

Metas criou um guia de programas, sendo um deles denominado Programas de Formação de 

Professores e Profissionais da Educação71, onde destaco duas importantes medidas para o 

magistério na educação infantil: a primeira foi o Programa de Formação Inicial para Professores 

em Exercício na Educação Infantil - Proinfantil72 criado em 2005, onde tive a oportunidade de 

participar de algumas reuniões para sua implementação no Estado do Rio de Janeiro.  

O curso teve como proposta a formação em nível médio, na modalidade Normal, 

semipresencial com o objetivo de valorização do magistério e oferta de condições de 

crescimento profissional e pessoal do professor e contribuição para a melhoria da 

educação das crianças de 0 até 6 anos nas instituições de educação infantil. (...) A 

proposta pedagógica e a matriz curricular do Guia Geral do curso visam ao exercício 

da docência, contribuindo para a construção da identidade dos professores de 

educação infantil, de modo a se ter uma visão crítica e transformadora. Chama, ainda, 

a atenção para o resgate da autoestima, a valorização das experiências culturais e os 

conhecimentos prévios do PC, adquiridos na prática cotidiana, para considerá-los no 

processo de elaboração teórica (BARBOSA; SOARES; GONÇALVES, 2011, p.418). 

 

                                                           
70 Para a efetivação do PDE, foi lançado o decreto 6.094/2007, que dispõe sobre a as diretrizes para a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em regime de colaboração com 

Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da comunidade mediante programas e ações 

de assistência técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. 

Para Saviani (2009), esse plano “se constitui sem dúvida, a mais ousada, promissora e também polêmica política 

educacional formulada pelo MEC a qual se encontra em pleno processo de execução na atualidade” (VALENTE 

E RIBEIRO, p. 8, 2015). 
71 Pró-letramento, Programa de Aperfeiçoamento de Leitura e Escrita – PRALER, Programa de Formação 

Continuada Mídias na Educação, , Programa de Formação Inicial para Professores do Ensino Fundamental e Médio 

- Pró-Licenciatura, Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica, Programa de 

Formação Inicial de Funcionários de Escolas - Profuncionário, Programa Universidade para Todos - ProUni, 

Programa Universidade Aberta do Brasil, Programa Educação em Direitos Humanos, Formação Continuada de   

Professores e Trabalhadores da Educação Básica em Educação Ambiental, entre outros. 
72 O Proinfantil foi oferecido, em caráter emergencial, para professores de educação infantil que atuam em creches 

e pré-escolas públicas ou em instituições privadas sem fins lucrativos (instituições filantrópicas, comunitárias ou 

confessionais conveniadas ou não) e que não possuem a formação mínima exigida pela legislação brasileira. Na 

versão do Guia Geral vigente até o Grupo III do Programa, a Diretriz Nacional do Curso previa que para ser 

matriculado no curso o professor precisa ter idade mínima de 18 anos completos até o final do primeiro semestre 

letivo do curso; estar atuando há pelo menos seis meses como docente de educação infantil; permanecer em 

exercício durante os dois anos do curso, tendo vínculo estabelecido com a instituição de educação infantil. O Curso 

tem duração de dois anos, perfazendo um total de 3.392 horas, distribuídas em quatro módulos semestrais de 848 

horas cada um. Entre os objetivos citados no Guia Geral destacam-se: garantia da formação segundo a legislação 

vigente, elevação do nível de conhecimento e aprimoramento da prática pedagógica dos docentes. (BARBOSA; 

SOARES; GONÇALVES, 2011, p.418). 
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A segunda medida foi a criação em 2010 do “Curso de Especialização em Educação 

Infantil”, em modo presencial para professores, coordenadores, diretores de creches e pré-

escolas da rede pública e da rede privada sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público 

e equipes de educação infantil dos sistemas públicos de ensino. Com carga horária de 360 horas, 

e 3.400 vagas distribuídas entre 17 estados com os quais se estabeleceu a parceria.  

Essas medidas parecem louváveis se considerarmos os dados do censo de pois havia 

no Brasil naquele ano 4.918 docentes contando apenas com ensino fundamental em 

creches, e 6.343 com essa formação, em pré-escola. Resta avaliar, a qualidade do 

curso oferecido, especialmente se levarmos em conta o uso dos recursos em educação 

à distância para docentes que têm apenas o ensino fundamental e, em alguns rincões 

deste país, provavelmente nunca tiveram contato com recursos tecnológicos como os 

que são utilizados nesse tipo de formação. (CORREA, 2011, p.26). 

 

Nessa mesma época foi criado também o programa PROINFÂNCIA73 para reestruturar 

e aparelhar a rede escolar pública de educação infantil, com o propósito de complementação 

“financeira destinada aos municípios por parte do governo federal, o que pode ser analisado 

como algo muito positivo não só para a formação da criança pequena, mas também para a 

formação em serviço das professoras” (CORREA, 2011, p. 27). 

Ainda é importante sinalizar nesse contexto a criação do Programa: “Toda criança 

aprendendo” - que anunciava em sua narrativa uma ação coordenada entre o Ministério, as 

Secretarias estaduais e municipais de Educação" (BRASIL, 2003, p.6) vários eixos de ação. 

Destaco dois eixos que considero importantes para a educação infantil: a política nacional de 

valorização e formação de professores e a política de ampliação do atendimento escolar 

(BRASIL, 2003). Essas ações, de certo, contribuíram para o alargamento dos espaços de debate 

e ações dentro das universidades e das secretarias municipais de educação sobre caminhos 

possíveis de revisão das políticas de formação docente para a educação infantil na medida que 

expansão da matrícula das crianças na educação infantil crescia no âmbito municipal. 

O debate é amplo, assim como, são as questões que permeiam a formação de professores 

no país e suas respectivas políticas curriculares. A partir dos múltiplos olhares e perspectivas, 

das quais é possível analisar as atuais políticas para a formação de professores, pretendo a 

seguir, junto ao diálogo com alguns autores e estudiosos sobre o tema, compreender como as 

atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 

do Magistério da Educação Básica (DCNs) - Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 para a 

formação continuada dos professores apontam novas propostas, para a formação dos 

                                                           
73 O governo federal repassou na época para o PROINFÂNCIA, segundo informações da COEDI - R$ 1,8 bilhão 

entre 2007 e 2010, atingindo 1.022 instituições entre 2007 e 2008; mais de 700 em 2009, e 500 instituições em 

2010 (CORREA, 2011, p. 27). 
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profissionais do magistério da educação básica. A intensão desse diálogo ao final do capítulo 

com o documento, é sinalizar os novos caminhos para as bases políticas e pedagógicas dos 

cursos de formação de professores e futuros encaminhamentos, especificamente em relação à 

formação em serviço dos professores de educação infantil. Por último, trago as concepções e 

diretrizes voltadas para a Formação Continuada, com o propósito de compreender como esse 

discurso presente no documento, reverbera nas propostas de formação em serviço para o 

professor de educação infantil nas redes municipais de ensino. 

A aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional e a sanção 

Presidencial, sem vetos, resultaram na Lei nº 13.005/2014, dando início a uma nova etapa para 

as políticas educacionais brasileiras.  

Além das diretrizes que são sinalizadoras de busca de maior organicidade para a 

educação nacional no decênio 2014/2024, o PNE apresenta 20 metas e várias 

estratégias que englobam a educação básica e a educação superior, em suas etapas e 

modalidades, a discussão sobre qualidade, avaliação, gestão, financiamento 

educacional e valorização dos profissionais da educação. As metas, especialmente as 

metas 12,15,16,17 e 18, e suas estratégias, articuladas às Diretrizes do PNE, ao 

estabelecerem os nexos constituintes e constitutivos para as políticas educacionais, 

devem ser consideradas na educação em geral e, em particular, na educação superior 

e, portanto, base para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 

objetivando a melhoria desse nível de ensino e sua expansão. Todas essas metas e 

estratégias incidem nas bases para a efetivação de uma política nacional de formação 

dos profissionais da educação e foram consideradas nas diretrizes curriculares 

nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério 

(DOURADO, 2015, p.301). 

A aprovação há quatro anos atrás das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados 

e cursos de segunda licenciatura) e para formação continuada, no dia 1º de julho de 2015, 

representa um período de transição para as políticas de formação dos profissionais do 

magistério da educação básica. Lembrando que nessa data, completados 13 anos, rescindi a 

Resolução CNE/CP 01/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena e 

a Resolução CNE/CP 02/2002, que institui também a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena e de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior.   

A medida surge em cumprimento à Meta nº 15 do Plano Nacional de Educação (PNE) 

compreendida como fundamental diante de muitas transformações ocorridas na legislação 

relativa à formação de professores e às transformações em curso na própria sociedade, no 

mundo do trabalho e na formação de professores. As atuais DCNs definem que os profissionais 
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do magistério da educação básica são aqueles atuantes em atividades de docência e de gestão 

educacional dos sistemas de ensino e das unidades escolares de educação básica, 

[...] nas diversas etapas e modalidades de educação (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, 

educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação 

do campo, educação escolar quilombola e educação a distância), e possuem a 

formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. As novas DCNs definem que a valorização desses profissionais compreende 

a articulação entre formação inicial, formação continuada, carreira, salários e 

condições de trabalho (DOURADO, 2015, p.314). 

Levando em consideração a legislação em vigor, as DCNs apontam que é de 

responsabilidade dos sistemas de ensino e instituições de educação básica, o dever de garantir 

políticas de valorização dos profissionais do magistério da educação básica, que devem garantir 

sua formação e plano de carreira, de acordo com a legislação vigente, e uma preparação para  a 

docência nas etapas e modalidades da educação básica e seus projetos de gestão, “conforme 

definido na Base Comum Nacional e nas Diretrizes de formação, segundo o PDI74, PPI75 e 

PPC76 da instituição de educação superior, em articulação com os sistemas e redes de ensino de 

educação básica” (DOURADO, 2015, p.314). 

Nesse sentido, as DCNs apresentam algumas concepções fundamentais para a melhoria 

da formação inicial e continuada e suas dinâmicas formativas:   

1. A consolidação das normas nacionais para a formação de profissionais do 

magistério para a educação básica é indispensável para o projeto nacional da educação 

brasileira;  

 2. A concepção sobre conhecimento, educação e ensino é basilar para garantir o 

projeto da educação nacional, superar a fragmentação das políticas públicas e a 

desarticulação institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de Educação, 

instituído no bojo de relações de cooperação e colaboração entre entes federados e 

sistemas educacionais;  

3. A igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à liberdade e o apreço à 

tolerância; a valorização do profissional da educação; a gestão democrática do ensino 

público; a garantia de um padrão de qualidade; a valorização da experiência 

extraescolar; a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; o 

respeito e a valorização da diversidade étnico-racial, entre outros;  

4. As instituições educativas nas diferentes etapas (educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio) e modalidades da educação básica cumprem, sob a 

legislação vigente, um papel estratégico na formação requerida pelos níveis de ensino 

cujo eixo de atuação são os projetos pedagógicos;  

5. A necessidade de articular as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Básica;  

6. Os princípios que norteiam a base comum nacional para a formação inicial e 

continuada, tais como: a) sólida formação teórica e interdisciplinar; b) unidade teoria-

prática; c) trabalho coletivo e interdisciplinar; d) compromisso social e valorização do 

                                                           
74 Plano de Desenvolvimento Institucional.  
75 Projeto Pedagógico Institucional de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação. 
76 Projeto Pedagógico do Curso. 
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profissional da educação; e) gestão democrática; f) avaliação e regulação dos cursos 

de formação;  

7. A articulação entre graduação e pós-graduação e entre pesquisa e extensão como 

princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento do profissional do 

magistério e da prática educativa;  

8. A docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e 

metódico; 9. O currículo como o conjunto de valores propício à produção e à 

socialização de significados no espaço social e que contribui para a construção da 

identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do respeito 

ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não formais e à 

orientação para o trabalho; 10. A realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao 

currículo e às instituições de educação básica, sua organização e gestão, os projetos e 

cursos de formação, devem ser contextualizados no espaço e no tempo e atentos às 

características das crianças, adolescentes, jovens e adultos que justificam e instituem 

a vida da/e na escola, bem como, possibilitar a compreensão e reflexão sobre as 

relações entre a vida, o conhecimento, a cultura, o profissional do magistério, o 

estudante e a instituição;  

11. A educação em e para os direitos humanos é um direito fundamental constituindo 

uma parte do direito à educação e, também, uma mediação para efetivar o conjunto 

dos direitos humanos reconhecidos pelo Estado brasileiro em seu ordenamento 

jurídico e pelos países que lutam pelo fortalecimento da democracia;  

12. A importância do profissional do magistério e de sua valorização profissional;   

13. O trabalho coletivo como dinâmica político-pedagógica que requer planejamento 

sistemático e integrado (BRASIL, DCNEs, 2015). 

 

Em diálogo com Dourado (2015) e Honório e tal (2017), estudiosos sobre o tema das 

Diretrizes e Formação de Professores, pode-se afirmar que na última década, a intensificação 

dos movimentos e debates sobre a ressignificação das políticas e práticas relacionadas à 

formação dos profissionais do magistério da educação básica, vem contribuindo para que as 

políticas públicas repensem estratégias mais eficazes para a formação em serviço dos 

professores de educação infantil. Sendo a educação da criança pequena a primeira etapa da 

educação básica, a formação de seus profissionais, de certo, torna-se, em primeira instância 

uma tarefa urgente a ser cumprida. No âmbito do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

houve movimentação em direção à busca de maior organicidade para a formação continuada 

dos profissionais do magistério da educação básica, incluindo a rediscussão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério 

da Educação Básica (DCNs), tendo por base o Parecer CNE/CP 02/2015 e outros documentos 

acerca da formação inicial e continuada dos profissionais da educação.  

Nesse caminho, o art. 3º § 6º define que a elaboração e a prática do projeto de formação 

deve ocorrer por meio da articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de 

educação básica contemplando:  

I. Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais; II. A inserção dos 

estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da rede    pública de 

ensino, espaço privilegiado da práxis docentes; III. O contexto educacional da região 

onde será desenvolvido; IV. Atividades de socialização e avaliação dos impactos; V. 

Aspectos relacionados à ampliação e ao aperfeiçoamento do uso da língua portuguesa 

e à capacidade comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da 
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formação dos professores e à aprendizagem de Libras; VI. Questões socioambientais, 

éticas, estéticas e relativas a diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de 

faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade. 

 

Dourado (2015) nos esclarece também que as metas e estratégias apresentadas nas 

DCN’s deverão estar presentes nas bases para a efetivação de uma Política Nacional de 

Formação Inicial e Continuada dos profissionais da educação. Essa política, como definido no 

documento em análise, visa garantir maior organicidade à formação dos profissionais da 

educação, incluindo o magistério. Assim, a Política Nacional de Formação dos Profissionais da 

Educação Básica, objetiva organizar e colocar em prática, em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, articulados com os sistemas, redes e 

instituições de educação básica e superior, a formação dos profissionais da educação básica. 

Essa política nacional, a ser coordenada pelo MEC, vem sendo concretizada como parte 

essencial à profissionalização docente. 

Essa política, que traz como objetivo criar estratégias de formação inicial e continuada 

para o professor da educação básica, apresenta na Meta 15, a garantia de maior organicidade à 

formação dos profissionais da educação, incluindo o magistério. Logo, a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica, tem em sua proposta organizar e efetivar, em 

regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em estreita 

“articulação com os sistemas, redes e instituições de educação básica e superior, a formação 

dos seus profissionais. Essa política nacional, a ser coordenada pelo MEC, se constituiu como 

componente essencial à profissionalização docente” (DOURADO, 2015, p.301). 

As novas DCNs, destacam em seu texto inicial que a formação continuada dos 

professores caracteriza-se pelas dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, 

constituindo-se em experiências formativas, bem como o repensar do processo pedagógico, dos 

saberes e valores, com encontros de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 

educação básica, tendo como “principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a 

busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do profissional docente” . 

(DOURADO, 2015, p. 300). 

Ao definir esse tipo de formação, o documento sinaliza a importância de considerar a 

concepção de desenvolvimento profissional dos docentes que leva em conta:  

I. Os sistemas e redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação 

básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está 

inserida; II. A necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados 

ao conhecimento, à ciência e à tecnologia; III. O respeito ao protagonismo do 

professor e a um espaço-tempo que lhe permita refletir criticamente e aperfeiçoar sua 

prática o diálogo e a parceria com atores e instituições competentes, capazes de 
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contribuir para alavancar novos patamares de qualidade ao complexo trabalho de 

gestão da sala de aula e da instituição educativa. (BRASIL, DCNs, 2015) 

Ainda é importante destacar que as DCNs apontam que a formação continuada 

articulada à formação inicial deve configurar-se por atividades formativas diversas incluindo 

atividades e cursos de atualização e extensão, cursos de aperfeiçoamento, cursos de 

especialização, cursos de mestrado e doutorado que agreguem novos saberes e práticas, 

articulados às políticas e gestão da educação, à área de atuação do profissional e às instituições 

de educação básica, em suas diferentes etapas e modalidades. Também dever ser efetivada em 

consonância com a legislação através de projeto formativo que tenha por eixo a reflexão crítica 

sobre as práticas e o exercício profissional e a construção identitária do professor (DOURADO, 

2015). 

As novas DCNs definem que a formação continuada deve constituir-se por:  

I. atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de 

educação básica incluindo desenvolvimento de projetos, inovações pedagógicas, entre 

outros;  

II. atividades e/ou cursos de atualização, com carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas e máxima de 80 (oitenta) horas, por atividades formativas diversas, direcionadas 

à melhoria do exercício do docente;  

III. atividades e/ou cursos de extensão, oferecidas por atividades formativas 

diversas, em consonância com o projeto de extensão aprovado pela instituição de 

educação superior formadora;  

IV. cursos de aperfeiçoamento, com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) 

horas, por atividades formativas diversas, em consonância com o projeto pedagógico 

da instituição de educação superior;  

V. cursos de especialização lato sensu por atividades formativas diversas, em 

consonância com o projeto pedagógico da instituição de educação superior e de acordo 

com as normas e resoluções do CNE;  

VI. cursos ou programas de mestrado acadêmico ou profissional, por atividades 

formativas diversas, de acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da 

instituição de educação superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes;  

VII. cursos ou programas de doutorado, por atividades formativas diversas, de 

acordo com o projeto pedagógico do curso/programa da instituição de educação 

superior, respeitadas as normas e resoluções do CNE e da Capes (BRASIL, DCNEs, 

2015). 

Gostaria de chamar atenção para o fato de que mesmo o documento sinalizando 

exaustivamente a necessidade de considerar o projeto formativo e a reflexão crítica sobre as 
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práticas e o exercício profissional, destacando a construção identitária dos professores, não 

sinaliza a Formação em Serviço como prática fundamental e permanente para vida profissional 

no cotidiano do trabalho do professor. E mais, embora as DCNs destaquem no seu texto a 

necessidade das atividades formativas organizadas pelos sistemas, redes e instituições de 

educação básica com desenvolvimento de projetos e propostas pedagógicas inovadoras, deixam 

de lado e não mencionam a Formação em Serviço como lócus privilegiado na experiência 

formativa do professor, como uma experiência da prática, um conhecimento valoroso para 

repensar a formação docente e suas políticas. 

Ressalto nesse momento de estudo das Diretrizes e dos outros documentos e leis, que 

venho apresentando neste capítulo, que as deliberações da Conferência Nacional da Educação 

(CONAE) vem se constituindo como espaço potente de luta pela valorização dos professores e 

de sua formação. Um espaço de crítica e reflexão sobre os tipos de programas de formação que 

o governo vem oferecendo e prescrevendo como referenciais que devem ser seguidos pelos 

professores.  

Nesse contexto77 Dourado (2015) destaca a articulação entre Sistema Nacional de 

Educação, as políticas e a valorização dos profissionais da educação. Em sintonia com a nossa 

última LDB, Dourado (2015) aponta que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial e para a Formação Continuada, por sua vez, definem a formação continuada como 

componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da 

instituição educativa e considerar os diferentes saberes e a experiência docente, bem como o 

Projeto Pedagógico da Instituição de Educação Básica.  

Ainda em relação à formação continuada dos profissionais do magistério as Diretrizes 

indicam em seu Art. 16 que:  

A formação continuada compreende dimensões coletivas, organizacionais e 

profissionais, bem como o repensar do processo pedagógico, dos saberes e valores, e 

envolve atividades de extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, 

programas e ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério 

na educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 

                                                           
77 A aprovação do Plano Nacional de Educação pelo Congresso Nacional e a sanção Presidencial, sem vetos, que 

resultaram na Lei nº 13.005/2014, inauguraram uma nova fase para as políticas educacionais brasileiras. Além das 

diretrizes que são sinalizadoras de busca de maior organicidade para a educação nacional no decênio 2014/2024, 

o PNE apresenta 20 metas e várias estratégias que englobam a educação básica e a educação superior, em suas 

etapas e modalidades, a discussão sobre qualidade, avaliação, gestão, financiamento educacional e valorização dos 

profissionais da educação. As metas, especialmente as metas 12,15,16,17 e 18, e suas estratégias, articuladas às 

Diretrizes do PNE, ao estabelecerem os nexos constituintes e constitutivos para as políticas educacionais, devem 

ser consideradas na educação em geral e, em particular, na educação superior e, portanto, base para a formação 

inicial e continuada dos profissionais da educação, objetivando a melhoria desse nível de ensino e sua expansão 

(DOURADO, 2015, p. 301). 
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educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e político do 

profissional docente. (BRASIL, DCNs, 2015).  

 

No entanto, Dourado (2015) nos convida a uma reflexão importante, quando aponta que 

sem dúvida, os dispositivos legais representam uma preocupação com o estabelecimento de 

políticas públicas voltadas para a formação continuada dos professores, em especial daqueles 

que atuam na educação básica. Porém, com a intenção de atingir as metas estabelecidas nas 

legislações, o Estado, vem recomendando uma espécie de flexibilização da formação docente, 

através da institucionalização de programas emergenciais para a formação de professores, 

“permitindo o funcionamento de cursos que se caracterizam por formações aligeiradas e 

fragmentadas com a intenção, também, de aumentar os resultados estatísticos referentes à 

formação” (DOURADO, 2015, p. 302). 

Sobre isso, o documento indica também que as transformações educacionais podem 

ocorrer a partir do cotidiano da escola, sendo o professor o responsável pela implementação das 

mudanças que a sociedade necessita para que tenhamos uma escola de boa qualidade. São 

práticas de políticas de formação docente que reproduzem e persistem em nosso país há muitas 

décadas, “resultado do reduzido investimento público na educação e da impossibilidade do 

Estado mínimo em prover os recursos necessários que garantam a formação docente de 

qualidade” (DOURADO, 2015, p. 302). De certo, é o que poderíamos chamar de falsa 

autonomia e protagonismo do professor - “um herói sem espada”, ou seja, um profissional com 

condições limitadas no espaço e tempo no cotidiano do seu trabalho. Eu diria que não só o 

professor, mas todos os outros profissionais que compõe a equipe pedagógica da instituição 

ficam limitados nessa condição de trabalho.    

Gostaria de chamar atenção ao final desse capítulo para o fato, de que as políticas 

educacionais narradas por mim até aqui na expressão das leis, documentos oficiais  e programas 

de governo, voltadas para a formação continuada dos profissionais do magistério da educação 

básica, destacando em especial nessa tese, os profissionais da educação infantil - tem se 

constituído em campo de disputas de concepções, dinâmicas, e currículos, onde na maioria das 

vezes, a voz do professor, suas narrativas e experiências não aparecem nesse contexto. Mesmo 

ganhando força, valor e visibilidade nas últimas décadas no contexto da melhoria da educação 

básica, as políticas de formação de professores do nosso país, precisam repensar, urgentemente, 

os seus programas de governo, no sentido de olhar mais de perto, para o saber da experiência 

dos professores. Não considerar os saberes docentes no conteúdo das propostas dos professores 

“é contribuir para a consolidação de uma “antiexperiência”. Ter e viver o saber da experiência 
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exige cultivar “a arte do encontro” consigo mesmo, com o outro e abrir espaços para que “algo 

nos aconteça e nos toque” (LARROSA, 2002, p. 24. In: SOUZA, 2012, p.39. Aspas do autor). 

Larrosa (2002), no artigo: Notas sobre a Experiência e o saber da Experiência, diz que 

se convencionou pensar a educação a partir das relações entre “ciência/técnica” (perspectiva 

positivista e retificadora) e “teoria/prática” (numa dimensão política e crítica). Ele propõe um 

outro caminho para reflexão sobre a educação, tomando como referência de análise a dialética 

entre a palavra “experiência/sentido”, a partir do que representa em diferentes contextos. 

Logo, pensar a formação de professores e elaborar leis, diretrizes e projetos só tem 

sentido e se torna legitimo, quando essas ações das políticas públicas são pensadas com e a 

partir das experiências de vida e formação dos professores, ganhando assim, pertencimento e 

significado para todos os sujeitos inscritos em suas histórias, trajetórias e experiências de vida 

pessoal e profissional. 

É preciso reconhecer as deficiências científicas e a pobreza conceptual dos programas 

actuais de formação de professores. E situar a nossa reflexão para além das clivagens 

tradicionais (componente científica versus componente pedagógica, disciplinas 

teóricas versus disciplinas metodológicas, etc.), sugerindo novas maneiras de pensar 

a problemática da formação de professores (NÓVOA, 1992, p.10). 

Assim sendo, penso ser fundamental que as instituições de educação infantil se 

preparem em duas esferas de atuação: a primeira é a esfera política de se reconhecerem, se 

legitimarem e lutarem para serem por excelência, instâncias de formação continuada e na 

segunda esfera, a pedagógica mantendo os seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) inscritos 

a partir de muitas vozes, representando a história da instituição, as demandas, as narrativas, as 

experiências, dos sujeitos que fazem parte dessa história, representando historicamente e 

institucionalmente a formação de cada dia de seus educadores e também de suas crianças. No 

próximo capítulo sigo apresentando o campo da formação de professores destacando a 

identidade e perfil do profissional de educação infantil e a formação em serviço como lócus do 

debate e discussão. 
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 3. AS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: EM BUSCA DE 

NOVOS SENTIDOS PARA FORMAÇÃO 

 
Na parede de um botequim de Madri, um cartaz avisa: Proibido cantar. Na parede 

do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: É proibido brincar com os 

carrinhos porta-bagagem. Ou seja: Ainda existe gente que canta, ainda existe gente 

que brinca. (Eduardo Galeano) 

 

No primeiro momento deste capítulo, sinalizo o processo de construção da identidade e 

perfil da mulher e do profissional de educação infantil na história. Aponto nesse percurso, as 

contradições entre o feminino e o profissional e parte do contexto sobre escolarização e 

magistério feminino, chamando atenção para as relações de poder presentes nesse cenário 

específico, influências e concepções que fizeram parte das primeiras propostas da formação 

voltadas para a professora de educação infantil. No segundo momento, apresento a literatura 

sobre a formação dos professores no Brasil dando ênfase à formação em serviço dos 

profissionais de educação infantil. Chamo atenção, que a formação de professores no local de 

trabalho, precisa ir além de ações instituintes das políticas públicas, dos programas das 

secretarias municipais e também das diretrizes curriculares para a formação dos professores. 

Enfatizo que essa dimensão da formação precisa se constituir todos os dias como diz Nóvoa 

(1995) e Pineau (2014) em experiências construídas e reconstruídas ao longo de suas trajetórias 

e experiências de vida-formação.  

Por mais que as políticas e as leis em seus discursos abafem a voz dos professores, 

minimizando suas histórias e dando pouca importância as suas experiências, os professores 

continuam sendo, historicamente, na resistência da sua história e no propósito da sua escolha 

pela profissão, como aqueles, que na poesia de Eduardo Galeano, ainda cantam e ainda brincam 

resistindo, enfrentando e ressignificando o proibido em suas trajetórias de vida. A formação do 

professor, como vimos no capítulo anterior, não pode ser tratada apartada das ações das políticas 

educacionais que trazem em suas narrativas avanços, mas também retrocessos, preconceitos, 

descaso, descontinuidade e ausência em suas diretrizes e ações nas diretrizes e ações para a 

formação do profissional de educação infantil. No entanto, até que ponto as diretrizes legais e 

propostas oficiais, consideram no planejamento de suas ações de formação, a voz da experiência 

dos professores, suas narrativas, e protagonismos? Vários caminhos foram tomados sem saber, 

exatamente, para onde chegar. Entre as concepções de assistência e educação presentes nas 

políticas educacionais para a educação infantil, atalhos sinuosos foram sendo percorrido, que 

nos custaram indefinições e descasos até hoje em relação aos professores de crianças pequenas 
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e suas políticas de formação. A poesia de Loris Malaguzi educador italiano: as cem linguagens 

da criança, diz: 

Em diálogo com educador italiano diria que os professores, assim como as crianças 

também têm cem linguagens, cem modos de ser e estar na profissão, cem experiências e 

vivências, cem modos de produzir novos sentidos para sua prática, cem sempre, mas roubaram-

lhe noventa e nove.  

A criança é feita de cem, a criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de 

pensar, de jogar e de falar. Cem sempre, cem modos de escutar, de maravilhar e de 

amar. Cem alegrias para cantar e compreender. Cem mundos para descobrir. Cem 

mundos para inventar. Cem mundos para sonhar. A criança tem cem linguagens e 

depois cem, cem, cem, mas roubaram-lhe noventa e nove (MALAGUZI, 1999, p.25). 

 

Quando a pesquisa narrativa (auto) biográfica traz na sua gênese contribuições teóricas 

e metodológicas, para se pensar sobre uma nova epistemologia da formação, onde nessa 

perspectiva o professor considera-se sujeito da sua formação, o saber da sua experiência passa 

a ser produção de conhecimento para sua formação, onde apropriando-se das cem linguagens 

na sua prática pedagógica recupera as noventa e nove que lhe roubaram ao longo do seu 

percurso formativo. 

3.1 - A educação das mulheres no Brasil: história, identidade e profissionalização  

Como veremos neste capítulo, histórias sobre formação de professores são constituídas 

também através de memórias e compostas por muitas fontes orais, documentos oficiais, leis, 

livros, fotos, vídeos, diários, rascunhos, até as mais diferentes versões que são “contadas” sobre 

as trajetórias e os caminhos das experiências e das práticas dos professores, na diversidade do 

tempo e do espaço no contexto educacional. A pesquisa narrativa (auto) biográfica, metodologia 

e aporte teórico, que utilizo para meu estudo na tese, traz em sua proposta de investigação, 

como diz Abrahão (2003), potencialidades de diálogo entre o individual e o sociocultural, 

“destacando e dando importância a forma como cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os 

seus valores, as suas energias, dando forma a sua identidade, num diálogo com os seus 

contextos" (p. 81). Seria na concepção de Pineau (2014) o exercício da autoformação - uma 

terceira força, particular, ainda pouco investigada, presente na experiência de formar-se a cada 

dia, ligada e dependente a duas outras forças, a força da ação dos outros (heteroformação) e a 

força do meio ambiente (ecoformação).  

Como diz Abrahão (2003) há um sistema habitado por memórias, uma trajetória de 

existências e experiências, que vão nos dando a oportunidade de nos refazermos a cada 

momento, ecoando nas experiências de cada dia, em nossas escolhas e na produção de sentidos 

sobre elas. Assim, quando, em alguns momentos neste trabalho, aproximo minha trajetória de 
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vida-formação à história de vida-formação de outras mulheres de tempos e gerações distantes, 

percebo nas palavras da pesquisadora a potência das autobiografias para se pensar a formação 

docente. Nossas vidas e experiências de formação pessoal e profissional estão relacionados a 

um sistema, onde ”a pluralidade de expectativas e de memórias é o corolário da existência de 

uma pluralidade de mundos e de uma pluralidade de tempos sociais que nos constituem” (p.81).  

Retomar a história das mulheres e de sua profissionalização no passado me leva a buscar 

caminhos para compreender duas concepções historicamente construídas na sociedade, e que 

hoje, se traduzem e podem ser explicadas no interior das políticas públicas voltadas para a 

formação da professora de educação infantil: descaso e ambiguidade. Historicamente, em nossa 

cultura, o profissional responsável pelo atendimento institucional à infância em sua maioria 

sempre foi a mulher. Embora hoje, a realidade brasileira aponte também homens 

protagonizando esse atendimento, a presença feminina ainda representa o perfil deste 

atendimento no Brasil. 

A história de subordinação e marginalização da mulher historicamente presente não só 

na sociedade brasileira, mas no mundo, vem contribuindo para legitimar um perfil muito mais 

doméstico que profissional da professora de crianças pequenas. Assim, o meu esforço ao longo 

desse capítulo será aproximar a história da mulher à história da professora, na tentativa de 

buscar através dessa narrativa, pistas para compreender o descaso histórico em relação à 

docência na educação infantil e a ausência de políticas públicas que de fato, reconheçam esses 

profissionais proporcionando-lhes condições dignas de trabalho, plano de carreira e status 

social merecedores da função que exercem na sociedade. 

A literatura vem apontando que em diferentes contextos históricos, a educação e a 

profissionalização femininas tem sido sempre inscritas num plano secundário. Almeida (1998) 

estudiosa sobre o tema, nos conta que muitas vezes também são objetos de distorções do ponto 

de vista dos homens e até das próprias mulheres que, pela cultura e valores masculinos, aceitam 

ser confinadas à reprodução biológica e às esferas privadas sem questionar esses papéis. Isso 

implica, certamente, no estabelecimento de relações de poder entre os dois sexos que passam, 

também, pela questão do saber, dado que conhecimento e poder estão necessariamente 

interligados: “manter o dominado longe do saber continua sendo até hoje uma estratégia 

eficiente no controle e na manutenção de mecanismos de dominação” (1998, p. 27). 

 

No caso feminino, alocar às mulheres à responsabilidade educativa das crianças 

pequenas sempre foi uma proposta defendida com muita força nos meios políticos e intelectuais 
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brasileiros, através de uma mentalidade forjada no modelo da herança cultural portuguesa 

presente até hoje em nossa cultura. 

A cultura lusitana foi determinante para esculpir na sociedade brasileira os contornos 

extremamente definidos dos papéis sexuais. Para os portugueses, a responsabilidade 

feminina nunca deveria transpor as fronteiras do lar, nem ser objeto de trabalho 

remunerado, o que era defendido em todas as instâncias sociais (ALMEIDA, 1998, 

p.32). 

 

 A mulher tinha uma luta pela frente, luta para ser reconhecida como alguém que possuía 

uma intelectualidade que a permitia ocupar outros papéis sociais e não somente de esposa e 

mãe, e não exclusivamente ser professora e seguir o magistério, como se fosse a única profissão 

possível de ser exercida pelo sexo feminino. Mentalidade presente nos meios intelectuais 

esclarecidos e aceita como máxima de verdade e bom senso.  

Queremos que a mulher aprenda e saiba e achamos bem que ela advogue e politique 

se tanto lhe dá gosto. Mas se a falência da escola como educadora moral se acentua 

de dia para dia e em toda parte; se o mesmo progresso da justiça social reclama que 

cada mulher tenha o seu próprio lar e amamente o seu filho. Em lugar de vender sua 

força e seu leite aos lares e aos filhos alheios, se enfim a espécie humana quer durar, 

progredindo e melhorando, parece então que, além de médicas, advogadas e 

deputadas, convém haver também algumas mães e algumas donas de casas, pelo 

menos enquanto o socialismo nos não apresente um modelo garantido de chocadeiras 

para bebês e a amostra de um lar governado com toda dedicação, todo amor e toda 

poesia, por funcionários pagos pelo estado. Até lá a melhor mestra das futuras mães 

será a mãe, e a melhor escola para donas de casa, a própria casa burguesa - e não o 

convento, nem o liceu oficial (CAMPOS, 1921, p. 21 apud ALMEIDA, 1989, p.32). 

 

Instala-se assim a extrema ambiguidade da posição feminina no que se refere ao trabalho 

e instrução, representada pelo equilíbrio entre - a condição desejável e a possível de se obter. O 

magistério, por sua especificidade, foi uma das maiores oportunidades com a qual contou o 

sexo feminino para conseguir esse equilíbrio. Era aceitável que a mulher tivesse um trabalho, 

desde que a função fosse cuidar de alguém. “O doar-se com nobreza e resignação, qualidade 

inerentes às mulheres na mentalidade da época, era o princípio com o qual também se afinavam 

a ocupação de enfermeira ou parteira” (ALMEIDA, p. 33, 1989). 

Pode-se compreender então que na concepção presente no mundo civilizado no 

caminhar dos séculos, a existência feminina sempre se resumiu em amar, ser amada e cultivar-

se para a vida em sociedade78. Ainda gostaria de acrescentar que em meio a esse cenário, crescia 

a mentalidade de que para ordem estabelecida, a liberação econômica das mulheres por meio 

do trabalho remunerado e sua autonomia, representada por uma educação não diferenciada da 

                                                           
78 No princípio do século XX a tradição permanece, apesar da evolução cientifica, do progresso, da vida social. 

Dentre as atribuições femininas não estava prevista a concorrência com os homens em termos profissionais e 

intelectuais, o que possibilitaria a ultrapassagem dos limites de segurança social (ALMEIDA, 1989, p. 33).  
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dos homens, significava, a ruptura com os acordos implicitamente estabelecidos desde outras 

épocas. Esse fato poderia promover desordem social ao retirar do sexo dominado essa 

subordinação. Portanto, tornava-se necessário que fossem educadas, porém somente se o lar, o 

marido e os filhos fossem com isso beneficiados. 

Assim, mantida dentro de certos limites, a escolarização feminina não seria uma ameaça 

aos lares, a família e ao homem, acabou por revelar-se necessário “a partir do momento em que 

a mulher passou a ser vista, na sociedade da época, como a principal mantenedora da família e 

da pátria, conforme defendia o discurso eugênico e positivista” (ALMEIDA, p. 33, 1989). Nesse 

cenário, o magistério de crianças pequenas tornou-se bastante adequado ao papel da mulher 

como regeneradora da sociedade e salvadora da pátria, tornando-se aceitável, em termos sociais, 

familiares e pessoais, que ela trabalhasse como professora. 

Sinalizo ainda nessa história que toda essa vigilância e controle da vida da mulher do 

início até a metade do século XX eram feitos sob a manutenção das doutrinas religiosas da 

Igreja Católica, das implicações na sexualidade, do controle da feminilidade e também através 

e principalmente das regulamentações sociais, somadas às exigências do casamento religioso, 

batismo dos filhos e a confissão dos pecados. Por isso, a urgência da mulher instruir-se e educar-

se para que pudesse libertar-se de alguma forma e reescrever seu destino, sua vida, controlados 

por normas sociais presentes, padrões de uma época resultante de um processo avassalador de 

urbanização. 

Os limites urbanos com seus olhos vigilantes impuseram costumes distintos e hábitos 

severos. As mulheres, guardadas zelosamente por pais, irmãos e maridos, mantidas 

intencionalmente na ignorância, não poderiam, senão por meio da educação, ter 

condições de comandar suas vidas e inserir-se no ainda limitado espaço público 

(ALMEIDA, 1989, p. 33). 

 

Nesse momento, com a proliferação do movimento feminista no início do século XX na 

América do Norte e na Europa com repercussões na América Latina, liderado por mulheres da 

elite intelectual e econômica, esse tipo de discurso e cultura opressores sobre a mulher passam 

a ser criticados, na defesa da educação e profissionalização femininas como um inegável 

benefício para a sociedade e para vida em família. Esse movimento “revelou-se um raro sentido 

de argúcia e sensatez ao buscar a cooptação e o consentimento, como aconteceu, por exemplo, 

no Brasil e em Portugal, em vez da revolta declarada, como na Inglaterra e nos Estados Unidos”. 

(ALMEIDA, 1989, p. 34). 

 

Porém, mesmo com a solução criada pelo movimento feminista em romper finalmente 

com os mecanismos de subordinação da mulher: a educação igual a dos homens e o direito de 
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exercer uma profissão, a educação e a profissionalização que acabaram por ser conquistadas, 

embora parcialmente porque restritas à determinadas profissões, infelizmente, revelaram-se 

como mais um instrumento de opressão.  

À medida que a educação das mulheres possibilitou conservar nos lares, nas escolas 

e na sociedade a hegemonia masculina, esta foi uma faca de dois gumes: detentores 

do poder econômico e político, os homens apropriaram-se do controle educacional e 

passaram aditar as regras e as normatizações da instrução feminina e limitar seu 

ingresso em profissões por eles determinadas. (ALMEIDA, 1989, p. 34). 
 

E dessa forma, o magistério junto à presença de crianças pequenas era o espaço ideal 

para exercer esse controle e para possibilitar e tornar mais fácil esse poder na educação escolar. 

Os homens elaboraram leis e decretos, criaram escolas e liceus femininos, compuseram seus 

currículos e programas, escreveram a maioria dos livros didáticos e manuais escolares. 

Os homens habilitaram-se para a cátedra das disciplinas consideradas mais nobres e 

segregaram as professoras a “guetos femininos” como economia doméstica e 

culinária, etiqueta, culinária, desenho artístico, puericultura, trabalhos manuais, ou 

seja, disciplinas que fariam a manutenção do controle da função social e cultural da 

mulher no exercício da sua ocupação profissional (ALMEIDA,1989, p. 35). 

 

Disciplinada pela figura masculina, a educação das mulheres continuou o 

prolongamento da educação familiar, e enquanto estudavam, as jovens aguardavam o 

casamento que na visão masculina era objetivo da existência de toda mulher. A autora acima 

faz uma comparação interessante sobre a condição da mulher nesse contexto, ela diz que “elas 

deixam de ser procriadoras incultas para tornarem-se as futuras esposas educadas, que cuidam 

do marido e dos filhos incondicionalmente, fiéis guardiãs do lar cristão e patriótico”. 

(ALMEIDA, 1998, p. 35). Certamente, na época, se as mulheres conseguissem romper com 

esse controle e buscassem sua liberdade, autonomia e direitos isso significaria sua condenação 

social. Assim, mesmo com a concessão à mulher79 ter direito a instruir-se, de longe a sua 

liberdade foi conquistada. Podemos dizer que a sociedade se humanizou ao permitir a sua 

instrução embora seguindo aos interesses masculinos: 

Nos primeiros anos do século XX, algumas conquistas femininas permitiram às 

mulheres frequentar escolas, porém não as universidades; tinham a possibilidade de 

trabalhar no magistério, mesmo ganhando pouco, e possuíam um pouco mais de 

liberdade, embora severamente vigiada. O voto feminino era uma reinvindicação ora 

concedida ora recusada às mulheres e isso passava-se no mundo todo. O acesso ao 

espaço público ainda seria, por um bom tempo, uma meta difícil de ser atingida e a 

profissionalização, em outras áreas que não o magistério ou a enfermagem, fazia-se 

muito restrita (ALMEIDA, 1989, p. 38). 

 

                                                           
79 Isso estava restrito às mulheres das classes privilegiadas. Para as mulheres do povo, a ausência de instrução e o 

trabalho pela sobrevivência sempre foram uma dura realidade. O mesmo pode ser dito de raça e, para as 

mulheres negras, o estigma da escravidão perdurou por muito tempo, só lhes restando os trabalhos de nível 

inferior e a total ausência de instrução (ALMEIDA, p. 35, 1998). 
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Foi somente a partir do século XIX que a educação das meninas começava a acontecer 

nos colégios particulares. Particularmente no Brasil a escolarização feminina era vista com 

descaso pelas famílias, pela sociedade e pelo poder público. Nas famílias com poder econômico 

mais privilegiado, as moças recebiam as noções elementares, mas o seu tempo, na maior parte 

do dia, era ocupado às prendas domésticas e ao conhecimento das boas maneiras. Assim, 

mesmo essas moças privilegiadas tinham pouco acesso à leitura, não conheciam a história ou 

geografia, possuíam vagas noções de literatura e cálculo, dedicavam-se mais à aprendizagem 

de uma língua, de preferência o francês, vivendo nos limitados horizontes domésticos, 

aguardando o casamento, que deveria ser sua suprema aspiração e para o qual eram preparadas 

por toda a vida. 

Mesmo após sua emancipação da metrópole, o Brasil continuava com a mentalidade 

rígida, moralizadora e tradicional em relação à educação feminina - fruto da herança portuguesa 

herdada pelo nosso país desde a Colônia. Essa rigidez e moralização se estendiam para a 

discussão sobre a atuação feminina na educação escolarizada através do magistério numa 

concepção de missão e sacerdócio não só para as mulheres, mas também, para a atuação 

masculina no magistério. 

Ainda chamo atenção que durante décadas, o magistério primário80 foi representado 

somente por homens nas escolas normais para moças e rapazes. Lembrando ainda que a 

primeira Escola Normal no Brasil foi criada em Niterói81, Rio de Janeiro, no ano de 1835. O 

Curso Normal tinha o objetivo de formar professores para atuarem no magistério de ensino 

primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário - hoje Ensino Médio. Em São 

Paulo a Escola Normal foi criada onze anos depois em 1846 destinada apenas ao sexo 

masculino. Dois anos depois foi criada uma escola Normal Feminina organizada no modelo da 

escola masculina. Após dois anos foi suprimida e no mesmo ano - 1874 foi criada a Escola 

Normal nos moldes da escola do Rio de Janeiro atendendo ao público masculino e feminino 

(Villela, 1990). 

Outro fato importante é que a feminização do magistério no Brasil pode ter tido várias 

causas, incluindo as transformações dos ideais burgueses no período, somando-se a novas 

concepções sobre o trabalho remunerado exercido pelas mulheres. Somada a ideia e discurso 

de liberdade, autonomia e independência econômica masculina, no contexto de submissão e 

                                                           
80 Os candidatos à entrada na escola deveriam ser “cidadão brasileiro, maior de dezoito anos, com boa morigeração 

e que soubesse ler e escrever. A boa morigeração relacionava-se à boa conduta, à moral e aos bons costumes. (RIO 

DE JANEIRO, Lei n° 10, 4/04/1835, art. 4°). (ALMEIDA, 1989). 
81 Ver com mais detalhes na pesquisa:  Villela, Heloisa A primeira escola normal do Brasil: uma contribuição à 

história da formação de professores. Niterói: UFF, 1990. 125f.  
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subordinação feminina. Nesse contexto de crescimento e desenvolvimento econômico no 

Brasil, amplia-se também o movimento feminista na defesa pelos direitos políticos, 

educacionais e profissionais das mulheres. O espaço do magistério paulatinamente, passa a ser 

ocupado pela presença feminina, contribuindo de certa forma, para um futuro com mais 

independência para a mulher. 

Os estudos de Villela (1990) apontam que a partir do século XX crescem as matrículas 

femininas na Escola Normal e o número de formandas ultrapassa o número de formandos. O 

crescimento do ingresso das mulheres nas escolas se intensificou, de certo, pelo exercício do 

magistério representar na época um prolongamento das funções maternas e ser uma ocupação 

profissional aprovada pela sociedade da época - instruir e educar crianças era aceitável para as 

mulheres. O discurso da época sinalizava que elas eram mais delicadas, doces, carinhosas, 

sentimentais e pacientes que os homens na educação e cuidado das pequenas crianças: 

A história nos conta que o magistério primário feminino brasileiro é, particularmente, 

uma história de mulheres, uma força invisível que lutou consciente e espontaneamente 

em defesa de suas crenças e de sua vontade.  Em alguns momentos acatavam as 

ideologias patriarcas, outras vezes, as questionavam como uma forma de resistência, 

mas todas as mulheres, tanto no Brasil como em outros países do mundo ocidental 

capitalista, mantiveram-se coerentes com seus princípios e valores durante toda a 

história de luta por um lugar digno na sociedade (ALMEIDA, 1989, p.77). 

 

A preocupação com a infância e com a família sempre esteve presente na vida e nos 

projetos de muitas mulheres, reafirmando ao longo da sua existência, independente de classe e 

condição econômica seu repúdio por qualquer forma de exploração e opressão. Nesse percurso 

as mulheres também foram coerentes em desejar mais instrução, maiores conhecimentos, e 

preservação da unidade familiar. O trabalho exercido pelas mulheres no magistério fez e faz 

parte até hoje de um movimento muito maior na educação e na sociedade, por desafiar os 

preconceitos do patriarcado: 

Pensar no magistério sem pensar no feminino é hoje inviável. Ao contrário do que 

muitos afirmam a feminização do magistério foi um potencial de poder e de liberação 

e não de submissão ou de desvalorização como se tem pretendido fazer acreditar. Os 

papéis atribuídos às professoras, derivados da sua condição de mulheres, assim como 

a vitimização decorrentes da incorporação desses atributos nas representações sobre 

as professoras primárias na profissão tem sido também responsável pela atual situação 

do ensino imediatamente depois das condições objetivas determinadas pelos baixos 

salários e investimentos reduzidos na educação.  (ALMEIDA, 1989, p.78). 

 

Quando falamos sobre magistério feminino, falamos também de profissionalização das 

mulheres. Acrescento ainda as representações das políticas públicas que ao longo do tempo no 

campo da educação, também incorporavam essas generalizações simbólicas em relação ao sexo 

feminino e ao trabalho desenvolvido pelas mulheres nas escolas: “as professoras eram vistas 
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como pessoas sem vontade própria, oprimidas pelo poder oficial masculino, ausentes de 

atributos de resistência e mesmo de transgressão”. (ALMEIDA, 1989, p.79). Eu mesma 

enquanto pesquisadora, em espaços de formação continuada em redes públicas em diferentes 

municípios, já presenciei algumas vezes discursos de gestores que reafirmavam nas 

“entrelinhas” essa visão preconceituosa e de descaso em relação à professora de educação 

infantil, dificultando a criação de espaços mais democráticos e participativos de discussão sobre 

a identidade e profissionalização da professora de educação infantil.  

3.2 - A feminização do magistério na educação infantil: gênero e identidade  

Continuo tecendo novos caminhos através dos fios da história sobre o perfil e formação 

do profissional de educação infantil. No processo de constituição da educação infantil na 

sociedade, Cerisara (2002) chama atenção para o cenário histórico e político que a profissional 

dessa área enfrentou diante das contradições entre o feminino e o profissional durante o 

processo de legitimação do seu papel na sociedade como mulher. Os princípios como a 

maternagem, que acompanhou a história da educação infantil desde o início, segundo a qual 

bastava ser mulher para ser responsável pela educação da criança pequena, e a socialização 

apenas no âmbito doméstico, permitiram durante um longo período da história que as políticas 

públicas não, reconhecessem, de fato, a necessidade da profissionalização e formação do adulto 

responsável por esse atendimento. Afinal quem é o profissional de educação infantil: tia ou 

professora? Auxiliar, assistente de sala ou recreadora?  

Para que se constitua uma identidade profissional, é preciso ter como base a identidade 

pessoal dessas mulheres, construída historicamente dentro de uma ocupação 

socialmente desvalorizada - a educadora de crianças pequenas e vinculada de modo 

direto ao universo feminino desvalorizado em relação ao que se convencionou chamar 

de universo masculino, cujo o modelo de trabalho é tido como racional ou técnico e 

no qual predominam relações de impessoalidade nos espaços públicos (CERISARA, 

2002, p.33). 

 

Para a pesquisadora acima, traçar o perfil das profissionais de educação infantil significa 

considerá-las em seu meio sociocultural, chamando atenção para a existência de contradições 

sociais no contexto da formação de sujeitos “individuais e coletivos que não são neutros, são 

homens e mulheres em construção no processo histórico e subjetivo presente em suas diferentes 

trajetórias de vida e formação” (2002, p.33). 

 

Quando me proponho identificar o perfil do profissional de educação infantil para 

compreender sua formação no contexto sócio-histórico, busco garantir nessa narrativa a 
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compreensão do inacabamento dessa construção atravessado por condições históricas, sociais 

e culturais do papel da mulher na sociedade em diferentes cenários políticos em nosso país: 

 

Pode-se afirmar que elas têm sido mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes 

idades, de diferentes raças, com diferentes trajetórias pessoais e profissionais com 

diferentes expectativas frente a sua vida pessoal e profissional, e que transita entre o 

espaço público e o espaço doméstico, em uma profissão que guarda o traço de 

ambiguidade entre a função materna e a função docente (CERISARA, 2002, p. 25-

26). 

 

Em várias pesquisas realizadas dos anos 70 para cá, a autora acima afirma que a 

composição de gênero é predominante feminina na educação infantil. Entre os profissionais 

regentes e auxiliares, todas são mulheres e a presença do sexo masculino ocorre em atividades 

especificas como a educação física, educação musical e atividades extracurriculares, sendo rara 

a presença masculina na condição de professor regente. A certificação de que essa profissão 

tem sido marcada por uma naturalização do feminino, quando é ressaltado a hegemonia de 

mulheres como profissionais dessas instituições, significa, de acordo com Scott (1990), que a 

compreensão da categoria gênero é uma dimensão decisiva da organização da igualdade e da 

desigualdade em nossa sociedade, já que as estruturas hierárquicas se ancoram sob percepções 

generalizadas da relação pretensamente natural entre masculino e feminino: 

 

É necessário compreender que o conceito de gênero legitima e constrói as relações 

sociais, existindo uma natureza recíproca entre gênero e sociedade, que se 

concretizam de maneiras particulares e situadas historicamente, pelas quais a política 

constrói o gênero e o gênero constrói a política (SCOTT, 1990, p. 18). 

 

Os estudos de Scott apontam ainda que o gênero é uma esfera social em que não há uma 

posição única, consensual e harmoniosa da sociedade como um todo. Existem diferentes 

proposições em conflito, defendidas por grupos sociais em luta e proposições contraditórias e 

conflitantes dentro de um mesmo grupo social. 

Outro estudo interessante sobre gênero e mulher é a pesquisa de Louro (2001) que 

sinaliza a limitação de gênero enquanto categoria de análise que necessita de outros referenciais 

para explicar a realidade social. Sendo essa limitação uma vantagem, na medida em que 

demanda o diálogo com outras categorias de análise como classe social, raça, faixa etária dentre 

outras para uma compreensão mais ampla sobre os fatos sociais, fazendo dela, segundo a autora, 

uma categoria relacional. O fazer-se homem ou mulher não se define apenas no nascimento, 

pelas características biológicas, mas construído por meio de práticas sociais masculinizantes ou 

feminilizantes, de acordo com diferentes concepções presentes em cada sociedade. 

A junção entre o histórico, o social e o biológico tem sido fundamental para o 

entendimento sobre o processo de educação e formação de homens e mulheres na sociedade.  
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O processo de educação de homens e mulheres supõe, portanto, uma construção social 

e corporal dos sujeitos. Implica na transmissão/aprendizagem de princípios, valores, 

conhecimentos, habilidades: supõe também a internalização de gestos, posturas, 

comportamentos, disposições “apropriadas a cada sexo” (LOURO, 1990, p. 40. Aspas 

do autor). 

Em suas pesquisas sobre o processo de profissionalização das mulheres como 

educadoras na educação infantil, a autora que cito em seguida, destaca, assim como já vimos 

anteriormente neste capítulo, que “os sistemas simbólicos, as formas como as sociedades 

representam o gênero, servem-se dele para articular as regras de relações sociais ou para 

construir o sentido da experiência” (CERISARA, 2002, p.30).  

O conceito de gênero é fundamental para ampliar os estudos sobre a profissionalização 

de mulheres na educação infantil. Scott (1990) sinaliza que é pela linguagem que se constroem 

os processos de significação, portanto, entender os papéis dos símbolos, das metáforas e da 

história humanas é fundamental, importantes para definição e construção da identidade de uma 

profissão.  

As autoras em diálogo, concordam que o lugar da mulher na vida humana, em um 

determinado grupo cultural, não é diretamente um artefato do que ela fez, mas do sentido que 

adquirem suas atividades por meio da interação social concreta. Logo, o conceito de gênero 

está presente não só na experiência doméstica, mas em todos os sistemas econômicos, políticos 

ou de poder. Não pode ser considerado apenas uma variável a mais a ser constatado, mas uma 

categoria de análise fundamental para a compreensão da identidade dessa profissão e dessas 

profissionais. 

Cerisara (2002) ao estudar profundamente a identidade das professoras de educação 

infantil, levando em consideração elementos presentes no campo do feminino e do profissional, 

nos chama atenção para a construção dessa identidade. Ela afirma que é um processo complexo 

que envolve aspectos tanto da pessoa como também do profissional. É muito importante a 

tomada de consciência dessas profissionais sobre a condição de gênero.  

Tomar consciência da sua condição subalterna de gênero pode contribuir para que esta 

profissional se dê conta do seu papel como agente reprodutor, mas também 

transformador do cotidiano das instituições de educação infantil (BRUSCHINI E 

AMADO, 1988, p. 11 apud CERISARA, 2002, p.31). 

 

Uma identidade nos parece como a associação de várias personagens, articulação de 

igualdades e diferenças, constituindo, e constituída por uma história pessoal, entendendo-se que 

identidade é história. Isto nos permite afirmar que: 

Não há personagens fora da história - pelo menos da história humana. A identidade 

quando considerada tanto como produto como produção, faz com que seja entendida 
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como o próprio processo de identificação. Portanto a identidade é um processo social. 

Ou seja, o processo social de construção da identidade profissional está sempre 

relacionado à dinâmica presente no contexto em que essa construção tem lugar 

(CIAMPA, 1994, p.157). 

 

Para o autor, pode-se dizer então, que identidade supõem sentimento de pertencimento, 

no entendimento do que é idêntico quanto pressupõe reconhecer-se como alguém diferente, 

como único, singular; com isso, afirmamos que a nossa singularidade é constituída socialmente:  

Ou ainda, considerar que a identidade é articulação da igualdade e da diferença é 

afirmar que cada indivíduo constitui uma identidade que é pessoal, mas que foi 

construída mediante a relação com os outros, pois é tomando por base os outros que 

nos reconhecemos como diferentes A identidade é questão social e não natural. 

Durante a nossa vida, assumimos vários papéis sociais, o papel de filha, de mãe, de 

mulher, de esposa, de amiga, dentre outros. De acordo com este autor, "o papel é uma 

atividade padronizada previamente" (CIAMPA, 2005, p. 135). 

 

Em relação a isso, os estudos de Nóvoa (1992) sobre formação docente e processo de 

constituição da identidade do professor, também nos dizem que a identidade não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto: A identidade é lócus de embates e 

conflitos, “é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Por isso, é mais 

adequado falar em processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira 

como cada um se sente e se diz professor” (NÓVOA, 1992, p.16). 

Assim, por ser a identidade como diz o autor, um lugar de lutas e conflitos, penso ser 

também um lugar de mudanças e transformações possíveis, por exemplo, nas atribuições 

cotidianas da professora de educação infantil, que na maioria da realidade em nosso país são 

atribuições que se aproximam muito mais de atribuições domésticas carregadas da herança 

assistencialista. Isso, sem dúvida, vem provocando um entendimento equivocado da sociedade 

e das políticas educacionais responsáveis diretamente pela formação dessas profissionais, que 

durante um longo tempo, permitiu que profissionais leigos, sem formação fossem os 

responsáveis diretos pelo atendimento às crianças em instituições de educação infantil. Logo, 

essa situação de desrespeito e descaso pela mulher e pela criança está relacionada à 

representação de uma sociedade conservadora e preconceituosa na interpretação da existência 

e do papel social desses sujeitos “O processo de construção de uma identidade profissional 

própria não é estranho à função social da profissão, ao estatuto da profissão e do profissional, 

à cultura do grupo de pertença profissional e ao contexto sócio-político em que se desenrola 

(MOITA, 1992, p.115 apud CERISARA, 1992, p.33)”. 

A pesquisa sobre o perfil, identidade e formação do profissional de educação infantil 

ainda nos coloca à frente de outra questão inserida nesse contexto - a história da creche em 

nosso país e a oscilação entre o domínio doméstico da família das crianças, onde a protagonista 
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tem sido em nossa cultura a mãe, e o domínio público da escola formal, cuja responsável tem 

sido a professora dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental: 

Assim, o conflito reside entre outros fatores na identidade da instituição de educação 

infantil em relação ao domínio a que pertence, pois é a partir dele que sua função 

social e educativa pode ser definida e, como decorrência, a identidade que a 

profissional deve ter, em concordância com a identidade e funções assumidas pela 

instituição (CERISARA, 2002, p.50). 

As autoras abaixo lembram, que o trabalho desenvolvido por mulheres nos diferentes 

níveis escolares indica a presença predominante de dois eixos da socialização feminina: a 

maternagem e o trabalho doméstico. A questão do afeto, por exemplo, do carinho, do amor são 

parte essencial do discurso pedagógico e, sempre que comparecerem, ocorrem em exclusão à 

competência técnica ou à competência profissional:  

A incerteza entre o domínio doméstico e o público da instituição de educação infantil 

quanto do trabalho doméstico ou assalariado de suas profissionais, pode ser realçada 

pela classificação de infância entendida como uma daquelas zonas limítrofes onde o 

público e o privado se tocam e se defrontam. (ROSEMBERG e AMADO, 1992, p.70 

apud CERISARA, 2002, p.54).  

A profissão professor de educação infantil, auxiliar de sala, professora assistente dentre 

outras denominações ao longo da história e da política nessa área, vem sendo historicamente 

constituída no feminino e trazem consigo as marcas do processo de socialização que, em nossa 

cultura, é guiado por modelos de papéis sexuais dicotomizados e diferenciados, em que a 

socialização feminina tem como eixos fundamentais, como já foi apontado acima, o trabalho 

doméstico e a maternagem: 

O universo, por exemplo, da creche é marcado pela igualdade, ou seja, é um território 

ocupado pelas mulheres, mas é também profundamente construído sobre diferenças 

que podem ser percebidas e não são problematizadas. Portanto, se há diferenças dentro 

de uma suposta igualdade, é sobre isso que temos que falar. Há diferenças de classe 

social, de raça, de idade, de gênero, que estão permeando a vida dessas profissionais 

que atuam juntas. Tais diferenças corroboram as concepções educativas e o papel 

profissional que cada uma ocupa no cotidiano da creche (WADA, 200, p.53). 

 

Lembrando ainda que a instituição de educação infantil como instituição pública de 

caráter educativo, numa proposta diferente da escola, situa-se numa dimensão social em que as 

esferas pública e doméstica se articulam, se chocam e se combinam de diferentes formas. Sem 

contar que a professora de crianças pequenas pertence ao universo feminino “que se apresenta 

desvalorizado ao que se instituiu caracterizar como universo masculino, cujo o modelo de 

trabalho é tido como racional ou técnico e no qual predominam relações de impessoalidade nos 

espaços públicos”. (CERISARA, 2002, p.104). 
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Outro agravante que colabora contrariamente para que as políticas públicas assumam de 

uma vez por todas que a professora de educação infantil não é a “tia”82 que cuida dos seus 

sobrinhos numa relação doméstica e familiar, mas sim, um profissional com formação 

específica, pedagógica e política para exercer sua profissão - é o próprio ambiente da instituição 

de educação infantil que potencializa segundo pesquisas de Rosemberg (1984); Campos ( 1981) 

e Cerisara ( 2002 ) as delimitações  das atribuições da família, da creche e da escola. Por isso, 

a defesa de Rocha (1997) por uma pedagogia da infância que possibilite às instituições 

educativas responsáveis pela educação da criança pequena, a compreensão de que estas se 

diferenciam das instituições escolares tanto pelo seu sujeito que é a criança e não o sujeito 

escolar-aluno, como pela definição de suas funções, que não são da pedagogia escolar.  

3.3 - O campo de formação dos professores de educação infantil: um pouco de história 

Para Bragança (2011), numa perspectiva filosófica, pensar a formação traz o humano 

para o centro de nossa reflexão.  

Enquanto sujeitos históricos, construímo-nos a partir das relações que estabelecemos 

conosco mesmos, com o meio e os outros homens e mulheres, e é assim, nessa rede 

de interdependência, que o conhecimento é produzido e partilhado. As interações 

humanas vão constituindo a cultura, e a educação consiste na apropriação/recriação 

desse conhecimento acumulado pela humanidade; nesse sentido, o processo educativo 

permeia toda vida humana (2011, p.158). 

 

Sobre isso, a pesquisadora acima sinaliza que as instituições educativas afirmam-se 

como espaços sociais em que esse movimento ocorre de forma sistematizada. Porém, o processo 

educativo não se restringe a elas, ao contrário, perpassa toda vida humana.  

Por meio da educação, o sujeito amplia sua visão de mundo e se organiza para atuar 

de forma crítica, propositiva e humana. O conhecimento é, assim, uma possibilidade 

de libertação. A educação coloca-se, dessa forma, como prática social, tanto em sua 

vertente institucionalizada como em sua vertente informal. Já a formação é um 

processo interior; ela liga-se à experiência pessoal do sujeito que se permite 

transformar pelo conhecimento. Assim, podemos afirmar que, potencialmente, todos 

os espaços e tempos da vida são espaços e tempos de formação, de transformação 

humana (2011, p.159). 

 

Atualmente, as duas modalidades de formação do professor (a) de educação infantil são: 

a Formação Inicial e a Formação Continuada. A primeira modalidade - a formação inicial é 

oferecida no Ensino Médio no curso Pedagógico e no Ensino Superior no curso de Pedagogia. 

A formação inicial para os professores de educação infantil no Ensino Médio, segundo Pimenta 

(1994), foi historicamente institucionalizada na Escola Normal e no Instituto de Educação nos 

anos 70 na Habilitação Magistério, após a Lei 5692/71. Foi o primeiro curso formal que tinha 

                                                           
82 Sobre isso ver a obra: Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Paulo Freire. Olhodágua, 1997, São 

Paulo. 
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na sua grade curricular o quarto ano adicional para o pré-escolar, ou seja, criado para aqueles 

alunos interessados em lecionar nas pré-escolas. O Adicional para o Pré-Escolar consistia em 

um estágio aligeirado dos alunos na pré-escola, onde a tarefa estipulada pelos formadores era, 

de modo geral, fazer um relatório das atividades ocorridas ao longo do curso e no estágio e o 

estudo de alguns teóricos, que de alguma forma contribuiriam, para o conhecimento sobre o 

universo da criança pequena.  

A segunda modalidade, o curso de Pedagogia surgiu em 1939, na Universidade do 

Brasil, dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Os estudos de Furlan (2008), 

apontam que a formação para a docência nas séries iniciais, antigo primário, iniciou-se em 1835 

no Rio de Janeiro, com a chegada da Escola Normal no Período Regencial. Assim, a formação 

do pedagogo foi marcada, inicialmente, pela fragmentação entre Bacharelado e Licenciatura. 

Os bacharéis tinham a habilitação técnica, enquanto os licenciados trabalhavam nas Escolas 

Normais e na Secundária. Nos anos de 1940 e 1950 e, em parte dos 1960, o curso de Pedagogia 

não teve grandes mudanças e a formação desse profissional ficava a mercê do entendimento 

exclusivo das instâncias superiores, a formação do técnico e do professor para atuar na Escola 

Normal e na Escola Secundária (FURLAN, 2008). 

Nos anos oitenta eu cursava o Pedagógico no Instituto Clélia Nanci83 no município de 

São Gonçalo, uma escola que atendia, naquela década alunos/crianças da educação infantil ao 

ensino médio. Tínhamos no currículo do curso apenas uma disciplina que em uma das unidades 

do programa destacava os métodos e técnicas do pré-escolar. Os professores traziam conteúdos 

aligeirados sobre a educação infantil que pouco contribuía para nossa formação pedagógica. 

Hoje, a partir da minha experiência como aluna do curso, posso avaliar claramente, a concepção 

preparatória da educação infantil presente, tanto no discurso, como também nas propostas de 

leitura, atividades e avaliação propostas pelos professores do curso. Era fato, na época, que o 

programa desenvolvido no curso Pedagógico não era satisfatório e não correspondia às reais 

necessidades de formação dos professores capazes de fazerem frente aos problemas 

encontrados no sistema de ensino brasileiro.  

                                                           
83 O curso Pedagógico se constituía em um espaço pouco favorável para debates, discussões e troca de 

experiências. Nesse percurso, fazíamos uma quantidade enorme de trabalhos manuais como: o famoso quadro de 

colchetes onde costurávamos em grupo um grande quadro de tecido onde pendurávamos o alfabeto com letras 

bastão de papel cartão. Confeccionávamos figuras como coelhos, índios, soldados, bonecos, borboletas em 

cartolina nas “aulas de Arte”. Sem contar com as aulas práticas de manusear o mimeografo e a lousa.  
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Vivenciei nos anos oitenta toda essa problemática como aluna do curso pedagógico no 

Instituto de Educação Clélia Nanci no município de São Gonçalo. Na grade curricular apenas 

duas disciplinas da área de educação infantil: Metodologia da Educação Pré-escolar e o 

Estágio Supervisionado no Pré-escolar. Não tínhamos nenhuma disciplina que de alguma 

forma, pudesse nos iniciar na pesquisa sobre a história, política e práticas na educação infantil. 

Me lembro que durante o curso me sentia muito cansada e desmotivada. Nesse contexto, é 

importante destacar o conteúdo precário presente na grade curricular das teorias, a história e as 

práticas pedagógicas específicas da educação infantil, na grade curricular dos cursos iniciais de 

formação para o magistério em nível de 2° grau. Na concepção de Kramer (1996) era percebido 

que os egressos acabavam por assumir mesmo com uma formação precária, a função de 

professora em instituições de educação infantil.  

Para Peroza e Martins (2016), o tema da formação inicial em diálogo com a formação 

continuada de professores vem se evidenciando na produção acadêmica e no debate político em 

virtude das grandes questões colocadas à educação na contemporaneidade. Na discussão a 

respeito da formação, a relação com o saber profissional e, de modo especial, o saber que 

emerge da prática, tem sido pautado como forma de construção da identidade e de constituição 

de um estatuto da profissão docente. Esse tema ganha maior vulto quando se focaliza as 

especificidades da formação docente para atuar na Educação Infantil, uma vez que se delineia 

enquanto campo em construção. 

É muito importante lembrar que, a educação infantil, foi compreendida por um longo 

tempo, como responsabilidade única da família. Nem sempre a criança foi vista como sujeito 

do conhecimento com particularidades no campo social, cultural e cognitivo, mesmo com a 

presença dos estudos de Platão, na Grécia do século V a. C. sobre a educação da infância, a 

primeira escola para crianças surgiu muitos séculos depois. O atendimento às crianças 

pequenas, quando surge, apoiava-se numa visão assistencialista, compensatória e eram esses 

princípios que direcionavam as práticas educativas das professoras presentes nas instituições 

infantis. As instituições de educação infantil, ao longo da história, como vimos no capítulo 

anterior foram assumindo funções, com bases em diferentes princípios teóricos, de acordo com 

o contexto social e político, e os adultos responsáveis pelas crianças nesses espaços, não 

possuíam nenhuma preparação ou formação específica.  

Os estudos de Araújo (2005), reforçam que a concepção do perfil e identidade do 

profissional de educação infantil está relacionada ao movimento da história da educação infantil 

que: 
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Encerra, dentro de si, a preocupação com a adoção de uma concepção mais ampla de 

educação e com a necessidade de superar, de uma vez por todas, uma concepção de 

infância que não compreende a criança pequena como ser ativo, agente, produtor e 

transformador de cultura (ARAÚJO, 2005, p.60). 

Essa mudança de paradigma em relação à concepção de infância e de educação infantil, 

provoca, de certo, a necessidade de um destaque maior à formação das professoras que atuam 

nessa primeira etapa da educação básica. Ela nos chama atenção para influência europeia de 

diferentes pensamentos e concepções sobre a educação infantil e propostas curriculares para as 

instituições de formação das professoras de crianças pequenas, presentes até hoje em nosso 

país. 

Nesse sentido, as instituições de formação de professores para a educação infantil, no 

decorrer da história, também passaram por transformações, ampliando o entendimento da 

sociedade sobre o que é ser criança, e sobretudo, sobre o perfil e função do profissional que 

estava à frente desse atendimento - as mulheres. As primeiras instituições funcionavam segundo 

os preceitos froebelianos na Alemanha, ligadas a movimentos românticos e religiosos. Aos 

poucos, foram surgindo as influências da psicologia, que alteraram currículos, métodos e 

materiais. No início do século XX na Europa, passou a existir uma preocupação maior com um 

currículo mais voltado para as reais necessidades da criança. Os trabalhos de Montessori na 

Itália, Decroly na Bélgica, Wallon na França, Piaget na Suíça, Vygotsky na Rússia dentre 

outros, foram os precursores deste novo momento, em que se destaca a busca de uma maior 

qualidade no atendimento à criança pequena e também mais estudo e conhecimento sobre a 

infância e as particularidades do desenvolvimento infantil nos cursos de formação de 

professores.  

Nos anos 20, cresce a influência da corrente behaviorista no currículo para a formação 

dos professores de crianças pequenas, passando a fazer parte desse contexto nas propostas de 

capacitação de professores e na formulação de estratégias de ensino na época. Nos anos 30, as 

teorias freudianas conquistam seu espaço e nos anos 60 as concepções e orientações 

psicológicas dominaram praticamente as diretrizes e orientações para a formação de 

professores:  

Oficialmente, os programas e cursos de formação passaram a ter a disciplina de 

psicologia como base para a discussão dos problemas do ensino infantil” (Até muito 

pouco tempo, essas ideias dominavam plenamente as conceituações básicas 

destinadas à Educação Infantil). Com o passar do tempo, as pesquisas começaram a 

apontar que apesar da importância da psicologia na formação de educadores infantis, 

é preciso levar em conta outros fatores essenciais e que devem ser trabalhados no 

contexto desta formação inicial, lembrando que o trabalho docente se refere a um 

processo complexo e dialético (ARÁUJO, 2005, p.58). 
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Atualmente temos duas questões, dentre muitas outras, no campo da formação dos 

professores de educação infantil, que vêm contribuindo para sua fragilização:  a oferta mínima 

na grade curricular do curso de Pedagogia de disciplinas que tratem especificamente da história, 

políticas e práticas da educação infantil. Essa realidade, de certo, vem contribuindo para o 

empobrecimento da prática reflexiva nos cursos de formação inicial dos professores da 

educação infantil. A outra questão refere-se à indefinição do perfil desses profissionais. As 

pesquisas na área (KRAMER, 2013; NUNES, 2013; CAMPOS, 2001) apontam em seus 

resultados que a formação docente para a educação infantil, precisa ter como referência em suas 

propostas conhecimentos científicos básicos para a formação do professor e os conhecimentos 

necessários para o trabalho com a criança pequena, “processo de desenvolvimento e construção 

do conhecimento do próprio profissional e os seus valores e saberes culturais produzidos a partir 

da sua classe social e também da realidade  e contexto de seu trabalho” (ARAÚJO, 2005, p.45).  

Nesse contexto de discussão, ainda é importante lembrar que a melhor definição do 

papel das professoras de educação infantil, diferenciado do papel da professora de séries 

iniciais, só acontecerá quando a especificidade junto ao trabalho com crianças de 0 a 5 anos for 

assimilado e entendido pelas políticas responsáveis pela formação e atuação desses 

profissionais.  

Porém, de acordo com as pesquisas de Cerisara sobre a identidade da professora de 

educação infantil é fundamental que essa definição não signifique a exclusão das 

formas, maneiras femininas de se relacionar, em que estão presentes à afetividade, os 

vínculos pessoais e a informalidade nas relações das profissionais de instituições de 

educação infantil entre si, com as mães das crianças e com as crianças pequenas que 

frequentam as creches e pré-escolas (CERISARA, 2002, p.107). 

A relevância da profissionalização das professoras de educação infantil é tão urgente 

quanto à redefinição da função das instituições de educação infantil e está relacionada à 

concepção de que todas as crianças de 0 a 5 anos abrangendo toda a sua diversidade tenham 

direito a uma educação infantil que garante uma infância de direitos e uma vida com dignidade. 

Assim, é necessário construir uma pedagogia da educação infantil que contemple as 

“especificidades e diversidades culturais das crianças e inclusive de seus educadores sem que 

haja a proclamação de um modelo único e verdadeiro e de forma a superar os modelos rígidos 

de escola, de casa e de hospital” (FARIA, 2002, p.70).  

Em diálogo com as autoras acima, eu ainda acrescentaria a urgência de rever nesse 

processo de profissionalização na área, as características da docência na educação infantil. 

Quais são as funções da professora de educação infantil na dinâmica de um trabalho que 

envolve duas dimensões de atendimento à criança menor de 6 anos que precisam caminhar 

juntas: o cuidar e o educar. Inegavelmente essas duas práticas não podem ocorrer 
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separadamente e nem poderiam em um cotidiano como da educação infantil. No entanto a 

questão é certamente, rever a dinâmica de trabalho da professora de educação infantil que atrela 

em suas intervenções junto às crianças pequenas essas duas dimensões do atendimento. Assim, 

estaríamos revendo também suas atribuições profissionais e sua função social na educação 

infantil. 

Trazer para o debate a questão da formação, profissionalização e identidade da 

professora de educação infantil é também pensar sobre a função pedagógica e social das 

instituições de educação infantil: 

A creche e a pré-escola além de desempenharem um papel social específico na 

sociedade industrial contemporânea, definem-se por ser um local onde deve 

prevalecer a intencionalidade e a sistematização do trabalho realizado junto à criança, 

e parece estar longe de configurar-se como um consenso e uma obviedade. A 

necessidade de caracterização deste espaço educativo e a definição de critérios 

mínimos para o atendimento prestado às crianças na faixa etária de 0 a 6 anos 

permanecem como desafios (CERISARA; ROCHA; FILHO, 2002, p.1). 

 

Outro aspecto é também a compreensão das diferenças entre os lugares onde as crianças 

são educadas e convivem coletivamente. Sem dúvida, o que diferencia o espaço institucional 

do espaço doméstico e familiar é, sobretudo, o fato de que, 

(...) no âmbito institucional, às crianças podem compartilhar um espaço coletivo de 

relações (físicas, sociais e culturais) múltiplas e distintas do âmbito familiar. (...) No 

espaço institucional pode-se estabelecer uma organização específica para a educação 

de crianças em grupo, viabilizada pela contratação de profissionais que atendam suas 

necessidades, a partir da delimitação de objetivos que se pretendam aí realizar. 

Compreendemos que a definição de tais objetivos se vincula ao sentido educativo 

atribuído tanto à creche quanto à pré-escola, bem como à concepção que se tem de 

criança e dos processos de constituição da infância. (CERISARA; ROCHA; FILHO, 

2002, p.1). 

 

Os pesquisadores acima ainda nos dizem que diferentes entendimentos acerca do papel 

da instituição de educação infantil definem também o perfil do profissional e o trabalho que se 

realiza, resultando, igualmente, em diferentes configurações curriculares (ou na “ausência” das 

mesmas) e em formas específicas de formação do profissional de educação infantil, seja de 

caráter regular ou em serviço.  

Chamo atenção mais uma vez, ao prosseguir com minhas narrativas neste capítulo,  para 

o fato de que a inserção da educação infantil, como primeira etapa da educação básica na nossa 

última LDB 9.394/96, há 23 anos atrás, não pode ser compreendida somente como um 

significativo avanço das políticas públicas para a infância, mas precisa ser sinalizada como 

transição de uma tradição de assistência para a definição do direito da criança pequena a uma 

educação infantil pública de qualidade e condições dignas de trabalho para o seu professor. Fato 

que vem contribuindo paulatinamente, nos últimos anos, para o aumento na produção científica 
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na área, sobre possíveis redefinições das políticas de formação inicial e continuada do 

profissional de educação infantil.  

É importante compreender que o reconhecimento da educação infantil como primeira 

etapa da educação básica, vincula-se ao sentido educativo da creche e da pré-escola, como 

também o entendimento que se tem de criança e dos processos de constituição da infância. A 

diversidade de compreensões sobre o papel da instituição de educação infantil presente nas 

diretrizes das políticas educacionais define, pois, o caráter dessas instituições, o perfil do 

profissional que ela contrata e procura moldar e o próprio trabalho que ali se realiza: 

“resultando, igualmente, em diferentes configurações curriculares (ou na “ausência” das 

mesmas) e em formas peculiares de formação do profissional de educação infantil, seja de 

caráter regular ou em serviço” (CERIZARA; ROCHA; FILHO, 2002, p. 212). 

Souza (2001), complementa que tanto professores quanto pesquisadores 

contemporâneos da área da educação infantil vêm chamando atenção para a necessidade do 

reconhecimento das especificidades e particularidades das crianças e de seus educadores com 

o mundo que os circunda e os sentidos que atribuem as suas práticas e experiências. 

As pesquisas nas universidades públicas sobre o tema da formação de professores de 

crianças pequenas vêm apontando para a emergência da investigação na área da educação 

infantil como possibilidade de avanço na qualidade dessas políticas públicas: 

 

Nesse interim, põe-se em evidência o questionamento da eficácia das políticas 

institucionais/governamentais. Esse questionamento passa a constituir/orientar uma 

primeira modalidade de pesquisa/investigação, pautada na necessidade de buscar um 

diagnóstico da realidade que visa otimizar as políticas de formação inicial e em 

serviço para o profissional de educação infantil (SOUZA e RIBES, 2001, p. 27). 

 

As diretrizes para a formação dos profissionais de educação infantil, como vimos, no 

final dos anos oitenta ainda sofria influência das funções compensatórias e preparatórias, e isso 

afetava diretamente às práticas das professoras em creches e pré-escolas. Essas funções, tinham 

o objetivo de compensar carências culturais, deficiências linguísticas ou defasagens afetivas 

das crianças, direcionando as práticas das professoras para metodologias de cunho preparatório 

com métodos e técnicas reveladoras da abordagem em prática. Com a chegada dos anos 90, 

próximo à virada para o século XXI, o governo brasileiro desenvolveu na sua base política, 

projetos neoliberais84 no campo da educação provocando mudanças na gestão do governo. Um 

                                                           
84 O neoliberalismo reza, ao mesmo tempo, na cartilha de uma proposta de economia política liberal e 

conservadora. O liberalismo econômico clássico, mantém a crença no mercado como poder estruturante das 

relações sociais e políticas. Tem uma ótica marcadamente utilitarista, enfatiza a motivações dos comportamentos 

humanos na busca permanente da utilidade individual. Sua proposta se completa com a adesão àquelas correntes 
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Estado neoliberal, diferente de um Estado intervencionista ou de um Estado de proteção social, 

zela pela competitividade e pela concorrência no mercado econômico. Os salários são achatados 

e o desemprego cresce em razão da desigualdade de oportunidades85:  

As reformas promovidas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) tiveram 

como resultado principal o fortalecimento das relações público-privado e do 

estabelecimento do “público não estatal”, diminuindo-se, assim, a ação do Estado na 

oferta direta de serviços e bens sociais tais como educação e saúde. A respeito dessas 

reformas, de suas características neoliberais e de suas consequências, especialmente 

para a educação pública, muitos estudos foram realizados e evidenciaram, com 

clareza, os interesses que estavam em jogo nesse processo (DAGNINO, 1994; 

COSTA, 1994; PERONI, 2005 Apud CORREA, 2011, p,21).  

 

Em minhas memórias, me recordo que nessa época, estudante de pedagogia na UFF, e 

membro do Diretório Acadêmico, eu tive a oportunidade de viajar por alguns estados do Brasil 

para participar das reuniões da União Nacional dos Estudantes (UNE) para debater e aprender 

sobre as políticas de educação pública que direta e indiretamente conduziam o ensino público, 

atuando paulatinamente na vida dos alunos, professores e comunidade acadêmica. Ao 

retornarmos de Natal de uma dessas reuniões, recebemos o querido professor Paulo Freire que 

veio em nossa universidade para uma conversa sobre formação e vida de professores. Lembro-

me como se fosse hoje, na oportunidade ele recebeu o título de educador Honoris Causa pela 

Universidade Federal Fluminense e nós, membros do Diretório Acadêmico e os professores do 

curso de pedagogia o levamos para jantar. Em um determinado momento do encontro 

perguntamos a Paulo Freire o que era preciso para ser professor e permanecer professor. Ele 

nos respondeu com doçura, firmeza e um sorriso no rosto: - Precisamos ser ouvidos e também 

ouvir nossas vozes, nós professores temos histórias a contar.  

Nesse contexto, já exercia a docência na educação infantil na rede privada e já 

vivenciava as dificuldades de trabalhar numa instituição onde a voz do professor era calada, o 

seu corpo castigado no contexto de uma sala de atividades com um número excessivo de 

crianças. As palavras de Paulo Freire daquela noite permaneceram no meu corpo até hoje me 

ajudando a produzir novos sentidos, a partir da experiência que passei como professora de 

educação infantil como lampejos, inevitáveis, impossível de serem esquecidas. Nas palavras de 

Benjamin “o passado não pode ser apreendido tal como ele foi, ele é apreendido do ponto de 

                                                           
que, temerosas do domínio que podem exercer as maiorias, participam da ideia de uma democracia restrita 

(Bonamino 1993).    
85 O modelo neoliberal surge com maior expressão na década de 1970, nos países centrais, como resposta à crise 

do modelo dos Estados de bem-estar social. Seus pressupostos básicos defendem a racionalidade do mercado, o 

antiestatismo e a hegemonia empresarial (Bonamino, 1993). 
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vista do presente, o passado só se deixa fixar como imagem que relampeja irreversivelmente, a 

história é uma releitura do passado a partir do presente” (BENJAMIN, 1987, p. 224). 

Certamente, a experiência de conviver cotidianamente, com a ausência de uma formação 

continuada no meu local de trabalho, me fez buscar a partir da ausência, respostas na minha 

própria formação. Assim, com a oportunidade na formação inicial, de pesquisar sobre meus 

fazeres cotidianos junto às crianças e minha equipe de trabalho, fui me inserindo paulatinamente 

no campo da pesquisa, desembaraçando alguns fios e tecendo outros, na defesa de políticas de 

qualidade para a formação em serviço do professor de crianças pequenas. Na época já fazia 

parte do Núcleo Multidisciplinar de Estudo e Pesquisa da Criança de 0 a 6 anos - UFF 

(NMPEEC), inserida como bolsista nos projetos de formação em serviço nas instituições de 

educação infantil municipais e comunitárias da Rede de Niterói. 

3.4 - A Formação em Serviço dos Professores de Educação Infantil: puxando outros fios 

da história 

Compondo novas tessituras sobre campo da formação de professores, Nóvoa (1995) 

sinaliza a figura pessoal e profissional do professor, alertando a necessidade de compreender as 

práticas e experiências docentes no movimento de junção dessas duas dimensões: pessoal e 

profissional.  

O professor tem uma identidade, uma história, conhecimentos e vivências de 

formação que precisam ser considerados em seu cotidiano de trabalho extrapolando a 

visão tecnicista da função docente. A formação do professor se dá em caráter 

contínuo, ocorre anterior ao Curso Normal quando, em sua vida escolar, o aluno 

incorpora diferentes modelos de professor (NÓVOA, 1995, p.96). 

 

O professor ainda complementa que além de contínua, a formação passa a ser analisada 

como um processo pessoal e singular. A figura pessoal e profissional do professor passa a ser 

objeto de estudo e de interesse a partir dos anos noventa no Brasil, extrapolando a visão 

tecnicista da função docente. O debate sobre a formação de professores durante a década de 

1990, prolonga-se até a atual década, reforçando a ideia de formação como um processo pessoal 

e singular, onde formar confunde-se com formar-se, numa interação entre identidade pessoal e 

identidade profissional, considerando fundamental a reconstrução dos caminhos de vida e as 

etapas das carreiras desses profissionais (NÓVOA, 1995). 

A ênfase no saber das práticas docentes e na experiência vivida pelo professor é 

considerada pelo pesquisador português, muito importante para se repensar a formação docente, 

pois aponta para uma valorização do desenvolvimento pessoal do professor entendido como 

questão crucial para o seu desenvolvimento e vida profissional. Analisar as práticas docentes, 

e principalmente o que os professores pensam sobre elas representa muito além, de dar ênfase 
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aos modelos teóricos, é um caminho para repensar o processo de formação do professor como 

um exercício de autoformação, onde sua história, trajetórias e experiências representam saberes 

docentes potentes e devem ser considerados como produção de conhecimento do corpo docente 

no local de trabalho. Segundo Nóvoa, a década de 90 foi marcada, na análise do autor pelo 

signo da formação contínua de professores, consequência dos problemas estruturais da 

formação inicial: 

 

O desafio é decisivo, pois não está apenas em causa a reciclagem dos professores, mas 

também a sua qualificação para o desempenho de novas funções (administração e 

gestão escolar, orientação escolar e profissional, educação de adultos, etc.). A forma 

como o Estado tem encarado esta questão é paradigmática da vontade de substituir 

uma visão burocrática-centralista por uma função de regulação e avaliação, que 

prolongue (e legitime) o seu controlo sobre a profissão docente. A formação contínua 

tende a articular-se em primeira linha com os objectivos do sistema, nomeadamente 

com o desenvolvimento da reforma. É uma visão inaceitável, uma vez que não 

concebe a formação contínua na lógica do desenvolvimento profissional dos 

professores e do desenvolvimento organizacional das escolas (NÓVOA, 1991, p. 9).  

 

Nóvoa (1995) vem apresentando suas pesquisas sobre formação de professores, em 

diálogo com as temáticas referentes à identidade, profissionalização, autoformação, 

epistemologia da prática e histórias de vida pessoal e profissional do professor. A formação de 

professores vem sendo constituída em contextos de crise, busca de identidade, valorização e 

interesses políticos no Brasil, desde os locais de formação, ao entendimento do que é formar-

se, e tornar-se ao longo de uma trajetória professor:  

O campo da formação vem sofrendo influências das implicações e deformações legais 

e políticas preceituadas sobre a formação docente. A formação tem sido utilizada 

como palavra de ordem nas reformas contemporâneas. São diversos as concepções e 

princípios presentes no contexto atual sobre a formação de professores, os quais 

traduzem mecanismos de controle e de desvalorização da formação e da profissão em 

função dos interesses econômicos. A formação de professores configura-se como um 

problema político, porque se vincula ao sistema de controle e de regulação social pelas 

relações que se estabelecem entre poder e saber. Também pode ser compreendido 

como um problema filosófico, visto que se articula ao conceito de homem e das suas 

relações com o de mundo e com o projeto social. É também a formação de professores 

um processo histórico situado, o qual reflete os interesses e as perspectivas atuais 

referendadas pelas políticas de universitarização e de certificação como sinônimo de 

qualidade da formação (SOUZA, 2006, p. 23- 24). 

 

O autor acima, ainda acrescenta que a formação de professores faz parte de uma 

problemática maior, macro, presente nas dimensões científicas e epistemológicas sobre os 

saberes da profissão e sobre a profissão. O magistério e a profissão professor configuram-se, 

como uma profissão com diferentes esferas de complexidade, exigindo revisão e “construção 

constantes de saberes, centrando o saber ser e o saber fazer do professor em uma prática 

reflexiva e investigativa do trabalho educativo e escolar no cotidiano pessoal e profissional” 

(SOUZA, 2006, p. 25). Dessa forma, a ampliação das experiências e vivências profissionais 
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está presente na dimensão pessoal e político-social dos professores na condição de profissionais 

que pertencem e se constituem na profissão a partir de uma realidade contextualizada e marcada 

por suas histórias de vida e profissão. 

As discussões em encontros, seminários que surgiam sobre a formação de professores86 

em nosso país, durante os 80 e 90, buscaram destacar dois aspectos sobre a formação: o caráter 

político da prática pedagógica e o compromisso do educador. (Souza 2006) no parágrafo acima, 

sinaliza que esse quadro que se apresenta, nessas décadas, como já destacado na tese, em 

articulação com as representações mais amplas da sociedade brasileira face à superação do 

autoritarismo presente a partir do governo militar e da abertura de novos caminhos, face à 

redemocratização do país. 

Como já apontei nos capítulos anteriores, vivemos no final do século XX uma grande 

produção criada pelos interesses hegemônicos, a um amontoado de circunstâncias desiguais em 

que se encontram os professores em nosso país. O autor abaixo lembra que a configuração sócia 

histórica da gênese e do desenvolvimento da profissão docente, como já apontava Nóvoa 

(1991), vem sendo definida por questões de ordem epistemológica, de caracterização do fazer 

profissional e, consequentemente, de estatuto profissional da atividade docente. 

O aparecimento da tecnologia da comunicação e informação, o debate e a 

implementação do neoliberalismo e da economia globalizada “marcam problemas no 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e reafirmam um movimento 

de crise de identidade, de profissionalização e da proletarização do trabalho docente, 

incidindo sobre a “figura” do professor” (SOUZA, 2006, p.23. Aspas do autor) 

 

Em seus estudos sobre a formação de professores, Enguita (1991) sinaliza questões 

importantes sobre a ambiguidade da docência, especificamente sobre profissionalismo e 

proletarização, explica que o termo profissionalização não significa aqui sinônimo de 

qualificação, conhecimento, capacidade, formação e outros traços em comum, mas quer dizer 

uma expressão de posição social e ocupacional, da inserção de um tipo determinado de relações 

sociais de produção e de processo de trabalho. As complexidades das relações sociais e 

profissionais, provocam embates entre a profissionalização e a proletarização docente, o que 

                                                           
86 Na realidade internacional, a partir dos anos de 1990 tanto na América do Norte quanto na Europa, as pesquisas 

sobre formação de professores: Zeichner (1993, 1995, 1998); Shön, (1983, 1995, 2000); Perrenoud, (2002); Nóvoa, 

(1991, 1992, 1995); Nóvoa e Popkewitz, (1992); Giroux, (1997); Popkewitz (2001); Contreras (2002); Tardif 

(1991, 2000 e 2002)  ganham destaque no que se refere ao movimento de profissionalização do ensino, onde 

crescem os debates sobre profissionalização, reformas educativas, a prática reflexiva como constituinte do 

exercício profissional, a epistemologia da prática, a identidade docente, os saberes da docência e a história de vida 

de professores (SOUZA, 2006, p.31). 
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vêm marcando uma erosão da identidade profissional dos professores e “questionamentos sobre 

lócus de formação, saberes constituintes da docência, especificidades sobre o saber e fazer no 

ato educativo e também aspectos referentes à função social da escola e da educação no contexto 

neoliberal” (SOUZA, 2006, p.24). 

No Brasil nas décadas de 80 e 90 até os dias de hoje, se intensifica a valorização da 

pesquisa em relação à formação de professores e seu desenvolvimento profissional em diálogo 

com os fundamentos teóricos do campo dos saberes docentes, identidade, história de vida como 

“dispositivo de formação inicial e continuada, profissionalização, desenvolvimento pessoal e 

profissional, como também em relação às possibilidades teórico-metodológicas da pesquisa na 

área educacional”. Nesse período começa a surgir, a partir da contribuição das pesquisas de 

Nóvoa (1992), uma proposta de pesquisa-formação que coloca a importância do diálogo do 

professor com sua vida pessoal e profissional, configurando-se como uma proposta de formação 

e autoformação. 

A formação do professor em seu local de trabalho se justifica pela presença de diversos 

termos que circulam nas creches, pré-escolas e escolas: formação permanente, nome mais 

antigo, formação continuada presente na última LDB (n. 9.394/96) ou formação em serviço, 

denominação que vem sendo considerada a mais adequada pela sua clareza: trata-se de 

profissionais em formação na ação. Isso sem falar em termos usualmente utilizados ainda, como 

veremos adiante, tais como capacitação, que traz a ideia de dar algo para aqueles que, do 

contrário, seriam incapazes, ou reciclagem, este último certamente o pior por sugerir que os 

profissionais, professores e auxiliares, podem se descartar da história passada, da experiência 

vivida e começar tudo de novo. 

A formação em serviço, termo que utilizarei daqui pra frente na tese, é aquela que ocorre 

nas instituições onde os professores trabalham, onde se experimentam permanentemente 

educadores todos os dias e outras atividades que, apesar de não estarem inseridas no espaço de 

trabalho, são organizadas e/ou geridas pelas instâncias superiores dos sistemas de ensino e 

“oferecidas aos professores que deles fazem parte, tendo as realidades escolares concretas a que 

estão vinculados estes professores como referência fundamental” (NASCIMENTO, 1997, p. 

70). 

A formação em serviço, no campo da educação infantil, vem sendo estudada também 

por outros pesquisadores como (Kramer, 2005; Cavicchia, 1993; Oliveira, 2006; Oliveira-

Formozinho, 2002,Vasconcellos, 2003, Nunes, 2007) como fenômeno importante de ser tratado 

na realidade da formação das professoras de educação infantil, seja através de pesquisas, 
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assessorias às secretarias de educação dos municípios, elaboração de cursos e projetos de 

extensão, como também encontros regionais, reunindo o conhecimento teórico e prático sobre 

o tema. Esse tipo de formação vem sendo considerado uma prática que vai muito além do 

modelo "clássico" definido por Kramer (1995) como aquele modelo tradicional de 

treinamentos, capacitações e cursos técnicos, muitas vezes desvinculados da realidade cotidiana 

dos professores, ou seja, da própria instituição de educação infantil.  

O tipo de formação aqui explorada é caracterizada atualmente como toda ou qualquer 

atividade de formação de professores que estejam atuando nas instituições de ensino e é 

posterior a sua formação inicial. Incluindo-se aí os diversos cursos de especialização e extensão 

oferecidos pelas universidades em parceria ou não com Secretarias de Educação, e ainda todas 

as atividades de formação em serviço propostas pelas secretarias municipais de educação. Essa 

proposta de formação, sempre esteve em diálogo com a política de formação de professores no 

sentido de atualizar o docente ou de mantê-lo em educação permanente que o permitisse 

transmitir para os alunos aqueles conhecimentos científicos atualizados. Essa dimensão da 

formação vem sofrendo a influência histórica do modelo clássico de formação através de 

propostas que vêm sendo feitas historicamente através de iniciativas de renovação pedagógica. 

São elas:  

Capacitação - Proporcionar determinada capacidade a ser adquirida pelos 

professores, mediante um curso; concepção mecanicista que considera os docentes 

incapacitados. Qualificação - Não implica a ausência de capacidade, mas continua 

sendo mecanicista, pois visa melhorar apenas algumas qualidades já existentes. 

Aperfeiçoamento - Implica tornar os professores perfeitos. Está associado à maioria 

dos outros termos. Reciclagem - Termo próprio de processos industriais e, 

usualmente, referente à recuperação do lixo. Atualização - Ação similar à do 

jornalismo; informar aos professores para manter nas atualidades dos acontecimentos, 

recebe críticas semelhantes à educação bancária. Formação Continuada - Alcançar 

níveis mais elevados na educação formal ou aprofundar como continuidade dos 

conhecimentos que os professores já possuem. Formação Permanente - Realizada 

constantemente, visa à formação geral da pessoa sem se preocupar apenas com os 

níveis da educação formal. Especialização - É a realização de um curso superior sobre 

um tema específico. Aprofundamento - Tornar mais profundo alguns dos 

conhecimentos que os professores já têm. Treinamento - Adquirir habilidades por 

repetição, utilizado para manipulação de máquinas em processos industriais, no caso 

dos professores, estes interagem com pessoas. Re-treinamento Voltar a treinar o que 

já havia sido treinado. Aprimoramento - Melhorar a qualidade do conhecimento dos 

professores. Superação - Subir a outros patamares ou níveis, por exemplo, de 

titulação universitária ou pós-graduação. Desenvolvimento Profissional - Cursos de 

curta duração que procuram a “eficiência” do professor. Profissionalização - Tornar 

profissional. Conseguir, para quem não tem, um título ou diploma. Compensação - 

Suprir algo que falta. Atividades que pretendem subsidiar conhecimentos que faltaram 

na formação anterior. (PRADA, 1997, p.88-9. Grifos meus). 

 

  Nessas formações, os termos que caracterizam o tipo de formação continuada dos 

docentes “chegam com a influência da concepção filosófica que orienta o processo, recebendo 

também “influências da região, país e instituições envolvidas, entre outros fatores”. (COSTA, 
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2004, p. 65). A proposta de formação continuada, oferecidas ao longo das políticas de formação 

dos professores, incluindo também, as professoras de educação infantil, vem reforçando em 

suas diretrizes, ideologias e concepções tecnicistas de educação com foco na produção e 

eficácia na educação tal como acontece na indústria, no comércio e no mercado de capitais cujo 

foco principal é apenas o lucro.  

Essas propostas de formação correspondem mais a uma concepção de manipulação, 

de implementação de cursos curtos e rápidos, de palestras e encontros esporádicos que 

permitem a implantação de “pacotes” propiciadores de um maior grau de instrução ou 

aptidão para seguir modelos predefinidos externamente que remendam, completam 

algo que supostamente falta e, por sua vez, corrigem defeitos visíveis na educação. 

Estas concepções têm implícita, de um lado, a desconsideração dos saberes dos 

educadores e, de outro, o entendimento de que o faltante são os conhecimentos 

“científicos” que devem ser adquiridos de seus possuidores para tirar os professores 

de sua incapacidade. Diante disso, a formação continuada é frequentemente entendida 

como “capacitação” e até como “treinamento”, “reciclagem” e outras conotações 

(PRADA, 1997, p. 90).  

 

Nesse sentido, os professores são considerados apenas consumidores de conhecimentos, 

cumpridores de tarefas ausentes de autoria no seu espaço de atuação profissional. Por isso a 

urgência dos enunciados das políticas, nas justificativas e atividades de projetos de formação 

continuada se criem as condições para “que os professores tenham mais autonomia na 

construção de conhecimentos relacionados com a educação em geral e com assuntos específicos 

de desenvolvimento profissional docente”. (PRADA, 1997, 90). A formação continuada no 

modelo clássico, tanto na educação infantil, como também nos outros segmentos da educação, 

tem sido considerada para Candau (1997), a prática mais encontrada nos diferentes sistemas de 

ensino, no nível estadual e municipal, ocasionando o crescimento de iniciativas nessa 

perspectiva, que podem assumir formas distintas. E por mais que utilizem novas estratégias e 

metodologias de ação, incorporem as mais avançadas tecnologias de educação à distância, o 

olhar sobre a formação e o professor permanece fiel à concepção conservadora. Citando quatro 

das várias formas assumidas sob o modelo clássico temos:  

Convênios para a realização de cursos específicos de especialização e/ou 

aperfeiçoamento estabelecidos entre instituições universitárias e secretarias de 

educação para formação continuada do corpo docente das respectivas redes de ensino; 

os cursos promovidos diretamente pelas secretarias de educação e/ou pelo Ministério 

de Educação, seja com caráter presencial ou à distância, colaborando também 

profissionais vinculados a diferentes universidades. Outra modalidade clássica de 

formação continuada é o apoio de empresas e universidades às escolas situadas 

geograficamente localizadas em seus contextos, estabelecendo formas específicas de 

colaboração em diferentes aspectos (CANDAU, 1997, p. 53-54). 

 

Diante dessas questões, a formação em serviço, tem aparecido e ganhado expressão, no 

campo mais amplo dos estudos sobre formação dos professores em nosso país, tanto na 
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produção acadêmica como nos debates políticos e acadêmicos como uma questão urgente para 

as políticas públicas nos dias atuais por três motivos:  

O primeiro motivo é que as pesquisas, debates e fóruns sobre a formação de professores, 

no nosso caso o professor de educação infantil, vem sinalizando, a partir da contribuição de 

Nóvoa (1992) que a relação com o saber profissional e, particularmente, o saber que emerge da 

prática, tem sido compreendido como forma de construção da identidade e de constituição de 

um estatuto da profissão docente, contribuindo para que nesse processo de constituir-se 

professor não ocorra a dicotomia entre a pessoa e o profissional. O pesquisador português 

representa um dos pioneiros desde a década de 80 na defesa da importância da criação de uma 

concepção de pesquisa que tenha em sua gênese o método biográfico, que juntamente com 

outros pioneiros como Josso, Ferraroti, Dominicé, entre outros, vão lançar as bases da pesquisa 

narrativa (auto) biográfica como uma forma de fazer pesquisa onde a narrativa das experiências 

de vida e formação do professor teriam a centralidade, numa perspectiva de pesquisa-formação. 

O segundo motivo é que a formação em serviço, representa, sem dúvida, um espaço 

potente de pesquisa e investigação permanente das professoras e de toda equipe sobre sua 

prática naquele cotidiano escolar: “a profissão docente na educação infantil, envolve saberes e 

práticas particularizadas para esse nível escolar e trajetórias formativas diferentes da dos 

professores das outras etapas da educação” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). Questão que 

dialoga de perto com as questões levantadas pela pesquisa narrativa (auto) biográfica na medida 

em que essa pesquisa não é só uma metodologia, ela compreende como diz Nóvoa (1995) uma 

nova epistemologia da formação, onde a narrativa sobre a experiência cotidiana do professor 

viabiliza uma outra compreensão sobre essa experiência bem como um outro olhar sobre a 

própria prática docente e os sentidos atribuídos a ela.  

O último motivo se justifica por ser, de certo, na minha compreensão, um espaço de 

formação, onde a dimensão teórica da formação inicial perde o seu “engessamento” provocado, 

muitas vezes, por uma grade curricular onde a teoria sobrepõe a experiência, dos alunos (as) 

que chegam férteis de práticas bem-sucedidas, dúvidas, demandas. Por isso, a urgência em 

ampliar e garantir o campo da formação em serviço como lócus onde as professoras através de 

suas narrativas, memórias e experiências de vida pessoal e profissional possam fortalecer e 

legitimar sua identidade e profissionalização frente às políticas públicas e diretrizes legais para 

o campo da educação infantil.  

 

 



127 
 

 
 

3.5 - Formar professores de educação infantil em seu local de trabalho? 

O ponto de interrogação na frase é uma provocação, para nossa reflexão sobre as 

concepções que historicamente estão presentes nas diretrizes das políticas públicas para a 

formação dos professores de crianças de 0 a 5 anos em nosso país. Professores de educação 

infantil precisam de formação? É importante lembrar que a profissão de professor de educação 

infantil foi sendo delineada na história, predominantemente, pelas marcas do feminino, da 

ausência de formação profissional e incentivo ao voluntariado, com ênfase na dimensão afetiva. 

A constituição histórica da profissão está vinculada a uma identidade feminina, que estabelece 

“associações com a maternagem e o trabalho doméstico, como cuidados com higiene, 

alimentação e segurança física das crianças, o que a caracteriza como atividades que necessitam 

de pouca qualificação” (CERISARA, 2002, p.33).  

No Brasil, como estamos acompanhando a discussão na tese, ainda é bastante baixo o 

nível de formação educacional das professoras que trabalham junto às crianças de 0 a 5 anos, 

tendo como demanda atual tanto por exigência da LDB (9.394/96), quanto pela necessidade de 

crescimento do próprio profissional, completar pelo menos o 1o e 2o graus. A formação 

educacional e profissional na educação infantil, principalmente dos professores que atuam em 

creche, é insuficiente até hoje: 

Em encontros, seminários ou grupos de trabalho quando se discute esta situação 

nacional, depoimentos evidenciam, em vários momentos, que esta formação 

educacional insuficiente permite, tanto ao serviço público quanto ao privado, não 

caracterizar o atendimento como educacional, diminuir seu custo, mantendo níveis 

salariais bastante baixos para remunerar profissionais. Pode-se mesmo afirmar que, 

neste momento, parece vantajoso para certos setores da sociedade, que estas pessoas 

não sejam caracterizadas como profissional e fiquem estagnadas neste nível 

educacional (ROSEMBERG, 1996, p. 53). 

 

Revendo a história e a política da educação infantil e suas implicações para as políticas 

de formação dos professores de educação infantil, em nosso país, as creches e pré-escolas só 

foram incorporadas aos sistemas educacionais a partir da LDB/96, rompendo com uma 

trajetória de atendimento majoritariamente de cunho assistencialista, muitas vezes precário, 

principalmente às classes mais empobrecidas. Essa incorporação às redes educacionais tornou-

se uma possibilidade para a garantia de qualidade no atendimento, entretanto, como primeira 

etapa da educação básica, foi equivocadamente reconhecida e organizada a partir de modelos 

de escolarização e entendida como um período de preparação para o ensino fundamental. Ao 

compreender a educação infantil como uma etapa preparatória para a entrada no ensino 

fundamental empobreceu-se a prática educativa com as crianças pequenas, fragilizando a 

formação docente: 
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O fato de pensar a educação da criança de 0 a 6 anos, a partir da ótica do ensino 

fundamental, trouxe sérias consequências na organização das creches e pré-escolas, 

uma vez que as propostas educativas e de formação de professores se fundamentavam 

nas características das crianças maiores, onde há uma valorização dos aspectos 

cognitivos sobre as demais dimensões da criança. (PEROZA; MARTINS, 2016, p. 

812). 

 

Assim, essa herança de uma concepção doméstica da prática do professor de educação 

infantil, vem influenciando até hoje, diretrizes e ações legais que definem e redefinem a função 

e o tipo de formação, seja ela inicial ou em serviço, dos profissionais que atuam junto às crianças 

pequenas em instituições de educação infantil. Por isso, a urgência de que as propostas de 

formação, como aponta Nóvoa (1995) possam promover a partir da experiência dos professores, 

formarem-se em seus espaços de trabalho, em exercício permanente de autoformação, 

repensando e dando outros sentidos para sua própria profissão na docência com crianças 

pequenas. 

Na obra: O método (auto) biográfico e a formação - organizada por Antônio Nóvoa e 

Matthias Finger (2011), os autores trazem para o debate a urgente necessidade da procura de 

uma nova epistemologia da formação.  

Segundo eles, a interrogação epistemológica que atravessa nos dias de hoje alguns 

espaços de formação de adultos origina-se numa crítica a uma "visão 

desenvolvimentista" da educação e na procura de uma concepção da formação que 

permita ao indivíduo "pensar-se na ação". O modelo de desenvolvimento, no qual se 

referenciam a ciência e a educação modernas, não só impossibilita a compreensão do 

processo de formação dos adultos como oculta uma questão importante que é o lugar 

do sentido nesse contexto. (HENRIQUES, 2017, p. 18) 

A dificuldade de elaborar uma teoria da formação dos adultos reside em grande parte, 

na inabilidade de compreender a formação sem o recurso aos conceitos de "progresso" e de 

"desenvolvimento". Os autores chamam atenção que o adulto tem que construir sua própria 

formação a partir de um balanço de vida (perspectiva retrospectiva) e não apenas levando em 

consideração o desenvolvimento futuro.  

Tal mudança de perspectiva, de acordo com Henriques (2017) nos oferece muitos 

desafios teóricos e metodológicos, dos quais Bolívar (2014) destaca a questão epistemológica 

central da pesquisa (auto) biográfica que consiste na questão da legitimidade da obtenção do 

conhecimento a partir de experiências singulares e subjetivas e também da questão apontada 

por Nóvoa (2010), ao mostrar a importância desse aporte para a busca e a possibilidade de uma 

nova epistemologia da formação.  

Essas duas questões se imbricam ao concluir que o impacto social das (auto)biografias 

está intimamente relacionado ao seu mais fundamental paradoxo epistemológico: a 

união do mais pessoal com o mais universal (PINEAU, apud NÓVOA, 2010, p. 167). 
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Nesta direção, Nóvoa (2010) argumenta que é muito claro que o adulto deve construir, 

ou reconstruir, sua própria formação com base num balanço de vida, e não apenas numa 

perspectiva de desenvolvimento futuro, mas como nos traz Bragança (2008), os/as 

professores/as devem ser convidados a tematizar sua trajetória de vida e formação no percurso 

do tempo, através de uma dialética entre a memória do passado, nas experiências do presente 

com vistas a projetos de futuro.    

A pesquisa narrativa (auto) biográfica reforça o princípio segundo o qual é sempre a 

própria pessoa que se forma e forma-se é o exercício de elaborar uma compreensão sobre o seu 

caminho, sua trajetória. Para esse tipo de abordagem, a implicação do sujeito no seu próprio 

processo de formação, torna-se dessa forma, inevitável. Compreende-se então que esse método 

de pesquisa e investigação deve estar a serviço de uma formação que permita o indivíduo-sujeito 

tornar-se ator do seu processo de formação, por meio do seu domínio, conhecimento e 

apropriação do seu percurso de vida. Procurando desencadear uma reflexão teórica sobre o 

processo de formação dos adultos, dando aos professores em contínua formação, o estatuto de 

investigadores. É por isso, que me parece pertinente falar de uma nova epistemologia de 

formação, formação que não pode deixar de ser compreendida como um verdadeiro processo 

de produção-inovação (Nóvoa, 2011). 

Nóvoa (1995), defende uma proposta de formação que considere e promova, no local 

de trabalho, uma formação, que aponte diversas possibilidades, permitindo em seu exercício 

cotidiano que os professores teçam relações que os permitam compreender a cada dia, nas ações 

e nas reflexões sobre suas práticas, seus próprios conhecimentos e os dos outros e associar tudo 

isso com suas trajetórias de experiências pessoais.  

Os professores em exercício constroem novos conhecimentos, ideias e práticas, pois 

é a partir daquilo que já possuem e sabem que continuam seu desenvolvimento. A 

construção da formação docente envolve toda a trajetória dos profissionais, suas 

concepções de vida, de sociedade, de escola, de educação, seus interesses, 

necessidades, habilidades e também seus medos, dificuldades e limitações. Essa 

construção da formação é contínua e não fica restrita a uma instituição, à sala de aula, 

a um determinado curso, pois os docentes podem formar-se mediante seu próprio 

exercício profissional, partindo da análise de sua própria realidade e de confrontos 

com a universalidade de outras realidades que também têm fatos do cotidiano, 

situações políticas, experiências, concepções, teorias e outras situações formadoras 

(PRADA, 1997, p.92). 

 

Lembrando as palavras de Kramer e Nunes (2007, p.425): “na formação de qualquer 

professor, seja ele da educação infantil, ensino fundamental, médio ou superior, é preciso 

instituir o campo de atuação, de trabalho, como referência”. Ou seja, tomá-lo como uma 

totalidade, com todas as suas determinações, pondo em questão as contradições existentes. Por 

isso, a temática da formação em serviço dos profissionais de educação infantil é considerada 
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uma questão emergencial, ela deve constar nos projetos políticos das administrações públicas, 

privadas, das universidades e das demais agências de formação dos profissionais da educação, 

em uma perspectiva de desenvolvimento profissional.  

Muitas instituições e instâncias de ensino têm realizado ações de formação, contudo, a 

grande preocupação tem sido em relação ao caráter dessas iniciativas como está presente nos 

resultados de Kramer e Nunes (2007) em seu relatório final fruto de uma extensa e minuciosa 

pesquisa87 em 54 municípios do Estado do Rio de Janeiro isoladas no período de (1999 a 2004). 

O estudo aponta que grande parte das iniciativas de formação em serviço dos municípios, tem 

se configurando em propostas desvinculadas da história do nascimento da educação infantil em 

nosso país e dissociada da intenção de educar, distante de uma proposta pedagógica que 

contemple as reais necessidades das crianças e de seus educadores. Sobre isso, é urgente que os 

programas e propostas de formação para os professores de creches e pré-escolas levem em 

consideração em seus conteúdos e discussões no processo de elaboração das formações, sejam 

elas em serviço ou inicial, as funções de cuidar e educar atribuídas ao educador de crianças 

pequenas.  

As professoras trouxeram no resultado de sua pesquisa que as propostas de formação 

inicial e em serviço não contemplam ou contemplam de forma insuficiente em seus currículos 

e propostas de formação, conteúdos, experiências e práticas em seus estágios, as especificidades 

desse atendimento. As autoras ainda apontam que “é necessário, certamente, que as formas 

regulares de formação e especialização sejam asseguradas e orientadas na Política de Educação 

Infantil para que o quadro atual seja modificado” (2007, p. 426). 

Um outro estudo interessante que vêm contribuindo para repensar a formação dos 

professores de crianças pequenas é a pesquisa de Tiriba (2010) que sinaliza que o binômio 

cuidar e educar é, na maioria das vezes concebido como um processo único onde essas duas 

dimensões do atendimento à criança pequena são inseparáveis. Nos textos acadêmicos, nas 

propostas pedagógicas, nas práticas, assim como nas falas de profissionais educadoras de 

creches, a professora chama atenção que muitas vezes, “mais que integração, o binômio 

expressa dicotomia. Pela influência de elementos sócio-culturais próprios da nossa cultura e 

sociedade, esta dicotomia alimenta práticas distintas entre profissionais que atuam lado a lado 

nas escolas de educação infantil, especialmente nas creches: as auxiliares cuidam e as 

professoras realizam atividades pedagógicas. 

                                                           
87 A pesquisa foi publicada no livro: Profissionais de Educação Infantil: gestão e formação, organizando por 

Sônia Kramer em 2005. 
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No campo da educação infantil, o cuidar está historicamente vinculado à assistência e 

relacionado ao corpo. Até meados da década de 80, sempre que os textos acadêmicos 

e documentos oficiais se referiam a atividades assistenciais desenvolvidas pelas 

creches, o usual era o termo “guarda”. A partir de então é que esta expressão passou 

a ser substituída por “cuidado” e “cuidar” (Montenegro, 2001). Nos anos 90, com a 

perspectiva das creches e pré-escolas serem incorporadas aos sistemas de ensino como 

primeira etapa da educação básica, era preciso integrar as atividades de cuidado, 

realizadas nas creches, com as atividades de cunho claramente pedagógico, 

desenvolvidas nas pré-escolas. A solução conceitual encontrada foi o binônimo educar 

e cuidar. Mas, se teve o mérito de assumir o corpo como objeto da educação (o que é 

uma novidade importante), não resolveu as questões colocadas pela prática. Entre 

outras coisas, porque, no Brasil, os trabalhos de cuidar do corpo estão relacionados, 

no passado, às escravas e, atualmente, às mulheres das classes populares (TIRIBA, 

2010, p.12). 

 

Sobre a questão compreendo, que no processo de elaboração das formações, os 

professores deveriam ser os primeiros a atribuírem sentido e significado para o binômio cuidar-

educar, dimensões do atendimento presentes em sua prática cotidiana com as crianças, suas 

narrativas são narrativas da sua experiência vivida todos os dias com as crianças, reveladoras 

das práticas de cuidado e educação no cotidiano da educação infantil. 

Ainda incluiria, que a política de formação continuada para o professor de educação 

infantil tenha como perspectiva, esse professor como sujeito de sua formação, por isso a 

urgência da voz do professor, das suas marcas de vida e experiência, como uma epistemologia 

da formação. Venho percebendo que mesmo com o avanço da legislação, das produções do 

MEC expressas através de documentos legais que apresentei até aqui, empobrecemos a 

formação quando a concebemos, de certa forma distante da experiência dos professores e da 

riqueza de suas narrativas e histórias de vida. Não podemos esquecer também, que essas 

propostas de formação em serviço precisam garantir o diálogo entre vida e conhecimento. Aqui 

reside, de certo, a riqueza da abordagem (auto) biográfica de pesquisa, para o campo da 

formação de professores - uma abordagem de investigação que dá lugar, protagonismo às 

experiências dos professores, narrativas de vida, produção de diferentes sentidos para sua 

profissão e para o seu trabalho nas instituições de educação infantil. 

 

3.6 - O sujeito humano, o sujeito professor em formação  

Guimarães, Nunes e Leite (1999) em suas reflexões sobre o desafio do professor de 

educação infantil formar-se na ação, sinalizam marcas históricas dos professores que somos, 

explicitando as características que nos mostram as maneiras de ser e estar professor no contexto 

das nossas relações.: “a formação no processo de tornar-se professor a cada dia coloca o sujeito-

professor no lugar do fazer-se/desfazer-se contínuo; sujeito em construção, autor de um diálogo 

constante entre teoria e prática” (1999, p.160). O sujeito-humano, sujeito-professor na 
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experiência de afetar-se a cada dia pela experiência, vivenciando o sentido da incompletude, o 

inacabamento da formação, apontando para o sentido formativo e contínuo da formação em sua 

dimensão pessoal e profissional:  

À medida que agimos, interferimos na realidade que nos envolve e somos por ela 

afetados. Consequentemente, uma série de questões brotam sobre nossa própria ação, 

seus efeitos e significados no outro e com o outro com quem interagimos. 

Imediatamente teorizamos sobre a nossa prática, buscando outras elaborações 

teóricas, outros suportes, outras interlocuções, que permitam uma compreensão mais 

ampla de nós mesmos, outras possibilidades de influir na realidade (GUIMARÃES; 

NUNES; LEITE, 1999, p.160). 

 

Formar-se, então é um processo longo, marcado pela incompletude do ser humano. 

Durante nossa vida, temos diferentes maneiras de aprender e viver a experiência. Esse 

aprendizado nos humaniza ao longo da nossa trajetória de vida e experiência, mediante as 

relações e interações que nos acontecem em diversos ambientes culturais nos quais construímos 

nossas relações. O aprendizado para Candau (1997) é marcado ainda pelo exercício de receber 

ou obter informações e conhecê-las ou compreendê-las, tornar o aprendizado parte do ser, 

implicando desenvolver-se com ele. Formar-se é um processo de aprendizagem que se realiza 

desenvolvendo-se individual e coletivamente dentro da cultura, incorporando-a, criando e 

recriando-a. 

A formação como processo de aprendizagem requer compreender as múltiplas 

relações dos diversos conhecimentos nas dimensões ideológicas, políticas, sociais, 

epistemológicas, filosóficas e/ou da área específica do conhecimento que se quer 

aprender. Porém, o processo de aprendizagem acontece quando, conscientemente (isto 

é, passado pela crítica), se incorporam ou não ao desenvolvimento individual e 

coletivo esses conhecimentos e as relações que os constituem. A incorporação dessas 

relações depende de fatores históricos de cada pessoa, de fatores sociais cujas 

interações acontecem nos diversos contextos da cultura humana, das teceduras dessas 

relações de que cada pessoa e os coletivos fazem parte. (ALVARADO-PRADA; 

FREITASa; FREITASb,, 2010, p. 369). 

 

De acordo com os autores acima, a formação é também um processo de 

desenvolvimento humano e, portanto, profissional. Os professores constroem, descontroem e 

reconstroem conhecimento e se desenvolvem no exercício de profissionalizar-se, em especial 

nos contextos de seu trabalho exercido na instituição escolar onde constroem parcerias e trocam 

experiências sobre suas práticas pedagógicas e seus modos de serem professor. Espera-se assim, 

que a formação continuada em serviço colabore com a manutenção, criação e alteração das 

relações estruturantes e estruturadoras do desenvolvimento profissional do coletivo docente na 

instituição escolar. Os autores em diálogo, ainda complementam que a formação, como um 

itinerário com muitas possibilidades, permite às pessoas que o transitam desenvolver-se, 

construir as relações que as levem a compreender continuamente seus próprios conhecimentos 

e os dos outros e associar tudo isso com suas trajetórias de experiências pessoais.  
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A formação de professores é uma caminhada permanente dos profissionais da 

educação, em cujo caminhar atuam todas as suas dimensões individuais e coletivas de 

caráter histórico, biopsicossocial, político, cultural, próprias de seres integrais e 

autores de sua própria formação. Os docentes em exercício constroem novos 

conhecimentos, ideias e práticas, pois é a partir daquilo que já possuem e sabem que 

continuam seu desenvolvimento. A construção da formação docente envolve toda a 

trajetória dos profissionais, suas concepções de vida, de sociedade, de escola, de 

educação, seus interesses, necessidades, habilidades e também seus medos, 

dificuldades e limitações. Essa construção da formação é contínua e não fica restrita 

a uma instituição, à sala de aula, a um determinado curso, pois os docentes podem 

formar-se mediante seu próprio exercício profissional, partindo da análise de sua 

própria realidade e de confrontos com a universalidade de outras realidades que 

também têm fatos do cotidiano, situações políticas, experiências, concepções, teorias 

e outras situações formadoras (ALVARADO-PRADA; FREITASa; FREITASb, 2010, 

p. 370). 

 

Os mesmos autores ainda nos dizem que os professores, como seres intimamente ligados 

aos processos de aprendizagem na escola, na condição de alunos ou de docentes, vivenciam a 

realidade escolar durante a maior parte de sua vida. É nesse contexto, e a partir dele, que os 

profissionais da educação se formam; em termos freirianos, leem o mundo. O reconhecimento 

deste espaço como formador e seu estudo como processo de formação são atividades 

formativas, por sua vez, compostas de fundamentos para as leituras necessárias à formação 

continuada de professores.  

Assumir responsabilidade ativa pelo levantamento de questões sérias acerca do que nós 

professores ensinamos e como devemos ensinar, e quais são nossos objetivos e projetos pelos 

quais estamos lutando, é condição primeira para construção de uma postura crítica sobre nosso 

papel na sociedade: “tal tarefa é impossível com uma divisão de trabalho na qual os professores 

têm pouca influência sobre as condições ideológicas e econômicas de seu trabalho”. (GIROUX, 

1997, p. 161-162). Sem dúvida, uma formação apartada das questões sociais, culturais, políticas 

que constituem a identidade docente, representam um desserviço e prejuízo para a 

profissionalização e formação do professor.  

 Promover a formação em serviço dos professores de educação infantil em seus espaços 

de trabalho garante a compreensão desse professor não como um profissional da técnica, mas 

sim um profissional da criação, levando em consideração como diz Nóvoa, o sujeito-professor 

em sua “constituição identitária, refletindo na formação de cada dia, sobre seus processos de 

apropriação de conhecimentos, de suas relações com as crianças, suas conquistas e histórias”. 

(2010, p.132). 

Com isso, para os professores os processos de formar e formar-se vão constituindo-se a 

partir das histórias de vida, narrativas e experiências como um método privilegiado no campo 

da formação de adulto, seja essa formação numa perspectiva inicial como também permanente. 



134 
 

 
 

A formação enquanto um campo vasto de oportunidades, configura-se como formação cultural 

onde o professor apropriando-se dessas diferentes linguagens como a arte, a música, o cinema 

e tantas outras, recria sua prática e ressignifica o seu papel de educador a cada experiência 

vivida, afetando-se, transformando-se, constituindo e protagonizando sua história: 

 A experiência dos professores de educação infantil, formar-se na ação precisa 

configurar-se como uma experiência no dia a dia, de reflexão sobre a história, no 

sentido que eles compreendam as significações emergentes, as possibilidades do 

novo, tornando-se autor, autoridade em seu processo de construção subjetiva. Durante 

toda a formação é a identidade do professor que está em foco. Autonomia, auto-

estima, capacidade de elaboração pessoal e coletiva dando sentido a sua trajetória de 

vida, conectando seu passado com a emergência do presente no futuro. 

(GUIMARÃES; NUNES; LEITE, 1999, p.163). 

 

3.6.1 - Reflexões sobre os possíveis eixos da formação dos professores de educação infantil 

Kramer e Nunes (2014) apontam a necessidade de tomar como referência três eixos 

norteadores para a formação dos professores de educação infantil: a Instituição de Educação 

Infantil como Espaço Legítimo da Formação Continuada; a Valorização do Saber Docente, e 

por último, o Repensar das Propostas e Metodologias dos Cursos de Formação Continuada 

pelos formadores de formadores.  

No entanto, compreendo que esses não os únicos eixos que poderão nortear as propostas 

de formação em serviço nas instituições de educação infantil. São caminhos, propostas em 

construção a partir da realidade e demanda de professores, crianças, famílias e equipe 

pedagógica de diferentes municípios. São caminhos possíveis, que apresento aqui em diálogo 

com as pesquisadoras e com as contribuições de Nóvoa (2014) e Josso (2014), sobre a 

importância da história do professor, suas experiências e a produção do seu saber docente num 

processo de formação de adultos.  

Refletindo sobre o primeiro eixo que considera a instituição de educação infantil como 

espaço legítimo da formação continuada, é importante lembrar que, algumas pesquisas vêm 

comprovando através de depoimentos das professoras, que o cotidiano escolar é o lugar mais 

legítimo de formação, onde os professores reinventam a todo momento as suas práticas e 

ressignificam sua formação. 

A escola é o contexto principal de convivência dos professores. O isolamento da aula 

se rompe, potencialmente, na escola. É, portanto, neste espaço, contexto do trabalho 

docente, que se torna possível a reflexão sobre a prática real, a discussão, a troca, a 

busca de soluções, para os problemas do cotidiano, que podem constituir um 

importante instrumento de formação dos professores (NASCIMENTO, 1997, p.82). 

 

A partir de minha experiência como bolsista e pesquisadora em redes municipais com 

professores de educação infantil desenvolvendo projetos de formação em serviço, compreendo 
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que uma formação de professores de crianças pequenas centrada nas instituições de educação 

infantil não significa conceber este local como um espaço isolado e fechado, mas sim uma 

prática que esteja em sintonia e em articulação com diferentes instâncias comprometidas com 

a formação continuada em serviço das professoras de educação infantil:  

A formação do professor que está em serviço, deve ser legitimada no espaço da escola, 

ou seja, no cotidiano do seu trabalho. A ela devem estar voltadas as demais instâncias, 

a fim de que se fortaleçam os professores em termos teórico-práticos, possibilitando-

lhes uma reflexão constante sobre a sua atuação e os problemas enfrentados, e uma 

instrumentalização naqueles conhecimentos imprescindíveis ao redimensionamento 

da sua prática (KRAMER, 1989, p. 197). 

 

Por isso, tornar legítimo o espaço da instituição de educação infantil no exercício da 

formação continuada, se torna fundamental no auxílio da superação do modelo clássico desse 

tipo de formação, na busca, certamente, de uma nova perspectiva que se aproxime 

verdadeiramente das demandas das instituições educacionais, dos seus profissionais e das 

crianças. Na verdade, não é uma tarefa fácil, pois exige do profissional de educação infantil, 

“ao contrário de uma prática tecnicista e repetitiva, uma postura reflexiva sobre o seu trabalho, 

uma prática capaz de identificar os problemas, de solucioná-los no exercício de sua formação” 

(KRAMER, 1989, p.14). 

O segundo eixo para a transformação da concepção clássica de formação continuada, é 

a valorização do saber docente, ou seja, o professor precisa voltar-se para si para 

reconhecimento do seu papel de pesquisador e protagonista daquele cotidiano escolar. Essa 

questão vem provocando uma importante linha de reflexão e de pesquisa no âmbito pedagógico 

nos últimos tempos. 

Algumas perguntas vêm suscitando no momento atual, intenso debate em torno da 

questão da natureza do saber docente, tratando-se ainda de um campo de pesquisa 

ainda emergente e pouco explorado. São elas: "Que saber possuem os professores?", 

"São esses profissionais simplesmente canais de transmissão e socialização de saberes 

produzidos por outros profissionais?", "Constroem eles algum (uns) saber (es) 

específico (s)?", "Que tipo de relação esses saberes têm com as chamadas ciências da 

educação?" (CANDAU, 1997, p.  59. Aspas da autora).  
 

 

A valorização do saber docente nas práticas de formação em serviço é, em minha 

concepção, fundamental, pois chama atenção para os saberes da experiência, núcleo vital do 

saber docente e a partir do qual o professor dialoga com as disciplinas, os saberes curriculares 

junto as suas experiências cotidianas. Sem contar que ao valorizar o saber docente, os 

formadores terão oportunidades de conhecer com os professores que atuam nas salas de 

atividades com as crianças, qual é a real situação material, pedagógica e de sobrevivência das 
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escolas, interferindo diretamente na maneira de conceber e organizar programas de formação 

continuada para determinadas realidades educacionais. Os conhecimentos frutos da experiência 

se fundam no trabalho cotidiano e no conhecimento do seu meio. “Esses saberes incorporam-

se à vivência individual e coletiva sob a forma de habitus e habilidade, de saber fazer e de saber 

ser”. (CANDAU, 1997, p.59). 

Sobre esses saberes docentes, recentemente, chegou a minhas mãos um livro88 publicado 

pela Papirus em 2017 organizado pela professora Luciana Ostetto (2017) fruto de um trabalho 

de formação em serviço de co-autoria com as professoras de educação infantil de uma UMEI 

da Rede Municipal de Niterói. A coletânea apresenta a documentação pedagógica do professor 

na educação infantil como potente instrumento pedagógico de trabalho, como um documento 

reflexivo das professoras, espaço no qual se marca o vivido, a experiência, o fazer e o pensar 

cotidianos sobre sua prática junto às crianças: 

Ao escrever sobre o cotidiano vivido com as crianças, o professor cria espaço para 

refletir sobre seu saber, abre possibilidades para avaliar o caminho pedagógico 

planejado, redefinindo passos ou reafirmando o caminhar. O exercício do registro 

diário oportuniza, de maneira ímpar, a articulação entre aspectos teóricos e práticos 

implicados na ação docente, entre conquistas realizadas e desafios mapeados, entre o 

projetado e o concretizado. Sobretudo: ao registrarem e refletirem sobre o conteúdo 

registrado, professoras e professores, apropriando-se de sua história, ensaiam autoria 

(OSTETTO, p.21, 2017). 

Kramer (2007), sempre nos lembra de que esses saberes auxiliam, dão condições dos 

professores julgarem a formação que tiveram a pertinência ou o realismo dos planos e das 

reformas que lhes são propostos e concebem os modelos de excelência profissional. Por isso, a 

urgência das universidades se aproximarem, através de suas pesquisas e projetos de extensão, 

dos saberes dos professores no sentido do reconhecimento, valorização e incorporação desses 

saberes, principalmente dos saberes da experiência.  

A dificuldade dos próprios professores das universidades reconhecerem e valorizarem 

os saberes dos professores lá na formação inicial faz com que os professores muitas vezes, 

sejam tratados como se não tivessem um saber próprio, construído numa trajetória pessoal e 

profissional, que têm de entrar em confronto e interlocução com os saberes academicamente 

produzidos (CANDAU, 1997). 

Para reforçar a nossa discussão neste eixo, trago o conceito de professor como prático - 

reflexivo, defendida por Zeichner (1993) dentre outros estudiosos do tema, valorizando a 

riqueza e a preciosidade da experiência que está na prática dos bons professores. Na perspectiva 

de cada professor, significa que o processo de compreensão e melhoria do seu ensino deve 

                                                           
88 Registros na Educação Infantil: pesquisa e prática pedagógica. Campinas, SP: Papirus: 2017. 
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começar pela reflexão sobre sua própria experiência. Refletir também significa reconhecer que 

o processo de aprender e ensinar se prolonga durante toda a carreira do professor e de que, 

independentemente do que fazem os programas de formação de professores e do modo como 

são feitos, no melhor dos casos, só se pode preparar o professor para começar a ensinar.  

A ação reflexiva também é um processo que implica mais do que a busca de soluções 

lógicas e racionais para o problema. A reflexão implica intuição, emoção e paixão; 

não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser empacotado e ensinado 

aos professores, como alguns tentaram fazer (ZEICHNER, 1993, p.18).  

 

O terceiro eixo, finalmente, seria o caso, dos formadores dos formadores refletirem 

sobre uma questão fundamental, para a elaboração de projetos de formação continuada que 

valorizem a pessoa do professor: o ciclo de vida profissional dos professores. O ciclo 

profissional se caracteriza em um processo múltiplo no qual interferem diferentes variáveis, 

devendo ser estas variáveis, cuidadosamente estudadas e consideradas nos processos de 

formação continuada que superem o modelo clássico já existente.  

Tomar consciência de que as necessidades, os problemas, as buscas dos  

professores não são as mesmas nos diferentes momentos de vida do seu exercício profissional 

e que muitos dos esquemas de formação continuada ignoram esse fato, se torna fundamental 

para a realização de algo diferente, no pensar e no fazer, do processo de formação contínua dos 

professores.  

Os esquemas são os mesmos, seja para o professor iniciante, para o professor que já 

tem uma certa estabilidade profissional ou para o professor numa etapa de enorme 

questionamento de sua opção profissional e para o professor que já está próximo da 

aposentadoria. (CANDAU, 1997, p.63)  

 

Compreendo, que uma proposta de formação em serviço com significado para o 

professor de educação infantil depende da mudança de condução das políticas educacionais. 

Sem dúvida é o primeiro passo, mas tem uma outra questão que também é muito importante, 

que é a percepção do professor sobre os efeitos de todo esse processo histórico e legal e sua 

influência e repercussão no processo de constituição de ser e estar professor de educação infantil 

para ele próprio. A formação em serviço é importante não só porque vai trazer a formação para 

o centro dos lócus de trabalho e das questões específicas da prática docente.  Mas também, pode 

e deve promover a oportunidade da expressão de uma narrativa onde o professor traga os 

sentidos dessa experiência histórica, social e institucional, profissional e pessoal do que é ser 

professor de educação infantil, permitindo uma releitura desse processo.  

Entendo que ter revisitado neste capítulo o campo de estudo sobre a formação dos 

professores de educação infantil, em diálogo inicial com a pesquisa narrativa (auto) biográfica 

é um exercício de procura por uma nova epistemologia de formação. Unir os fios presentes nas 
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leis, documentos oficiais e programas de governo referentes às políticas de formação voltadas 

para esses profissionais aos fios presentes no contexto teórico sobre a formação em serviço dos 

professores de crianças pequenas, foi um esforço de enxergar os nós e enfrentar os desafios, 

que já se apresentam no momento da escrita deste trabalho, e aqueles que estarão por vir na 

conclusão do mesmo.  

Seguindo, no próximo capítulo apresento concepções e fundamentos teóricos e 

metodológicos da pesquisa narrativa (auto) biográfica e da entrevista narrativa, que vem me 

ajudando ao longo da tese a refletir sobre uma nova epistemologia da formação. 
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 4. A PESQUISA NARRATIVA (AUTO) BIOGRÁFICA: DESAFIOS TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS 

 

“Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, tantas 

vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se 

cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto” (Milton Nascimento) 

 

Neste capitulo, apresento um diálogo com a pesquisa narrativa (auto)biográfica e com a 

entrevista narrativa, no contexto educacional brasileiro e no campo da formação de professores. 

Na oportunidade dialogo também com o conceito de narrativa e experiência em Walter 

Benjamin, para me ajudar a pensar sobre questões relativas à saberes e experiências no contexto 

da pesquisa sobre a formação em serviço de professoras de educação infantil. 

 

4.1 - A pesquisa narrativa (auto) biográfica: um início de conversa e algumas observações: 

desafios e encantamentos de uma professora pesquisadora  

Como já sinalizei no memorial, a minha aproximação com a pesquisa narrativa (auto) 

biográfica na chegada ao GEPPROFI anunciava, na minha trajetória de professora e 

pesquisadora uma outra forma de pesquisar, diferente do que eu conhecia e vivenciava. Uma 

nova epistemologia de formação. Assim, foi a partir da aproximação com uma outra forma de 

pesquisar, de produzir conhecimento para o campo da formação de professores de educação 

infantil, que venho me interrogando e problematizando sobre minha prática como professora e 

pesquisadora nesse contexto de pesquisa-formação. Venho me tornando mais sensível e 

observadora, nos detalhes, nas trajetórias de vida, minha e dos outros, que me constituem. Os 

sinais da nossa existência e experiência de autobiografar-se é o exercício de continuar existindo, 

como digo em meu memorial no início da tese. “A experiência que nos passa, nos atravessa” 

como diz Larrosa (2015), são as experiências que nos constituem, são aquelas que nos tornam 

sujeitos da história, da nossa história.  

A experiência é algo que (nos) acontece e que as vezes treme, ou vibra, algo que nos 

faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às 

vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse 

tremor, então somente então, se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e 

o espaço. (LARROSA, 2015, p. 10) 

Me recordo que fiquei um bom tempo muito pensativa durante os encontros no grupo 

de pesquisa. Pensar sobre uma nova epistemologia da formação de professores a partir de uma 

formação-inovação, uma formação onde as experiências dos professores, sujeitos das pesquisas, 

pesquisadores, produzem novos conhecimentos, uma nova inscrição de ser e estar professores 
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e pesquisadores, ao longo da experiência partilhada, a partir da consciência reflexiva sobre suas 

trajetórias de vida e profissionalização.  

Assim, essa nova perspectiva de formação que me atravessa a cada texto lido, a cada 

participação em diferentes edições do Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica 

(CIPA), a cada participação nos rituais de qualificação e defesa de dissertações e teses do meu 

grupo de pesquisa e a boa surpresa no encontro com a pesquisa narrativa autobiográfica, vem 

me desafiando e me encantando, afetando-me no exercício contínuo de pensar de forma mais 

dialética sobre o meu tema de pesquisa, olhando e refletindo sobre minha trajetória de vida e 

formação de uma maneira mais crítica, “bagunçando” as minhas verdades e “derrubando” 

minhas supostas certezas. 

Sendo assim, minha tentativa no percurso dessa investigação será de não separar, como 

adverte Nóvoa (1995) - o eu pessoal do eu profissional dos professores pesquisados, e também 

da pesquisadora que sou eu. Não dissociar essas duas dimensões na trajetória de vida e formação 

é considerar nesse caminho a presença das nossas vozes e biografias que nos constituem durante 

nossa existência. Sobre essa questão, Nóvoa esclarece que o trabalho com a pesquisa narrativa 

de aporte autobiográfico com base nas narrativas e histórias de vida, possibilita a inclusão, a 

devolução das vozes de sujeitos que foram historicamente silenciados - os professores - fazendo 

com que eles produzam a partir de suas narrativas, novos sentidos para sua formação. Relatos 

que digam de si próprios e a si próprios, produzindo um outro tipo de conhecimento, mais 

próximo da realidade educativa e de suas histórias de vida e formação. 

 

4.2 - Aproximações com a pesquisa narrativa (auto)biográfica 

Os estudos de Elizeu Clementino de Souza (2006) e de Inês Bragança (2012), entre 

outros, apontam que o movimento biográfico no Brasil tem sua vinculação com as pesquisas na 

área educacional, seja no âmbito da história da educação, da didática e formação de professores, 

bem como em outras áreas que tomam as narrativas, como perspectiva de pesquisa e de 

formação como por exemplo, sociologia, psicologia e antropologia. 

Passeggi (2010) esclarece que a partir dos anos 2000, inicia-se um movimento nos 

estudos dos pós-graduados no Brasil, que vem colaborando para a consolidação da pesquisa 

(auto)biográfica em Educação. Essa abordagem de pesquisa tem se consolidado pela 

diversidade de entradas e modos singulares adotados nos programas de pós-graduação, em 

eixos e grupos de pesquisa. Essa diversidade vem ampliando princípios teórico-metodológicos 

para apreender dimensões de formação, condições de trabalho e formação, aspectos 
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relacionados à história da profissão, tendo em vista as fertilidades que vinculam biografia e 

educação, especialmente no âmbito da formação docente. 

Ela se expressa mediante a explosão de teses e de dissertações que tomam como 

palavra-chave da investigação o termo (autolbiográfico), o êxito dos Congressos 

Internacionais sobre Pesquisa (Auto)Biográfica (CIPA); a criação da Associação 

Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (BIOgraph); a existência de publicações 

nacionais e internacionais sob o título de Pesquisa (auto) biográfica (PASSEGGI, 

2010, p. 103). 

 

A autora complementa que esses fatos sinalizam uma forma de superar a flutuação 

terminológica, criada pela variedade de denominações relativas ao uso de fontes (auto) 

biográficas: abordagem biográfica ou autobiográfica, método (auto)biográfico, narrativa de 

vida, relato de vida, histórias de vida, histórias de vida em formação, pesquisa narrativa, 

investigação biográfico-narrativa. 

Encontram-se, há mais de trinta anos, referências à Biography research,no mundo 

anglo-saxão, e na tradição alemã, a denominação Biographie-forschun4. Constata-se, 

na França, a emergência da Recherche biographique en Education, a existência da 

Investigación biográfico-narrativa en educación no mundo hispânico e, no Brasil, já 

se consagrou a expressão pesquisa (auto)biográfica. Esse consenso cria condições 

ideais para congregar pesquisadores numa rede internacional em torno da pesquisa 

(auto)biográfica como campo disciplinar. (PASSEGGI, 2010, p. 103). 

Consenso, que segundo a autora acima deve, evidentemente, ser objeto de estudo, de 

discussões e de investigação epistemológica: Como definir o que se entende por pesquisa 

(auto)biográfica, de modo a incluir a multiplicidade de áreas já consagradas e as propostas 

emergentes de investigação? Qual o seu principal objeto de estudo? Que princípios 

epistemológicos são comuns aos diversos direcionamentos da pesquisa (auto)biográfica? 

Pineau (2006), no seu respeito à vida, insiste que seria preferível Bioautografia, 

postulando a indissociabilidade da vida e da cognição humana. Nas edições do CIPA, 

adotou-se a solução dos parênteses - (auto)biografia - para chamar a atenção sobre 

dois tipos de fontes nas pesquisas educacionais: as biográficas e as autobiográficas. 

(PASSEGGI, 2010, p. 103). 

A pesquisadora ainda esclarece que no esforço de desenclausurar o eu (auto) e favorecer 

todas as combinações permitidas pela pesquisa narrativa (auto) biográfica:  

Biografia, autobiografia, grafiabioauto, bioautografia, ludobiografia, logobiografia, 

cinebiografia, autografia ... Christine Delory-Momberger na França (2008, 2009, 

2010), que vem pesquisando a pesquisa biográfica em Educação", reconhece três 

desafios epistemológicos para definir a pesquisa (auto)biográfica. O primeiro é um 

desafio imanente: sua auto definição como área de pesquisa. O que é a pesquisa 

(auto)biográfica? O que ela faz? O segundo desafio é o do reconhecimento interno: o 

seu lugar entre múltiplas posições teóricas e práticas que fazem uso de fontes (auto) 

biográficas em Educação. Finalmente, o reconhecimento externo: sua coexistência 

enquanto área de investigação científica no seio das Ciências Humanas e Sociais 

(2010, p.104). 
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Sobre isso, Passegi parafraseando Gusdorf (1991, p. 123), diz que a pesquisa narrativa 

acolhe, sem discriminação, todos as grafias (desde a escrita em línguas naturais, como as 

biografias, autobiografias; aos gestos, às fotografias, como as fotobiografias; vídeografias, 

cinebiografias, webgrafias, transcrições de textos orais...), nas quais o sujeito toma a si mesmo 

como objeto de reflexão. Assim sendo, é possível dizer que “a pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, inclui em seu domínio a multiplicidade de áreas consideradas canônicas e as 

propostas emergentes que constituem territórios ainda inexplorados” (2010, p.104). 

Quando interroga-se sobre o principal objeto de estudo da pesquisa narrativa 

(auto)biográfica é importante chamar atenção que, no centro de suas interrogações, encontram 

- se: o fato biográfico (autobiográfico) e o ato de biografar(se).  

O fato biográfico (autobiográfico) precede qualquer grafia efetiva, ele se aproxima de 

uma autobiografia não intencional: o que chamamos de fato biográfico é esse viés de 

figuração narrativa que acompanha o percebido de nossa vida, esse espaço-tempo 

interior, segundo o qual nos situamos sem conhecer exatamente o momento e o lugar 

que ocupamos na figura de conjunto que lhe atribuímos. E, em cada ponto dele, 

projetamos caminhos e potencialidades, como nas narrativas "cujos leitores são os 

heróis': uma instância pessoal à qual conferimos a identidade de um si mesmo. 

(MOMBERGER, 2008, p. 36. Apud: PASSEGGI, 2010, p.111). 

Por sua vez, o ato de (auto)biografar define-se por essa capacidade humana de se 

apropriar de um instrumento semiótico (grafia), culturalmente herdado, e se colocar no centro 

do discurso narrativo (autobiografar), ou colocar o outro como protagonista de um enredo. O 

fato (auto)biográfico encontra na narrativa sua forma de expressão mais imediata, a tal ponto 

de ser facilmente confundido com ela.  

O espaço-tempo da representação biográfica se apropria dos princípios de organização 

e de coesão do discurso narrativo: sucessão de causalidade narrativa, sintaxe das ações e das 

funções, dinâmica transformadora entre sequência de abertura e fechamento, orientação e 

objetivo. Em variados níveis de operacionalidade, a narrativa “apresenta-se como a linguagem 

do fato biográfico primordial [...], como o operador da tessitura da intriga, mediante o qual 

fazemos de nossa vida uma história” (MOMBERGER, 2008, p.36. Apud: PASSEGGI, 2010, 

p.112). 

Hoje, os pesquisadores que vem adotando essa abordagem de investigação realizam suas 

pesquisas, atentos e cuidadosos a seguinte pergunta: O que faz a pesquisa narrativa 

(auto)biográfica? Dando importância central a linguagem do indivíduo-sujeito, de modo que, 

em primeiro lugar, a pesquisa (auto)biográfica investiga mais profundamente a relação próxima 

entre linguagem, pensamento e práxis social. Para isso, se faz necessário que esse tipo de 

pesquisa estude também as operações de linguagem, segundo a especificidade dos instrumentos 
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semióticos, que materializam o fato biográfico, mediante os quais os indivíduos integram, 

estruturam, interpretam os espaços e as temporalidades de seus contextos histórico-culturais 

(Passeggi, 2010). 

A pesquisadora acima aponta três grandes princípios da pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, princípios que não irei me debruçar neste momento sobre eles, mas que são 

importantes de serem destacados no contexto e sentido de minha discussão: o primeiro coloca 

em cena a construção da realidade pelo sujeito; o segundo focaliza a linguagem como elemento 

mediador da construção da realidade e o trabalho de interpretação dos fatos pelo sujeito, ao 

transformar a vida em texto narrativo e o último se refere ao princípio que sustenta a pesquisa 

(auto)biográfica, antes de representar uma episteme, uma verdade, é um posicionamento 

epistemopolítico.  

No centro de suas buscas e inquietações insere-se o ser humano, a pessoa, acreditando-

se na capacidade do indivíduo-sujeito de produzir reflexão sobre si mesmo.  

Não se busca obstinadamente a "verdade objetiva”: pois se tem consciência de que a 

"realidade" passa, obrigatoriamente, pela mediação dos sistemas simbólicos, 

constitutivos do imaginário social, que é, por sua vez, subjetivado pelos indivíduos. 

A pesquisa (auto) biográfica não tenta neutralizar a validade dos métodos científicos 

herdados, sua mirada epistemológica visa ser guiada pelo desejo de considerar o que 

a pessoa pensa sobre ela e sobre o mundo, como ela dá sentido às suas ações e toma 

consciência de sua historicidade. Em suma, a pesquisa (auto)biográfica tem por 

ambição compreender como os indivíduos (a criança, o jovem, o adulto...) e/ou os 

grupos (familiares, profissionais, gregários...) atribuem sentido ao curso da vida, no 

percurso de sua formação humana, no decurso da história. O respeito ao sujeito como 

agente e paciente das interações sociais permite afirmar que essa postura em pesquisa 

“tece seus fios” na malha por um olhar biopolítico para o humano e exige, do 

pesquisador e do formador, a mesma postura ética. (PASSEGGI, 2010, p. 113). 

A aproximação com esses pesquisadores tem me ajudado a compreender que as 

narrativas têm se concebido na esfera educacional, na interação com outras áreas do 

conhecimento, como possibilidade teórico-metodológica de pesquisas que buscam apreender 

formas, maneiras como os sujeitos narram suas histórias individuais ou coletivas. Assim, 

formamo-nos como sujeitos históricos pela maneira como experimentamos, significamos e 

vivemos no/com o mundo.  

A narrativa é tanto um fenômeno, quanto uma abordagem de investigação-formação, 

porque surge das vivências, experiências advindas da vida humana e possibilitam, a partir da 

reflexividade biográfica, apreender dimensões cotidianas da vida. 

O sentido, a pertinência e a permanência do trabalho centrado na abordagem 

biográfica e autobiográfica e de seu enquadramento como um projeto de investigação-

formação justificam-se porque não busco uma teorização a posteriore sobre a prática, 

mas sim uma constante vinculação dialética entre as dimensões prática e teórica, as 

quais são expressas através da metarreflexão do ato de narrar-se, dizer-se de si para si 
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mesmo como uma evocação dos conhecimentos e das experiências construídos pelos 

sujeitos. (SOUZA, 2006, p.48) 

 

É importante lembrar, que o início dos estudos, pesquisas e a utilização sistemática do 

método (auto) biográfico no campo da formação de adultos foi marcado pela publicação da obra 

“Vidas das histórias de vida” por Gaston Pineau, em 1980. A partir deste momento até hoje, a 

reflexão em torno das histórias de vida tem-se enriquecido potencialmente, dando origem a uma 

série de interessantes experiências em vários países da Europa e da América do Norte. A obra 

parte do estudo de vários autores e formas literárias, abordagens psicológicas e às utilizações 

da sociologia e a da antropologia sobre histórias de vida, concluindo que o impacto social das 

autobiografias está diretamente ligado ao seu paradoxo epistemológico fundamental: a união 

do mais pessoal com o mais universal. (Nóvoa, 2014). 

Ao encontro de princípios da sociologia, Pineau (1980) considera as histórias de vida 

como método de investigação-ação, que procura estimular a autoformação, na medida em que 

o esforço pessoal de explicitação de uma dada trajetória de vida obriga uma grande implicação 

e contribui para uma tomada de consciência individual e coletiva. A biografia, é ao mesmo 

tempo, um caminho de investigação e um instrumento pedagógico: essa é a dupla função que 

justifica a sua utilização no domínio das ciências da educação e da formação. 

No contexto brasileiro, a entrada dessas discussões ocorre na década de noventa e 

considerando-se as atuais políticas e programas governamentais de formação docente, a 

retomada é ainda mais recente. Essa introdução foi influenciada pelos dispositivos de regulação 

constantes na Lei nº. 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Reconhecidas as suas potencialidades formativas, no caso específico de sua inserção 

nas políticas e programas governamentais brasileiros de formação docente, os 

procedimentos com (auto) biografias têm sido progressivamente difundidos e têm 

assumido características peculiares em função dos contextos locais de implementação 

e das alterações nas diretrizes políticas mais gerais referentes à formação de docentes. 

Por outro lado (talvez pelo próprio caráter recente e inovador de sua introdução no 

Brasil) a produção científica e normativa acerca da utilização das histórias de vida e 

(auto) biografias na formação de docentes em nosso país, ainda que apresente 

importantes contribuições, encontra-se escassa e merecedora de maiores estudos 

(KRAMER, 2007, p.35). 

 

Nóvoa (2014) acrescenta ainda que a abordagem biográfica procura desencadear uma 

reflexão teórica sobre o processo de formação dos adultos, dando aos formandos, aos 

professores o estatuto de investigadores em suas experiências de formação inicial ou em 

serviço: “é por isso que nos parece pertinente falar, como já anunciado no capítulo anterior, de 

uma nova epistemologia da formação, formação que não pode deixar de ser entendida como 

um verdadeiro processo de produção-inovação” (2014, p. 155).  



145 
 

 
 

Nóvoa e Finger (2014) trazem, nos anos 80, para o debate em seus textos89 sobre 

histórias de vida e formação a urgência da procura por uma nova epistemologia da formação, 

nova epistemologia, certamente, por provocar no indivíduo-sujeito através do exercício de 

autobiografar-se e narrar sobre si, um discurso como diz Nóvoa de uma  retrospecção e eu 

incluiria também de introspecção, revelador de sua história, sua inscrição social, produzindo 

um novo conhecimento sobre si e sobre as práticas e experiências no seu percurso de vida e 

formação. 

No mesmo livro, Franco Ferrarotti (2014) em seu artigo “Sobre a autonomia do método 

biográfico” aponta que o então interesse crescente pelo uso sociológico da biografia nas 

ciências humanas responde a uma dupla exigência: a primeira é em relação a necessidade de 

uma renovação metodológica, provocada pela crise generalizada dos instrumentos heurísticos 

da sociologia: a metodologia clássica das ciências sociais - “o Santo Método, como diz 

ironicamente Gouldner - já não tem boa reputação” (2014, p.30).  

Ferrarotti (2014) ao trazer a observação do filósofo positivista francês A. Comte, no 

qual o mesmo afirma que só observamos fielmente quando nos colocamos de fora, chama 

atenção que o esforço feito para integrar a sociologia no campo das ciências da natureza 

“conduziu apenas a um método escolástico. As técnicas cada vez mais sofisticadas não 

correspondem nenhum crescimento real do conhecimento sociológico” (2014, p.30). 

Crescem as críticas contra os seus dois axiomas fundamentais: a objetividade e a 

intencionalidade nomotética. A crítica a esses dois axiomas, que caracterizam a epistemologia 

sociológica teve como consequência, para o autor, a valorização crescente de uma metodologia 

mais ou menos alternativa: o método biográfico. 

A segunda exigência refere-se ao fato, apontado por Ferraroti (2014), de que as extensas 

explicações estruturais, não satisfazem seus destinatários: “as pessoas querem compreender sua 

vida cotidiana, as suas dificuldades e contradições, e as tensões e os problemas que lhes impõe” 

(2014, p.31). Assim, demandam por uma ciência das mediações que interpreta as estruturas 

sociais em comportamentos individuais ou microssociais. Propondo correlações constantes e 

gerais, em que seriam caminhos que ligassem a historicidade absoluta de um ato à generalidade 

de uma estrutura, assim para o autor, o método biográfico de investigação situa-se no 

atravessamento da investigação teórica e metodológica das ciências do homem. 

Ora, a biografia que se torna instrumento sociológico parece poder vir a assegurar essa 

mediação do ato à estrutura, de uma história individual à história social. A biografia 

parece implicar a construção de um sistema de relações e a possibilidade de uma teoria 

                                                           
89 O método (auto) biográfico e a formação - organizada por Antônio Nóvoa e Matthias Finger (2014) em sua 2ª 

edição pela EDUFRN. 
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não formal, histórica e concreta, de ação social. Uma teoria que preencheria o “corte 

epistemológico”, que segundo, Althusser, divide inelutavelmente domínio do 

psicológico e o domínio do social (FERRAROTTI, 2014, p.32. Aspas do autor). 

 

Assim o autor, chama atenção para a necessidade da produção de conhecimento sobre 

questões que as grandes explicações estruturais não dão mais conta como a compreensão sobre 

um comportamento, a relação entre dois indivíduos, o que leva um indivíduo a querer ser 

professor, como um professor se forma um professor, entre outras. Questões certamente caras 

a uma pesquisa narrativa que se debruça sobre a questão da formação de professores. 

A esse respeito, Souza (2006) e Bragança (2008), sinalizam que enriquecer e aprofundar 

as discussões sobre as relações entre concepções e funções das histórias de vida e narrativas 

(auto) biográficas na formação de docentes poderá propiciar um aporte qualitativo às práticas 

formativas que se têm desenvolvido junto aqueles que, a partir de projetos e expectativas 

pessoais, optam por ingressar nesses contextos de formação. A abordagem biográfica reforça o 

princípio e que é “sempre a própria pessoa que se forma” e formar-se à medida que elabora a 

compreensão sobre o seu percurso de vida: a implicação do sujeito no seu próprio processo de 

formação torna-se assim inevitável.  

As histórias de vida e o método (auto) biográfico integram-se no movimento atual que 

procura repensar as questões da formação, acentuando a ideia que “ninguém forma 

ninguém e que a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os 

percursos de vida (NÓVOA, 2014, p.153). 
 

Eu diria então, que a pesquisa narrativa (auto) biográfica, de certo, traz em sua proposta 

de formação, a possibilidade de um movimento permanente dos sujeitos pesquisados e também 

do pesquisador, de produzir novos sentidos para suas experiências. Na medida que esse 

exercício através de uma “consciência contextualizada” de retrospectiva sobre nossas trajetórias 

de vida, revela para nós indivíduos e sujeitos, da nossa formação, outras maneiras de ser e estar 

na profissão, e, na medida que unimos os fios das experiências anteriores aos fios da experiência 

no presente, nos conectamos com nós mesmos, numa perspectiva individual, mas também 

coletiva de existência. 

A interrogação epistemológica que atravessa nos dias de hoje alguns círculos de 

formação de adultos origina-se numa crítica a uma "visão desenvolvimentista" da 

educação e na procura de uma concepção da formação que permita ao indivíduo 

"pensar-se na ação". O modelo de desenvolvimento, no qual se referenciam a ciência 

e a educação modernas, não só impossibilita a compreensão do processo de formação 

dos adultos como oculta uma questão importante que é o lugar do sentido nesse 

contexto (NÓVOA, 2014, p.152). 

 

A dificuldade de elaborar uma teoria da formação dos adultos para Nóvoa (2014) está, 

na maioria das vezes, na inabilidade de compreender a formação sem o recurso aos conceitos 

de "progresso" e de "desenvolvimento". Assim, o adulto tem que construir sua própria formação 
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a partir de um balanço de vida (perspectiva retrospectiva) e não apenas levando em 

consideração o desenvolvimento futuro. Complemento ainda que, essa abordagem de pesquisa, 

de certo, reforça o princípio segundo o qual é sempre a própria pessoa que se forma e forma-se 

é o exercício de elaborar uma compreensão sobre o seu caminho, suas escolhas, sua trajetória.  

Compreende-se então que a pesquisa narrativa (auto)biográfica utilizada como um 

método de investigação deve estar a serviço que permita o indivíduo-sujeito tornar-se ator do 

seu processo de formação, por meio do seu domínio, conhecimento e apropriação do seu 

percurso de vida.  

Nesse sentido, o propósito da pesquisa narrativa (auto) biográfica é de desencadear uma 

reflexão crítica sobre as experiências do indivíduo-sujeito, experiências e trajetórias de 

formação que vão dando aos professores, o estatuto de investigadores. Ou seja, na medida que 

o adulto, em nosso caso o professor, passa pela experiência na sua formação, de refletir 

criticamente, sobre sua trajetória no campo pessoal e profissional, ao mesmo tempo, vai 

produzindo, um novo conhecimento sobre si e, também, sobre o outro que o constitui, num 

movimento de “produção-inovação” sobre sua história e inscrição de vida e na vida.  

 

4.3 - Narrativas (auto) biográficas na formação de adultos: experiências e dimensões 

cotidianas da vida 

As narrativas (auto) biográficas têm se concebido na esfera educacional, interagindo 

com outras áreas do conhecimento, como possibilidade teórico-metodológica de pesquisas que 

buscam apreender formas, maneiras como os sujeitos narram suas histórias individuais ou 

coletivas. Formamo-nos como sujeitos históricos pela maneira como experimentamos, 

significamos e vivemos no/com o mundo. A narrativa é tanto um fenômeno, quanto uma 

“abordagem de investigação-formação, porque parte das experiências advindas da vida humana 

e possibilitam, mediante a reflexividade biográfica, apreender dimensões cotidianas da vida” 

(SOUZA, 2006, p.55).  

As narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos em todo lugar. 

Parece existir em toda as formas de vida humana uma necessidade de contar; contar 

histórias é uma forma elementar de comunicação humana, e independentemente do 

desempenho da linguagem estratificada, é uma capacidade universal. Através da 

narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam com a cadeia de 

acontecimentos que constroem a vida individual e social. Contar histórias implica 

estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e 

sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal. (BAUER; JOVCHELOVITCH, 

2011, p.125). 
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Chamo atenção para o sentido, da pertinência e a permanência do trabalho centrado na 

abordagem biográfica e autobiográfica e de sua delimitação como um projeto de investigação-

formação: 

O sentido, justifica-se porque não busco uma teorização a posteriore sobre a prática, 

mas sim uma constante vinculação dialética entre as dimensões prática e teórica, as 

quais são expressas através da metarreflexão do ato de narrar-se, dizer-se de si para si 

mesmo como uma evocação dos conhecimentos e das experiências construídos pelos 

sujeitos. (SOUZA, 2006, p.48) 

Parafraseando Passegi (2010, p.115), “narrar é um processo autopoiético90, exercício 

dos seres humanos, produzirem a si próprios”, recriando-se e reinventando-se nas experiências 

de interação no campo histórico, social e cultural. As narrativas (auto)biográficas, surgem como 

prática de formação nos anos de 1980, na Europa, e se inserem no contexto da formação 

continuada de adultos, que retornam à universidade, em busca de reinserção profissional. De 

acordo com a pesquisadora, a base teórico-metodológica desse eixo, entre nós, está 

originalmente relacionada às obras dos pioneiros mais representativos do movimento sócio-

educativo das histórias de vida em formação: Gaston Pineau (1983, 1999, 2004, 2006ª, 2006b), 

Pierre Dominicé (2000, 2006, 2007, 2008), Marie-Christine Josso (2010), Nóvoa (1988, 1992, 

1995). 

Admite-se, como princípio, que as escritas de si, longe de comunicar o que já se sabe, 

constituem-se verdadeiros processos de descoberta. Essa dimensão heurística permite 

a quem escreve explicitar as experiências e transformar saberes implícitos em 

conhecimento (pesquisa). O narrador; ao redescobrir-se como ser aprendente, 

reinventa-se (formação). Nesse processo hermenêutico permanente de interpretação e 

reinterpretação dos fatos, o adulto reelabora o processo histórico de suas 

aprendizagens (ação). É nesse sentido que se pode falar de aprendizagem biográfica. 

(PASSEGGI, 2009, p.115). 

Por isso, certamente, a preocupação primordial é que as narrativas sirvam, 

essencialmente, a quem escreve e narra sobre si. Pode-se dizer, que as escritas de si, longe de 

comunicar o que já se sabe, constituem-se verdadeiras trajetórias e percursos de descoberta: 

“essa dimensão heurística permite a quem escreve explicitar as experiências e transformar 

saberes implícitos em conhecimento, em pesquisa”. (PASSEGGI, 2009, p.115). Para a 

pesquisadora, o narrador; ao redescobrir-se como ser aprendente, reinventa-se (formação). 

Nesse processo hermenêutico permanente de interpretação e reinterpretação dos fatos, o adulto 

reelabora o processo histórico de suas aprendizagens (ação). É nesse sentido que se pode falar 

de aprendizagem biográfica.  

A mediação biográfica se enriquece pelo coinvestimento e ajuda solidária na 

construção do sentido. Ela se fortalece na crença de que, o retorno sobre si torna o 

                                                           
90 Autopoiese ou autopoiesis é um termo criado na década de 1970 pelos biólogos e filósofos chilenos Francisco 

Varela e Humberto Maturana para designar a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios.   
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sujeito consciente do seu poder e do poder e do querer do outro sobre sua vida e, por 

esse viés, a reflexividade autobiográfica constitui-se um processo emancipador, 

provocador do desejo de cuidar melhor de si e do outro. O reconhecimento dos seres 

humanos como pessoas plenas de possibilidades ainda não realizadas, antes de ser um 

posicionamento epistemológico, é um engajamento ético. Essa percepção faz evoluir 

a ideia intimista da subjetividade, geralmente atribuída às escritas autobiográficas, 

para uma visão histórico-cultural do sujeito (PASSEGGI, 2010, p.123). 

Passeggi (2009) nos diz que a narrativa está simplesmente ali como a própria vida, na 

experiência de existir, a ponto de confundir-se com ela. Narrar na ideia da autora tem como 

propósito explicar, mesmo o inexplicável, e chegar com ela ao equilíbrio perdido. Contar a sua 

história é dar forma e materialidade ao que antes não tinha ainda. Nos convidando a pensar, 

junto ao escritor abaixo, a autora prossegue frisando que, com o tempo e todo tempo, sem que 

percebamos, vamos fazendo rascunhos de nós mesmos. Assim, (re)construindo-se, 

incessantemente, na relação com nós mesmos, no diálogo com o outro, vamos constantemente 

elaborando autobiografias involuntárias. 

Creio que todas as palavras que vamos pronunciando, todos os movimentos e gestos, 

concluídos ou somente esboçados podem ser entendidos como peças soltas de uma 

autobiografia não intencional. Esta convicção de que tudo quanto dizemos e fazemos 

ao longo do tempo, mesmo parecendo desprovido de significado e importância, é, e 

não pode impedir-se de o ser, expressão biográfica, levou-me a sugerir um dia, com 

mais seriedade do que à primeira vista possa parecer, que todos os seres humanos 

deveriam deixar relatadas por escrito as suas vidas (SARAMAGO, 2008, s/p. Apud: 

PASSEGGI, 2010, p. 103). 

Em direção a essa perspectiva, Henriques (2018) em seus estudos em Ferraroti (2010) 

vai dizer que se todo indivíduo constituindo-se a partir da reapropriação singular do universal 

social e histórico que o rodeia, pode-se conhecer o social a partir desta “especificidade 

irredutível de uma práxis individual, ou melhor dizendo, a partir dessa relação processual e 

dinâmica entre o singular e o universal social”. (2018, p. 5). Para a autora, essa via não linear 

solicita a criação de novos olhares e métodos, mas sobretudo, o reconhecimento que uma 

narrativa biográfica não é um relatório de acontecimentos ou de experiências vividas, mas é 

também uma microrelação social. 

 

4.4 - O exercício de narrar: sobre o conceito de “experiência” em Walter Benjamin  

Prossigo nessas próximas linhas em companhia de Walter Benjamin91 (1985) e 

Gagnebin (2013) fazendo uma leitura mais atenta das obras benjaminianas: “Experiência e 

                                                           
91 Walter Benjamin é um filósofo do século XX considerado contemporâneo que propõe em seus escritos uma 

aproximação entre o que é verdadeiro e o que é belo, indissociáveis na experiência que torna possível o 

conhecimento ontológico, conhecimento que faz parte da metafísica que trata da natureza, realidade e existência 

dos entes. A ontologia trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é 

inerente a todos e a cada um dos seres. 
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Pobreza" e "O Narrador" no esforço de compreender como o conceito de experiência do 

filósofo, pode contribuir para reflexão sobre o exercício de narrar como uma prática potente de 

formação-reflexão-ação na formação em serviço dos professores de educação infantil. 

Conheci a obra de Benjamin durante o período do meu mestrado em Educação na 

UERJ92 nos anos noventa, onde seu conceito de experiência já me chamava atenção na reflexão 

sobre as políticas públicas e formação de professores na educação infantil - tema da minha 

dissertação. No ano passado, através de uma disciplina93 no doutorado me reaproximei dos 

conceitos benjaminianos de literatura, infância, história, arte, cultura e experiência. 

Walter Benjamin é um filósofo considerado contemporâneo que propõe em seus 

escritos uma aproximação entre o que é verdadeiro e o que é belo, indissociáveis na 

experiência que torna possível o conhecimento ontológico, conhecimento que faz parte da 

metafísica que trata da natureza, realidade e existência dos entes. A ontologia trata do ser 

enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a 

todos e a cada um dos seres.  

A busca da verdade não admite uma primazia, uma superioridade da “razão” sobre 

o “sensível”, do “universal” sobre o “singular”, do “conceito” sobre a “ideia” e do 

“ser” sobre a “história”, mas, ao contrário, se constitui a partir de uma dialética, de 

um encontro entre os opostos que emergem da experiência do singular presente na 

história (BAPTISTA E LIMA, 2013, p.49).  
 

 Benjamin busca a compreensão da importância do conceito de experiência para a 

reflexão sobre a existência histórica do sujeito em cinco ensaios: “Experiência” (1913); 

“Sobre o programa da filosofia do porvir” (1918); “Experiência e pobreza” (1933); “O 

narrador” (1936) e “Sobre alguns temas baudelarianos” (1940). 

 Em seu segundo ensaio sobre experiência: Sobre o programa da filosofia do porvir 

(1918), Baptista e Lima (2013) sinalizam que Benjamin, neste período está aberto ao 

pensamento kantiano. Ao estudar Kant, o ensaísta alemão compreende como um filósofo que 

entendeu a diversidade da realidade como uma experiência de ordem baixa: Kant não teria 

considerado outra experiência senão aquela que é efêmera e se integra ao conhecimento. Por 

este motivo, Benjamin acreditou que Kant esteve no horizonte de uma experiência do seu 

tempo, característica do Iluminismo, um tempo que não carecia de metafísica e onde a 

                                                           
92 Disciplina: Walter Benjamin ministrada pela professora Rachel Villardi - Programa de Pós-Graduação em 

Educação UERJ no Semestre -1997.1. 
93 Disciplina: Tópicos Especiais em Filosofia, Estética e Sociedade: Walter Benjamin - temporalidade, história e 

experiência, ministrada pelo professor Eduardo Rebuá - Programa de Pós-Graduação em Educação UFF no 

Semestre - 2018.1. 
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"experiência nua, primitiva e auto-evidente era a única experiência possível". (Benjamin, 

2000, p. 100). 

  Gagnebin (1986) em citação a algumas passagens dos textos de Benjamin dos anos 30 

sinaliza que o filósofo retoma a questão da "Experiência", agora dentro de uma nova 

problemática: de um lado, demonstra o enfraquecimento da "Erfahrung"- (experiência) no 

mundo capitalista moderno em detrimento de um outro conceito, a "Erlebnis", (experiência 

vivida), característica do indivíduo solitário; esboça, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a 

necessidade de sua reconstrução para garantir uma memória e uma palavra comuns, malgrado 

à desagregação e o esfacelamento do social.  

Assim, o que nos interessa aqui, no momento, é a relação que Benjamin estabelece entre 

o fracasso da “Erfahrung” (experiência) e o fim da arte de contar, ou, dito de maneira inversa 

(mas não explicitada em Benjamin) como destaca Gagnebin (1986), a ideia de que uma 

reconstrução da "Erfahrung" (experiência) deveria ser acompanhada de uma nova forma de 

narratividade. A uma experiência e uma narratividade espontâneas, que surgem de uma 

organização social comunitária centrada no artesanato, oporiam assim, a 

formas "sintéticas" de experiência e de narratividade, como diz Benjamin: “frutos de um 

trabalho de construção empreendido, de fato, por aqueles que reconheceram a impossibilidade 

da experiência tradicional na sociedade moderna e que se recusam a se contentar com a 

privaticidade da experiência vivida individual” - ("Erlebnis"). 

Este aspecto "construtivista", essencial nas "teses" ("A historiografia marxista tem em 

sua base um princípio construtivo." tese 17), deve ser destacado, para evitar que a 

teoria benjaminiana sobre a experiência seja reduzida à sua dimensão nostálgica e 

romântica, dimensão essa presente, sem dúvida, no grande ensaio sobre "O Narrador", 

mas não exclusiva. (GAGNEBIN, 1986, p. 7-19). 

 

A autora acima sinaliza que, se consideramos os textos dessa época, e, especificamente, 

dois textos frequentemente paralelos como: "Experiência e Pobreza" e "O Narrador", nota-se 

que o diagnóstico de Benjamin sobre a perda da experiência não se altera, embora sua 

apreciação varie. Idêntico diagnóstico: a arte de contar torna- 

se cada vez mais rara porque ela parte, fundamentalmente, da transmissão de uma experiência 

no sentido pleno, cujas condições de realização já não existem na sociedade capitalista 

moderna. Quais são essas condições?  

   
Benjamin distingue, entre elas, três principais: a experiência transmitida pelo relato 

deve ser comum ao narrador e ao ouvinte. Pressupõe, portanto, uma comunidade de 

vida e de discurso que o rápido desenvolvimento do capitalismo, da 

técnica, sobretudo, construiu. A distância entre os grupos humanos, entre as 

gerações, transformou-se hoje em abismo pelo fato que as condições de vida mudam 

em um ritmo demasiado rápido para a capacidade humana de assimilação. Enquanto 



152 
 

 
 

no passado o ancião que se aproximava da morte era o depositário privilegiado de uma 

experiência transmitida aos mais jovens, hoje ele não passa de um velho cujo discurso 

é inútil. (GAGNEBIN, 1986, p. 7-19). 

 

  Entende-se assim, que o caráter de comunidade entre vida e palavra apoia-se ele próprio 

na organização pré-capitalista do trabalho, em especial na atividade artesanal. O artesanato 

permite, devido a seus ritmos lentos e orgânicos, em oposição à rapidez do processo de trabalho 

industrial, e devido a seu caráter totalizante, em oposição ao caráter fragmentário do trabalho 

em cadeia, por exemplo, uma sedimentação progressiva das diversas experiências e uma palavra 

unificadora. O ritmo do trabalho artesanal se inscreve em um tempo mais global, tempo onde 

ainda se tinha, justamente, tempo para contar. (Gagnebin, 1986). 

Em seus estudos no “Narrador”, Gagnebin (1985) destaca que para Benjamin, os 

movimentos precisos do artesão, que respeita a matéria que transforma, têm uma relação 

profunda com a atividade narradora: já que esta é também, de certo modo, uma maneira de dar 

forma à imensa matéria narrável, participando assim da ligação secular entre a mão e a voz, 

entre o gesto e a palavra.   

A comunidade da experiência funda a dimensão prática da narrativa tradicional. 

Aquele que conta transmite um saber, uma sapiência, que seus ouvintes podem 

receber com proveito. Sapiência prática, que muitas vezes toma a forma de uma moral, 

de uma advertência, de um conselho, coisas que, hoje, não sabemos o que fazer, de 

tão isolados que estamos, cada um em seu mundo particular e privados. Ora, diz 

Benjamin, o conselho não consiste em intervir do exterior na vida de outrem, como 

interpretamos muitas vezes, mas em “fazer uma sugestão sobre a continuação de uma 

história que está sendo narrada”. (GAGNEBIN, 1985, p. 7-19). 

Se consideramos os textos em análise, nota-se que o diagnóstico de Benjamin sobre a 

perda da experiência não se altera, embora sua apreciação varie. Idêntico diagnóstico: a arte de 

contar torna - se cada vez mais rara porque ela parte, fundamentalmente, da transmissão de uma 

experiência no sentido pleno, cujas condições de realização já não existem na sociedade 

capitalista moderna. Quais são essas condições? Benjamin distingue, entre elas, três principais: 

a experiência transmitida pelo relato deve ser comum ao narrador e ao ouvinte: 

Pressupõe, portanto, uma comunidade de vida e de discurso que o rápido 

desenvolvimento do capitalismo, da técnica, sobretudo, construiu. A distância entre os 

grupos humanos, entre as gerações, transformou-se hoje em abismo pelo fato que as 

condições de vida mudam em um ritmo demasiado rápido para a capacidade humana de 

assimilação. Enquanto no passado o ancião que se aproximava da morte era o depositário 

privilegiado de uma experiência transmitida aos mais jovens, hoje ele não passa de um 

velho cujo discurso é inútil (GAGNEBIN, 2013, p. 7-19). 

Eu me arriscaria a dizer que esse ancião no passado, que se aproxima da morte em 

Benjamin, poderia ser comparado ao professor no presente, cujo a voz vem sendo desconsiderada, 

e suas experiências traduzidas em práticas e fazeres isolados de uma experiência maior de 

formação-criação-inovação. Me recordo, que durante toda minha trajetória de aluna no curso 



153 
 

 
 

Normal à professora de educação infantil e em seguida no ensino superior, venho constatando a 

ausência da fala do professor. Uma voz que representa sua história, sua experiência, projetos e 

percursos de ordem pessoal e profissional. Ausência de uma fala que anuncia a chegada do sujeito 

social, cultural, cognitivo, o sujeito da experiência, da oralidade, do seu registro, de suas marcas 

de vida-formação, que estão presentes em suas vidas antes mesmo de serem professores.  

Os estudos de Henriques (2017) nas obras de Bolívar (2014) vêm sinalizando que a 

pesquisa narrativa (auto) biográfica com base nas narrativas e histórias de vida dos professores 

traz a possibilidade de representação de um conjunto de dimensões da “experiência” que a 

investigação formal não considera e deixa de fora, além de trazer a importante questão do 

próprio processo de pesquisa poder constituir-se em uma “experiência”, para os sujeitos 

pesquisados e inclusive para o pesquisador. 

Na medida em que o pesquisador também se implica e se coloca como um sujeito da 

pesquisa ele se torna mais um elo em uma comunidade de narrativas suscitadas neste 

processo. Assim, a partir de um olhar fenomenológico, esta abordagem pretende 

considerar vários aspectos das histórias de vida e formação desses sujeitos a partir de 

suas próprias referências ao mesmo tempo singulares e sociais, permitindo a escuta 

de vozes silenciadas, a descoberta das sombras de cotidianos perdidos e de 

acontecimentos ignorados. (HENRIQUES, 2017, p. 18) 

 

Nessa perspectiva, a pesquisadora acima, esclarece ainda que no contexto da educação, 

o próprio sentido de formação tem uma história na narrativa singular do sujeito, que se tecem a 

muitas outras histórias e vozes com as quais mantém uma corrente dinâmica e contínua que 

atravessa dimensões de espaço e tempo e cria comunidades discursivas.  

Neste tipo de pesquisa é importante compreender que o pesquisador também faz parte 

desse fluxo narrativo, e reconhecer que ele tem percursos e experiências comuns em 

relação aos sujeitos de sua pesquisa, e que muitas vezes, pode constituir-se de sua 

pesquisa e que muitas vezes o próprio relato de sua experiência pode constituir-se um 

convite para que outras histórias sejam narradas e continuadas. (HENRIQUES, 2018, 

p. 6). 

Nóvoa (1995) e Henriques (2017) sinalizam ainda que a pesquisa narrativa 

(auto)biográfica, e suas narrativas e histórias de vida, possibilitam a inclusão, a devolução da 

voz de sujeitos que foram historicamente silenciados, fazendo com que eles produzam relatos 

que digam de si próprios e a si próprios, possibilitando ao professor no ato de narrar, reflexão 

e produção de outro tipo de conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do seu 

cotidiano de trabalho.  

Assim, para conhecer as trajetórias de formação e histórias de vida privilegiando a 

concepção dos sujeitos, tem-se trabalhado com a perspectiva epistemológica e metodológica da 

narrativa nas suas abordagens de histórias de vida e formação. É importante destacar, que de 

acordo com Nóvoa (2010) o aporte (auto) biográfico vincula-se a uma nova epistemologia da 
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formação na medida em que apresenta uma natureza formadora, através de uma experiência 

que potencializa reflexões sobre as próprias concepções e práticas dos sujeitos.  

4.5 - As Entrevistas Narrativas (EN) e pesquisa na formação de professores 

Como vimos até aqui, para conhecer as trajetórias de formação privilegiando a 

concepção dos sujeitos, tem-se trabalhado com a perspectiva epistemológica e metodológica da 

narrativa nas suas abordagens de histórias de vida e formação. É importante destacar, que de 

acordo com Nóvoa (2010), o aporte (auto) biográfico vincula-se a uma nova epistemologia da 

formação na medida em que apresenta uma natureza formadora, através de uma experiência 

que potencializa reflexões sobre as próprias concepções e práticas. Por isso, o nosso interesse 

em compreender através da (EN) as singularidades, as identidades e os sujeitos considerando 

sua historicidade e também o que narram sobre sua própria trajetória de vida pessoal, formativa 

e profissional. De acordo com Bragança,  

 
A perspectiva de trabalho com as Histórias de Vida, no campo educativo, emerge no 

âmbito do ‘retorno do sujeito’ (...) Foi no contexto da discussão sobre o sujeito, em 

sua singular complexidade, que as pesquisas em educação foram permeadas por um 

enfoque que procurou recuperar a reflexividade humana e filosófica dos processos de 

construção do conhecimento em educação. (BRAGANÇA, 2008, p.66) 

 

É nesse ponto, que Josso (2007) ressalta a “trama formativa e identitária” que se tece ao 

refletirmos sobre os caminhos que percorremos: 

Ainda que a abordagem biográfica desenvolvida em situações educativas não tenha 

como prioridade a construção da identidade, as modalidades e objetivos de nossas 

pesquisas baseadas no trabalho biográfico (construção da história escrita, coanálise e 

cointerpretação em situação de grupo), essa abordagem centrada na compreensão dos 

processos de formação, de conhecimento e de aprendizagem, enfoca, de certa forma, 

a questão da identidade. (JOSSO, 2007, p. 35) 

 

As autoras acima nos fazem pensar sobre o olhar que temos tido sobre a experiência de 

professores em suas trajetórias de formação, seja na formação inicial na graduação do curso de 

Pedagogia ou em outras experiências de Formação Continuada ou em Serviço. Certamente, o 

nosso desafio como professora de professores é possibilitar através de projetos institucionais de 

formação que o professor seja protagonista dessa experiência, compreendendo que o processo 

de formação é um processo de (auto) formação. Levando em consideração ainda que nessa rede 

de formação o professor formador também é formado e que a narrativa é o fio condutor.  

As histórias de vida e métodos (auto) biográficos têm sido retomados, nas últimas 

décadas, como práticas correntes em pesquisas e na formação de adultos entre estudiosos das 

ciências humanas de vários lugares do mundo. Diversos autores, que têm se dedicado aos 
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estudos na área, vêm apresentando importantes contribuições para o desenvolvimento e o 

aprofundamento dos debates acerca dessa perspectiva teórica metodológica de investigação e 

formação.  

Por essa razão para Souza (2008) e Bragança (2008), enriquecer e aprofundar as 

discussões sobre as relações entre concepções e funções das histórias de vida e narrativas 

(auto)biográficas na formação de docentes pode propiciar um aporte qualitativo às práticas 

formativas, que se têm desenvolvido junto àqueles que, a partir de projetos e expectativas 

pessoais, optam por ingressar nesses contextos de formação.  

A (EN) é classificada como um método de pesquisa qualitativa por ser uma forma de 

entrevista não estruturada, de profundidade, com características específicas”. (BAUER e 

GASKELL, 2011, p. 95). A ideia desse tipo de entrevista para as autoras é caracterizada por 

uma crítica do esquema pergunta-resposta da maioria das entrevistas conhecidas por nós 

pesquisadores. Vale esclarecer que na forma pergunta-resposta, pesquisador/entrevistador 

impõe estruturas em um sentido tríplice. Ele seleciona o tema e os tópicos; ordena as perguntas 

e as verbaliza com sua própria linguagem.  

As (EN) se configuram como recursos metodológicos não estruturados, visando a 

profundidade, de aspectos específicos, a partir das quais emergem histórias de vida, tanto do 

entrevistado como as entrecruzadas no contexto situacional.  

Esse tipo de entrevista visa encorajar e estimular o sujeito entrevistado (informante) 

a contar algo sobre algum acontecimento importante de sua vida e do contexto social. 

Tendo como base a ideia de reconstruir acontecimentos sociais a partir do ponto de 

vista dos informantes, a influência do entrevistador nas narrativas deve ser mínima. 

Nesse caso, emprega-se a comunicação cotidiana de contar e escutar histórias. Ainda 

alertam para a importância de o entrevistador utilizar apenas a linguagem que o 

informante emprega sem impor qualquer outra forma, já que o método pressupõe que 

a perspectiva do informante se revela melhor ao usar sua linguagem espontânea. Essas 

asserções se assentam na compreensão de que a linguagem empregada constitui uma 

cosmovisão particular e, portanto, é reveladora do que se quer investigar: o “aqui” e 

o “agora” da situação do curso. (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002, p.92). 

 

Os autores acima ainda chamam atenção que, seria uma inexperiência dizer que esse 

tipo de narração não possui estrutura. “Uma narrativa está formalmente estruturada e a narração 

segue um esquema autogerador. Sempre que contamos uma história estamos satisfazendo as 

regras básicas do contar histórias”. (JOVCHELOVICH; BAUER, 2002, p.96).  

A técnica da entrevista narrativa é sensível a dois elementos básicos como apontados 

por Farr (1982): ela confere diferentes perspectivas, e leva sério a ideia de que a 

linguagem, assim como meio de troca, não é neutro, mas constitui uma cosmovisão 

particular. ainda chamam atenção que a avaliação da diferença de perspectivas, que 

pode estar tanto entre o entrevistador e o informante, quanto entre diferentes 

informantes, é central à técnica. Assim, o entrevistador é alertado para que evite 

cuidadosamente impor qualquer forma de linguagem não empregada pelo informante 

durante a entrevista. (BAUER; JOVCHELOVITCH , 2002, p. 96). 
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 Os autores acima ainda destacam que como técnica de entrevista a EN consiste em uma 

série de regras: ela se processa através de quatro fases: 

Ela começa com a iniciação, move-se através da narração e da fase de questionamento 

e termina com a fase da fala conclusiva. Sinalizam ainda, que para cada uma dessas 

fases, é sugerido determinado número de regras. A função destas regras não é tanto 

encorajar uma adesão cega, mais oferecer guia e orientação para o entrevistador, afim 

de fazer com que surja uma narração rica sobre um tópico de interesse, evitando os 

perigos do esquema pergunta-resposta de entrevista. O seguimento destas regras 

levará certamente uma situação isenta de constrangimentos, e manterá a disposição 

do informante de contar uma história sobre acontecimentos importantes. (BAUER; 

JOVCHELOVITCH , 2002, p. 96). 
 

Nesse sentido, os mesmos autores sinalizam que a técnica de narrativas não só nos 

fornece histórias individuais, mas também, uma ideia de coletivo, pois estrutura e ação se fazem 

presentes no episódio em que a trajetória do indivíduo é refeita pela narração. Para os autores é 

uma técnica de construção de dados, que possibilita ao pesquisador adentrar em ambientes 

pouco acessíveis do indivíduo e de uma concepção social coletiva, isto é, acessar informações 

em que não estariam postas numa situação de pesquisa com instrumentos estruturados.  

Bastante utilizada ultimamente nas Ciências Sociais, a narrativa tem sua origem na 

poética de Aristóteles e está relacionada com a crescente consciência do papel que o 

contar história desempenha na produção/compreensão dos fenômenos sociais 

Também devemos considerar, para o aumento crescente da utilização de outras 

abordagens/perspectivas da pesquisa qualitativa, fatores tais como a tradução para a 

língua portuguesa de livros/artigos de referências; produção de artigos e dossiês em 

revistas especializadas em Educação acerca das questões metodológicas da pesquisa; 

realização de eventos bilaterais sobre métodos qualitativos. (JOVCHELOVITCH; 

BAUER, 2002, p.92). 

As autoras apontam ainda que nessa perspectiva a EN tem como proposta romper com 

a rigidez imposta pelas entrevistas estruturadas e produzir textos narrativos sobre as 

experiências vividas, “que, por sua vez, nos permitem identificar as estruturas sociais que 

moldam essas experiências” (2002, 95).  

Concluindo, cada narrativa, para Bauer e Jovchelovitch (2002) nos revela uma 

singularidade, lança um novo olhar sobre o tema a partir da trajetória de cada entrevistado; 

ações e sentidos de experiências acadêmicas, pessoais, no contexto da pesquisa. A narrativa 

possibilita esse diálogo, esse ouvir o outro, ouvir suas experiências, suas histórias, toda 

experiência humana e social é transmitida e manifestada através de uma narrativa.  

No capítulo seguinte, narro sobre os caminhos que percorri, no exercício de desafiar-me 

e reinventar-me como pesquisadora no contexto do meu campo de investigação em diálogo com 

a pesquisa narrativa (auto)biográfica com inspiração nas entrevistas narrativas.  
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5. A PESQUISA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NITERÓI E AS 

PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: HISTÓRIAS DE VIDA, 

EXPERIÊNCIAS E NARRATIVAS NA PRODUÇÃO DE SENTIDOS PARA A 

DOCÊNCIA  

 

O que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso andar muito para se 

alcançar o que está perto. (José Saramago) 

No primeiro momento do capitulo, apresento a realidade da educação infantil no 

município de Niterói94, sinalizando as ações mais recentes, referentes a proposta de formação 

permanente da Rede Municipal de Ensino de Niterói para os professores de educação infantil. 

Em seguida, trago o cenário e o contexto do campo da pesquisa - a Unidade Municipal de 

Educação Infantil (UMEI) Profa Denise Mendes Cardia localizada no bairro de São Domingos 

em Niterói/RJ. Logo após, sinalizo o espaço físico da UMEI, perfil das professoras 

entrevistadas, da equipe pedagógica, das crianças e de suas famílias. Mais adiante, narro sobre 

a minha entrada na instituição, meus desafios, estranhamentos e descobertas na experiência com 

a pesquisa narrativa (auto) biográfica. No segundo momento, apresento o Projeto Político 

Pedagógico - (PPP) da UMEI, chamando atenção para as concepções de Educação Infantil, 

Infância e Criança, Formação em serviço e Professoras presentes no documento. Destaco 

ainda, a aproximação com a equipe pedagógica, com as professoras e pedagoga da instituição - 

no desafio e também compromisso de observar, refletir, narrar e registrar o vivido nas 

experiências de vida e formação reveladas através de muitas vozes nas entrevistas narrativas 

(auto) biográficas.  

 

 

 

                                                           
94 A cidade de Niterói possui, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - 2016), uma 

população estimada em 497.883 habitantes e uma área de 133,919 km², integrando a Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro. O município possui o mais elevado Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) do Estado 

do Rio de Janeiro, posicionando-se como sétimo maior dentre os municípios brasileiros. O (IDH) é produzido pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e se define como uma medida que traduz o avanço 

das sociedades com base em três componentes: longevidade (expectativa de vida), educação (média de anos de 

estudo da população adulta e de vida escolar, ou tempo que uma criança ficará matriculada) e renda. Quando 

comparado com os outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, fica na 10ª posição. É o segundo município 

com maior renda domiciliar per capita mensal do Brasil e aparece na 13ª posição entre os municípios do país 

segundo os indicadores sociais referentes à educação.  
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5.1 - A educação infantil na Rede Municipal de Ensino de Niterói: caminhos percorridos, 

histórias em construção 

Nos anos noventa, período de surgimento de legislações e programas de governo que 

traziam em suas diretrizes e propostas, novas perspectivas para a educação infantil, a criança e 

seu educador, o município começa a conceber as crianças de 0 a 6 anos como cidadãs de direitos 

e de garantir sua educação.  Inicia-se o processo de responsabilizar e transferir para a Secretaria 

e a Fundação Municipal de Educação o trabalho nas creches e pré-escolas, que antes eram 

administradas pela Secretaria Bem-Estar Social. O atendimento no município de Niterói era 

realizado por instituições filantrópicas, comunitárias, pelas Casas da Criança e Jardins de 

Infância vinculados à Secretaria de Educação do Estado. Nessa época é criado o Programa 

Criança na Creche sob o decreto legislativo no 287/94 como eixo articulador entre o poder 

público e as creches comunitárias 

Nesse período a antiga Divisão Materno-Infantil em parceria com as equipes técnicas 

das Unidades de Educação Infantil e com o NMPEEC/0 a 6-UFF, grupo de pesquisa, que eu 

fazia parte na época, elaborou em um documento lançado em 1996 - intitulado: “Construindo a 

Educação Infantil no Município de Niterói”. Esse período, representou um momento expressivo 

em relação à educação infantil no país, um cenário marcado por ordenamentos legais que 

redefiniram as políticas tanto de atendimento à criança pequena, como de formação do 

profissional de educação infantil. Na pesquisa, naquela época, junto às equipes de professores 

nas creches, debatíamos os novos ordenamentos legais que modificavam ações e 

encaminhamentos políticos referentes à docência na educação infantil. Questões sobre a 

qualificação docente, formação, plano de carreira e, vínculos empregatícios passavam a ser 

pauta de discussões e debates em nossos encontros de formação na Rede. Porém, sabíamos na 

época que a mudança que tanto desejávamos não ocorreria pela simples determinação legal, 

seria um processo gradativo que exigiria e exige até hoje reestruturações que vão das 

regulamentações dos Conselhos Municipais de Educação, reorganização das Secretarias 

Municipais, alocação de recursos físicos e financeiros dentre outros.  

  Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Niterói compreende que a educação 

infantil tem função social, educacional e cultural. Assim, “a criança, precisa ser entendida 

enquanto ser social, ou seja, alguém que possui uma história, que pertence a uma classe social 

e que estabelece relações sociais e culturais” (REFERENCIAL CURRICULAR DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE NITERÓI, 2010, p.13).  
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Nesse momento, a partir da LDB (Lei no 9.394/96), cada município, que historicamente 

tem tido suas creches e pré-escolas na área da assistência social, precisou integrar suas redes 

públicas e privadas, como também instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas, que 

atendem as crianças de zero a cinco anos, ao seu sistema municipal de ensino. Creches e pré-

escolas passam a ser consideradas, legalmente, instituições educativas, sob a coordenação, 

supervisão e orientação das Secretarias Municipais de Educação. O profissional que atua junto 

às crianças desta faixa etária terá formação mínima em nível médio, modalidade Normal. Logo, 

a política voltada ao profissional de educação infantil, sua qualificação, formação, plano de 

carreira, vínculo empregatício são ações fundamentais dos municípios nesse processo.  

Como demonstra respectivamente o gráfico e a tabela abaixo, atualmente a Educação 

Infantil é oferecida na Rede Municipal de Niterói, em (75) Unidades Escolares. Destas, (43) em 

Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs), estabelecimentos que atendem 

exclusivamente o Ciclo Infantil, (40) em horário integral e (3) em horário parcial, (12) em 

Escolas Municipais e (20) creches comunitárias vinculadas ao Programa Criança na Creche. Ao 

todo, são (9.339) crianças atendidas pelo Poder Público Municipal em Niterói e 1.300 

professores de educação infantil95/96. 

 

Figura 1 – Gráficos da Amostra da cobertura do atendimento da Educação Infantil na Rede Municipal de 

Ensino de Niterói 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fundação Municipal de Educação de Niterói - Diretoria de Educação Infantil - Março/2019 

Em seguida, uma amostragem das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Ensino de Niterói: 

 

                                                           
95 Dados cedidos à pesquisa em março de 2019 pela Diretoria de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 

de Niterói. 
96 Contudo, a cobertura da Rede Privada, em todos os níveis de Ensino no município de Niterói, ainda é maior do 

que pela Rede Pública. 
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Figura 2 - Relação da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Niterói 

 

RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE 

MUNICIPAL DE NITERÓI 
1 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA 

APARECIDA 

2 CRECHE COMUNITÁRIA PROFESSOR GERALDO 

C. DE ALBUQUERQUE 

3 UMEI ALBERTO DE OLIVEIRA 

4 UMEI ANTÔNIO VIEIRA DA ROCHA 

5 UMEI HILKA DE ARAÚJO PEÇANHA 

6 UMEI MARIA VITÓRIA AYRES NEVES 

7 UMEI PORTUGAL PEQUENO 

8 UMEI PROFESSOR ÍRIO MOLINARI 

9 UMEI PROFESSORA DENISE MENDES CARDIA 

10 UMEI ROSALDA PAIM 

11 CRECHE COMUNITÁRIA INSTITUTO DR MARCH 

12 CRECHE COMUNITÁRIA MADRE MARY 

MARCELLINE 

13 E.M. ERNANI MOREIRA FRANCO 

14 E.M. NORONHA SANTOS 

15 NAEI VILA IPIRANGA 

16 UMEI HERMÓGENES REIS 

17 UMEI JULIETA BOTELHO 

18 UMEI MARILZA DA CONCEIÇÃO DA ROSA 

MEDINA 

19 UMEI MARLY SARNEY 

20 UMEI REGINA LEITE GARCIA 

21 UMEI RENATA GONÇALVES MAGALDI 

22 CRECHE COMUNITÁRIA MINHA QUERÊNCIA 

23 E.M. DEMENCIANO ANTÔNIO DE MOURA 

24 E.M. SEBASTIANA GONÇALVES PINHO 

25 E.M. VILA COSTA MONTEIRO 

26 NAEI SEBASTIÃO LUIZ  TATAGIBA 

27 UMEI ALBERTO BRANDÃO 

28 UMEI LUIZ EDUARDO TRAVASSOS 

29 UMEI MARIA JOSÉ MANSUR BARBOSA 

30 UMEI PROFESSOR NILO NEVES 

31 UMEI ZILDA ARNS 

32 CRECHE COMUNITÁRIA EULINA FÉLIX 

33 CRECHE COMUNITÁRIA KAIRÓS 

34 CRECHE COMUNITÁRIA PROFESSORA CLÉLIA 

ROCHA 

35 E.M. FELISBERTO DE CARVALHO 

36 UMEI ALMIR GARCIA 

37 UMEI ELENIR RAMOS MEIRELLES 

38 UMEI GABRIELA MISTRAL 

39 UMEI GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS 

40 UMEI PROF. LISAURA MACHADO RUAS 

41 UMEI VINÍCIUS DE MORAES 

42 CRECHE COMUNITÁRIA ALARICO DE SOUZA 

43 CRECHE COMUNITÁRIA ANÁLIA FRANCO 

44 CRECHE COMUNITÁRIA CIDADE DOS MENORES 

45 E.M. ADELINO MAGALHÃES 

46 E.M. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA 

47 E.M. INFANTE DOM HENRIQUE 

48 E.M. TIRADENTES 

49 UMEI JACY PACHECO 

50 UMEI NEUSA BRIZOLA 
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51 UMEI PROF. IGUATEMI COQUINOT DE A.NUNES 

52 UMEI ROSALINA DE ARAÚJO 

53 CRECHE COMUNITÁRIA BETÂNIA 

54 CRECHE COMUNITÁRIA DOM ORIONE 

55 CRECHE COMUNITÁRIA IRMÃ CATARINA 

56 CRECHE COMUNITÁRIA JURUJUBA 

57 CRECHE COMUNITÁRIA MEDALHA MILAGROSA 

58 CRECHE COMUNITÁRIA SÃO VICENTE DE PAULO 

59 E.M. PROFª LUCIA MARIA SILVEIRA ROCHA 

60 UMEI DARCY RIBEIRO 

61 UMEI GERALDO MONTEDÔNIO B. DE MENEZES 

62 UMEI MARIA LUIZA DA CUNHA SAMPAIO 

63 UMEI PROFESSORA MARGARETH FLORES 

64 UMEI SENADOR VASCONCELOS TORRES 

65 CRECHE COMUNITÁRIA AMIGOS DO JACARÉ 

66 CRECHE COMUNITÁRIA BASÍLIO NEVES 

67 CRECHE COMUNITÁRIA ESPERANÇA EM CRISTO 

68 E.M. HELONEIDA STUDART 

69 NAEI ANGELA FERNANDES 

70 UMEI LIZETE FERNANDES MACIEL 

71 UMEI NINA RITA TORRES 

72 UMEI OLGA BENÁRIO PRESTES 

73 UMEI PAULO CÉSAR PIMENTEL 

74 UMEI PROFª. ODETE ROSA DA MOTA 

75 UMEI PROFº ÁUREA TRINDADE P. DE MENEZES 

 

Fonte: Fundação Municipal de Educação de Niterói - Diretoria de Educação Infantil - Março/2019 

 

 Creche Comunitária 

 Unidade Municipal de Educação Infantil  

 Escola Municipal 

 Núcleo de Atendimento de Educação Infantil 

 

5.2 - A Formação Permanente na Rede Municipal de Educação Infantil de Niterói: alguns 

apontamentos 

Neste momento, sinalizo algumas ações de formação permanente que vêm sendo 

concebidas atualmente com base no Referencial Curricular da Rede Municipal de Ensino de 

Niterói (2010) - documento mais atual da Rede que expressa alguns caminhos que vem sendo 

percorridos através de ações e diretrizes voltadas para o atendimento à criança pequena e 

também para a formação do seu educador. O documento deixa claro na parte introdutória que 

os Referenciais Curriculares da Rede construídos até o momento, caracterizam-se como 

resultado de toda a história narrada sobre a educação municipal de Niterói, e que não devem 

ser considerados prontos e acabados. Ao contrário, a intenção é que os atores da Rede prossigam 
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nos debates coletivos já iniciadas para que possam em um movimento contínuo avaliarem o 

documento, repensando e ressignificando a proposta em construção, 

[...] bem como que promovam ciclos de formação continuada e de desenvolvimento 

profissional que auxiliem na ressignificação do currículo proposto, considerando as 

realidades culturais específicas e plurais da Rede Municipal de Ensino de Niterói. 

(REFERENCIAL CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

NITERÓI, 2010, p. 9). 

 

Por isso, os documentos produzidos pela Rede Municipal de Ensino de Niterói são 

considerados pela Diretoria de Educação Infantil, frutos de discussões com a participação das 

Coordenações e equipes da Fundação Municipal de Educação (FME) juntamente com 

representantes das instâncias gestoras, professores e pedagogos das instituições de educação 

infantil. 

Atualmente as ações de formação continuada oferecidas pela Rede de Ensino de Niterói, 

vem sendo organizadas através de Seminários de Formação (termo utilizado pela própria 

Diretoria ao se referir à proposta) desde 2017. O Seminário intitulado:  Seminário de Educação 

Infantil Infâncias, Artes e Imaginação: “Eu fico com a pureza da resposta das Crianças, 

atualmente está em sua 3ª edição. Os seminários são promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói e pela Fundação Municipal de Educação de Niterói, 

através da Diretoria de Educação Infantil. O Seminário tem a participação de profissionais que 

atuam na Educação Infantil na Rede Municipal de Educação de Niterói e em outras redes de 

ensino. 

De acordo com o Edital N.º 02/2019 - SEMECT/FME, considerando de grande 

importância a mobilização dos profissionais de Educação Infantil de Niterói no sentido da 

pesquisa, da produção de conhecimentos e reflexões sobre as ações pedagógicas, os seminários 

tem como proposta principal provocar a análise crítica sobre a construção do currículo na 

Educação Infantil. 

Ressaltando que as vivências infantis no cotidiano da escola, quando entrecortadas 

pelas múltiplas linguagens, podem produzir experiências que concebam os sujeitos na 

sua inteireza, tanto os adultos como as crianças. Pretende-se ainda neste encontro 

contemplar, valorizar, incentivar, debater e divulgar os trabalhos desenvolvidos nas 

Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), Escolas Municipais com grupos 

de Educação Infantil e Creches Comunitárias vinculadas ao Programa Criança na 

Creche (EDITAL N.º 02/2019 - SEMECT/FME, p.1). 

O mesmo Edital ainda sinaliza que, os seminários também têm como objetivo 

oportunizar a reflexão coletiva nas UMEIs em torno da construção curricular e sua 

ressignificação nos espaços escolares destacando os seguintes objetivos: 

2.1- Levar em consideração as diferentes linguagens e a contemplação dos diferentes 

modos de ser criança nas práticas cotidianas na Educação Infantil; 2.2- Incentivar e 
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valorizar o uso das múltiplas linguagens nas escolas como instrumentos 

potencializadores da imaginação, da criatividade, da criticidade e da autoria; 2.3- 

Propiciar o intercâmbio de informações e experiências entre os profissionais da 

educação em diferentes espaços culturais de formação da cidade; 2.4- Democratizar o 

debate e o acesso à produção teórica e práticas desenvolvidas por profissionais que 

atuam na primeira infância; 2.5- Estimular e valorizar a experiência docente que 

concebe o professor como autor de uma prática autônoma, emancipatória e crítica, 

tendo a criança como centro do planejamento curricular. (EDITAL N.º 02/2019 - 

SEMECT/FME, p.1). 

 

Os eixos temáticos dos seminários a seguir, de acordo com o Edital acima representam 

a continuidade das discussões que são feitas nas UMEIs, nas atividades de formação em serviço, 

no exercício de elaboração, reelaboração e ressignificação do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) nas instituições de educação infantil da Rede. São eles:   

Eixos Temáticos: 1. Práticas de formação docente no cotidiano da Educação 

Infantil e documentação pedagógica. Contempla as reflexões desenvolvidas em 

torno de temáticas como Avaliação na Educação Infantil, formas de registros 

avaliativos (montagem de portfólios, livro da vida/“livrão”, desenhos etc.). Abrange 

também as iniciativas planejadas coletivamente para a formação docente em serviço 

e que repercutem em ações pedagógicas com as crianças. 2. Infâncias e as múltiplas 

linguagens - Imaginação, Ludicidade e Artes. Abrange as experiências e ações 

curriculares em que as múltiplas linguagens façam parte dos planejamentos 

pedagógicos, visando garantir às crianças o contato direto com as diversas 

manifestações e experiências artísticas, culturais, entre outras. Assim como o uso das 

diferentes mídias e tecnologias pelas crianças na contemporaneidade.3. Práticas de 

gestão participativa na Educação Infantil e a construção cotidiana do Projeto 

Político Pedagógico Refere-se a vários aspectos relacionados à gestão da Unidade 

Educacional: ações voltadas para a participação comunitária na escola, definição de 

objetivos e planos de gestão democrática, envolvimento das crianças nas deliberações 

(práticas de assembleias infantis ou outras que privilegiem a voz das crianças). 

Também fazem parte deste eixo, as estratégias que foram adotadas para a construção 

do Projeto Político Pedagógico das escolas, rotinas para a sua revisão ou outras 

relacionadas aos planos de trabalho.4. Corpo, Infâncias, Ciências e a Natureza Visa 

abordar questões relativas à existência humana: ações, projetos, experiências e 

iniciativas que promovam no cotidiano das Unidades a interação das crianças com os 

ambientes naturais e áreas verdes, o cuidado, a preservação, os aspectos científicos e 

tecnológicos, os conhecimentos relativos à biodiversidade e à sustentabilidade da vida 

na Terra. Ainda, com enfoque do não desperdício dos recursos naturais, combate ao 

consumismo e desenvolvimento da consciência social/ecológica de forma ampla e 

sistêmica.5. Infância (s), Culturas, Diversidade e Inclusão Propõe debater questões 

étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, de pluralidade cultural e de questões que 

envolvem a inclusão de crianças com deficiência como aspectos relevantes para o 

combate às desigualdades, assegurando o reconhecimento e a valorização das 

diferenças e exercício da cidadania (EDITAL N.º 02/2019 - SEMECT/FME, 

p.1). 

 

5.3 -  A chegada na Unidade Municipal de Educação Infantil Denise Mendes Cardia: 

caminhos da pesquisa 

Após ter apresentado, acima, o cenário mais recente da educação infantil na Rede de 

Ensino de Niterói, sinalizando alguns Referenciais legais e curriculares que, juntamente aos 
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Seminários de formação, vêm sendo expressão mais recente das ações de formação permanente, 

implementadas pela Diretoria de Educação Infantil. Nas linhas à frente, busco uma intimidade, 

maior, com a política de atendimento à educação infantil na Rede. Após a organização e 

liberação da documentação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pelo Núcleo de 

Estágio da Rede Municipal de Ensino de Niterói (NEST) cheguei na UMEI Denise Mendes 

Cardia, para apresentar a pesquisa e solicitar à direção minha entrada como pesquisadora. A 

escolha pelo município de Niterói como campo de investigação é como relatei em meu 

memorial, uma tentativa em retomar o diálogo conquistado com a Rede Municipal de Ensino 

de Niterói nas últimas décadas.  

A chegada na Unidade Municipal de Educação Infantil Profa  Denise Mendes Cardia já 

era um desejo de alguns anos. Desde o término do mestrado tinha um projeto de pesquisar sobre 

a formação do professor de educação infantil em uma instituição de educação infantil na Rede 

de Niterói. A escolha da UMEI foi a princípio, uma intenção minha em ter um campo de 

pesquisa na educação infantil, próximo à Universidade Federal Fluminense como um possível 

projeto de pesquisa e extensão firmado entre o GEPPROFI, meu grupo de pesquisa e uma UMEI 

vizinha ao nosso Campus.  

Ao entrar na instituição para minha grata surpresa encontrei pessoas como a diretora e 

vice-diretora que ao longo de minha trajetória profissional, tive a oportunidade de compartilhar 

experiências de formação. Nas primeiras semanas fiz um reconhecimento, em companhia da 

pedagoga, que exerce a função de coordenadora na UMEI, do espaço físico, dos ambientes, das 

salas de atividades, das crianças, das professoras97 e dos funcionários. Fizemos uma breve 

reunião, na semana da minha entrada na instituição, onde na oportunidade apresentei minha 

pesquisa esclarecendo o meu objetivo em ficar mais próxima das professoras com a intenção 

de conhecê-las melhor. Fui apresentada a duas professoras para a realização das entrevistas e a 

pedagoga foi a minha terceira professora a ser entrevistada. 

Esclareci nos primeiros encontros, que o propósito da minha investigação, com base na 

pesquisa narrativa (auto)biográfica, era compreender como essas professoras significam suas 

trajetórias de formação em seus percursos de vida, e como a formação em serviço em seu local 

de trabalho produz sentidos sobre a docência, refletindo em suas práticas pedagógicas junto às 

crianças pequenas. Expliquei, ainda, que tinha escolhido o Projeto Político Pedagógico (PPP) 

como um dispositivo de pesquisa documental, que pudesse ser um elo no diálogo entre as 

                                                           
97 Esclareço que utilizarei neste capítulo o termo ”professora” por ser tratar de serem todas as professoras 

mulheres na UMEI pesquisada. 
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políticas públicas de educação infantil da Rede M. de E. de Niterói e as concepções e práticas 

da formação em serviço na UMEI. 

5.4 - Conhecendo a UMEI Profa Denise Mendes Cardia  

Foto 3: Unidade Municipal de Educação Infantil Profª Denise Mendes Cardia  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2019. 

A UMEI situa-se à Rua José Bonifácio, número 56, no bairro de São Domingos, em 

Niterói inaugurada em 17 de abril de 2007. É uma unidade que atende à modalidade da 

Educação Infantil, na faixa etária de dois a cinco anos, em horário integral, das oito às dezessete 

horas. A instituição é privilegiada em relação a sua localização. Ao ler o PPP da UMEI notei 

logo no início do documento o entusiasmo da equipe na descrição da localidade da instituição:  

A nossa UMEI é tão próxima do Centro de Niterói que é possível ir e vir andando. Em 

nosso entorno temos Universidades, Praças, Clubes, Museus, Cinemas e diversos outros 

espaços de cultura e lazer. É intenção do nosso grupo, trabalhar esta riqueza de 

diversidade a favor dos nossos alunos e assim potencializar nosso fazer pedagógico, 

bem como os momentos de lazer e diversão. Essa prática já vem sendo realizada por 

nossa UMEI, com parcerias com a Universidade Federal Fluminense, com o Museu do 

Ingá, além do acolhimento de estagiários. (PPP - UMEI DENISE MENDES CARDIA, 

2019, p. 20). 

  

Nas palavras das próprias professoras e funcionários, a UMEI Professora Denise 

Mendes Cardia tem uma história interessante e peculiar. O prédio pertence à Cúria 

Arquidiocesana de Niterói, que atualmente o aloca para a Fundação Municipal de Educação de 

Niterói. Antes de tornar-se Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI), já funcionaram 

neste espaço outras instituições de educação e cuidado da criança pequena. Sobre este período, 

a UMEI tem pouco registro e documentação, mas o que sabem é que, a partir dos anos 2000 a 

instituição funcionou com o nome de UMEI Anexo à Casa da Criança de Niterói em uma 
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parceria entre a Cúria Arquidiocesana de Niterói, a FIA (Fundação da Infância e da 

Adolescência) e a Prefeitura de Niterói.  Após três anos, em 2003 o Estado se retira da parceria 

e a Prefeitura assume completamente a instituição que continua a ter o mesmo nome.  Em 23 

de agosto de 2006 é criada a UMEI Professora Denise Mendes Cardia98.  

5.4.1 - O espaço físico, as crianças e seus profissionais 

A instituição possui um espaço físico pequeno, que de acordo com as professoras 

dificulta o trabalho com crianças pequenas. Em uma das passagens do documento, elas dizem 

que sonham com o dia em que a UMEI funcione em prédio próprio. “Mas enquanto este dia 

não chega, trabalhamos constantemente no sentido de transformar o prédio que utilizamos em 

um espaço aconchegante e alegre para nossas crianças” (PPP - UMEI DENISE MENDES 

CARDIA, 2019, p.20). A UMEI organiza-se em ambientes da seguinte forma: (8) salas de aula; 

(1) secretaria; (1) cozinha; (1) refeitório; (1) banheiro para banho; (3) banheiros para adulto; 

(2) banheiros para criança; (1) sala de leitura; (1) sala de professores (1) pátio descoberto; (1) 

pavilhão coberto; (1) sala de depósito para merenda; (1) depósito de material de limpeza; (2) 

depósitos e (1) lavanderia.  

A Equipe de Articulação Pedagógica da UMEI é composta pela Diretora Geral da 

Escola, Diretora Adjunta, Pedagoga, Coordenadora de Turno e pelo Agente Administrativo. O 

documento sinaliza que a equipe de articulação trabalha em constante diálogo com todos os 

educadores da UMEI, e com o Conselho Escola Comunidade e tem sua ação, pautada pelos 

seguintes princípios expostos e detalhados no plano de ação da UMEI:  

                                                           
98 Quem foi Denise Mendes Cardia: um pouco da sua história: Nascida em 28 de março de 1962, em Niterói, filha 

de um funcionário da Rede Ferroviária Federal e de uma técnica de contabilidade, a Professora Denise Mendes 

Cardia dedicou sua vida à educação. Do nascimento à morte, residiu em Niterói e aqui lecionou em creches e 

escolas municipais, colocando a sua força laboral à disposição de crianças e jovens da cidade, em especial daqueles 

de origem popular. Foi uma importante liderança do magistério público de Niterói, tendo atuado, de forma crítica, 

propositiva e rigorosamente ética, na defesa pública e da valorização de seus profissionais, inclusive como membro 

da diretoria do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação em Niterói. Quando criança, a Professora Denise 

incentivava sua madrinha analfabeta a aprender a ler. Chegou a frequentar, em sua companhia, o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, com o intuito de estimulá-la, dando-lhe aulas particulares como complemento ao 

ensinamento que recebia. Concluiu o ensino médio no Colégio São Vicente de Paulo e graduou-se em Biologia 

pela Universidade Gama Filho. Em seguida, retornou aos bancos escolares para fazer a formação ao magistério, 

na modalidade Normal. Trabalhou na Creche Comunitária Santa Zita, na Unidade Municipal de Educação Infantil 

(UMEI) Antônio Vieira da Rocha, na Escola Municipal Ernani Moreira Franco e na UMEI Maria Luiza Sampaio, 

seu último local de trabalho na Rede Municipal de Niterói. Ao longo de toda sua vida profissional, sempre teve o 

reconhecimento de colegas, alunos e famílias, principalmente pelo carinho e pela atenção com que se dedicava ao 

trabalho educativo, tornando-se uma referência na educação de crianças, jovens e profissionais da educação 

niteroiense. Faleceu em 25 de fevereiro de 2006 em Cabo Frio/RJ. O nome foi sugerido pelo professor Waldeck 

Carneiro da Silva, na época, Secretário de Educação e Presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói. 
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a)Qualificar constantemente a Prática Pedagógica da UMEI b) Aplicara e aprimorar 

os princípios da Gestão Democrática e Participativa na UMEI. c)Desenvolver práticas 

que aprimorem a qualidade das relações interpessoais e o clima escolar na UMEI 

(PPP-UMEI DENISE MENDES CARDIA, 2019, P.10). 

 

Atualmente a UMEI possui trinta funcionários nas seguintes funções: (1) Diretora; (1) 

Diretora Adjunta; (1) Pedagoga; (1) Agente Educadora; (1) Agente Administrativo; (16) 

Professoras regentes; (1) Professor de apoio para o Núcleo de Educação Especial (NEE); (6) 

Merendeiras e (4) Serventes. A instituição possui capacidade para atender a (150) e atualmente 

atende a (152) crianças, distribuídas em oito grupos de referência com modulação em 

consonância com a portaria 087/2011, considerando o espaço disponível em sala de aula, de 

acordo com a faixa etária. Cada Grupo de Referência de Educação Infantil (GREI) possui dois 

professores regentes e atualmente divide-se da seguinte forma: GREI 2A (2 anos): 16 crianças; 

GREI 2B (2 anos): 16 crianças; GREI 3A (3 anos): 20 crianças; GREI 3B (3 anos): 20 crianças; 

GREI 4A (4 anos): 20 crianças; GREI 4B (4 anos): 20 crianças; GREI 5A (5 anos): 20 crianças; 

GREI 5B (5 anos): 20 crianças. Cada grupo de Referência da UMEI de horário parcial e das 

Unidades Escolares com a educação infantil possui (1) professor e as UMEIs de horário integral 

possuem (2) professores em cada grupo de referência.  

 

Figura 4 - Unidade Municipal de Educação Infantil Profª Denise Mendes Cardia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019 
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5.4.2 - O Projeto Político Pedagógico (PPP), a rotina e o tempo na UMEI  

Segundo o PPP as rotinas nas Unidades Escolares com Educação Infantil (UMEIs), e 

nas Creches Comunitárias (CC) da Rede, são organizadas pelo Corpo Docente e Equipe de 

Articulação Pedagógica. Na macro rotina da instituição em questão organiza-se um calendário 

de (200) dias letivos, divididos em dois semestres e três trimestres com a ocorrência de sábados 

letivos quando necessário. Ela inclui horário para descanso, banho, higiene, (4) refeições 

diárias, além de brincadeiras e atividades pedagógicas. Os horários nas unidades de tempo 

parcial são os seguintes: turno da manhã: das 8h às 12h; turno da tarde: das 13h às 17h. Nas 

unidades de horário integral, como é o caso da UMEI Denise Cardia, onde o atendimento ocorre 

no período de 8h às 17h. (Referencial Curricular da Rede Municipal de Ensino de Niterói, 

2010). 

O PPP ao trazer o conceito de rotina, espaço e tempo na UMEI destaca a brincadeira 

como fio condutor do fazer pedagógico na rotina da instituição. Esse brincar, de acordo com o 

documento está na compreensão de que o lúdico deve estar presente mesmo nos momentos de 

organização e intervenção pedagógica.   

Nossa rotina é constituída de brincadeiras, brincamos de trem para ir ao refeitório, 

brincamos de sentar na rodinha para contar e ouvir história. Mas também temos 

momentos de brincadeiras livres, de faz-de-conta, onde as regras da brincadeira são 

estabelecidas pelas próprias crianças.  Momentos de brincar de carrinho, de 

comidinha, de mamãe e filhinho, de bola, de pique, de super-herói.  Há brinquedos 

em nossas salas e os alunos tem acesso a eles, brincam e guardam os brinquedos após 

o uso.  (PPP - UMEI Profª Denise Mendes Cardia, 2019, p. 30). 

Ainda no que se refere ao espaço físico é sinalizado no projeto que as crianças e 

professoras não têm acesso à grama, areia ou áreas verdes, a menos que organizem passeios 

externos, e complementam, que existe um empenho visível de toda equipe em fazer com que a 

UMEI seja um espaço de diversão, prazer e educação para as crianças, frisando no texto que as 

crianças ali, são felizes, participativas, comunicativas e que brincam o tempo todo.  

 

5.5 - O Projeto Político Pedagógico (PPP): diálogos com a proposta pedagógica no 

caminhar da pesquisa 

No diálogo com a proposta pedagógica em questão priorizo aspectos que se relacionam 

mais diretamente aos objetivos da minha pesquisa na intenção de compreender os reflexos das 

políticas públicas da Rede na formação em serviço e nas práticas pedagógicas das professoras 

de educação infantil na UMEI. Minha intenção aqui não é propriamente analisar o (PPP), mas 

sim, compreender, a partir de uma leitura respeitosa do documento, que uma proposta 
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pedagógica, como aponta a autora abaixo é sempre um caminhar, não existe receita e nem 

manual para “dar certo”. Penso que, um projeto político pedagógico é construído no percurso 

de uma história.  

Uma proposta pedagógica é sempre um caminho, não é um lugar. Toda proposta 

pedagógica tem uma história que precisa ser contada. Toda proposta contém uma 

aposta. Nasce de uma realidade que pergunta e é também busca de uma resposta. Toda 

proposta é situada, traz consigo o lugar de onde fala e a gama de valores que a constitui; 

traz também as dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam ser superados e a 

direção que a orienta. E essa sua fala é a fala de um desejo, de uma vontade 

eminentemente política no caso de uma proposta educativa, e sempre humana, vontade 

que, por ser social e humana, nunca é uma fala acabada, não aponta “o” lugar, “a” 

resposta, pois se traz “a” resposta já não é mais uma pergunta. Aponta, isto sim, um 

caminho também a construir (KRAMER, 2007, p.19). 

 

O projeto político pedagógico da UMEI Profª Denise Mendes Cardia, certamente é fruto 

de um desejo em construção, de muitos sujeitos, crianças e adultos que fazem parte dessa 

instituição de educação infantil. Sujeitos portadores de histórias, de experiências, de percursos 

de vida e formação. 

Existe uma história que Sônia Kramer (2007) relata em um de seus textos99 para 

representar de forma mais viva essa maneira de conceber uma proposta pedagógica: 

Vale lembrar da história que Benjamin (1987, pp. 219-220) conta, falando de um rei 

que, apesar de muito poderoso, não se sentia feliz e se tornava cada vez mais 

melancólico. Mandou um dia chamar seu cozinheiro particular, pedindo-lhe que 

fizesse uma omelete de amoras tal qual havia saboreado há 50 anos, na sua infância. 

Nessa época, seu pai guerreava e, tendo perdido a guerra, tivera de fugir. Depois de 

muito vagar pela floresta, famintos e fatigados, o menino-rei e o pai encontraram uma 

choupana onde uma velha os fez descansar e lhes preparou uma torta de amoras. O 

cozinheiro - que recebera do rei, como promessa, a mão da filha e o reino, caso 

soubesse fazer aquela omelete, ou a morte, em caso negativo - escolhera de antemão 

morrer, já que, embora possuísse os ingredientes e a receita da torta, jamais 

conseguiria temperá-la com o gosto do perigo da batalha, da vigilância do perseguido, 

do calor do fogo e da doçura do descanso, do presente exótico e do futuro obscuro 

(KRAMER, 2007, p. 21). 

Assim, como a receita da torta de amoras da história de Benjamin, a proposta de uma 

instituição de educação infantil é única e carrega uma história própria de sentimentos, desafios, 

batalhas, saberes e fazeres que jamais se repetirá em qualquer outro PPP e que jamais poderá 

ser de nenhuma outra instituição “[...]o projeto político pedagógico é uma aposta, construído 

com a participação efetiva de todos os sujeitos - crianças e professores, profissionais não-

docentes, famílias e população em geral, levando em conta suas necessidades, especificidades, 

realidade” (KRAMER, 2007, p. 21). 

                                                           
99 Propostas pedagógicas ou curriculares: Subsídios para uma leitura crítica” Educação & Sociedade, ano XVIII, 

nº 60, dezembro/1997. 
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Nessa perspectiva dou início ao diálogo com o projeto da instituição, me propondo a 

identificar no documento, as concepções em construção no PPP de educação infantil e infância, 

formação em serviço e educadores e por último, o binômio: cuidar e educar e práticas 

pedagógicas. Concepções que vêm ao longo do tempo, no campo da educação infantil, 

contribuindo para repensar os sentidos da formação do educador da infância, tanto no que se 

refere, a sua identidade profissional como a especificidade do seu trabalho nas instituições de 

educação infantil. 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) da UMEI Profa Denise Mendes Cardia, vem sendo 

construído a partir da política educacional vigente, sinalizada pelo Ministério da Educação e 

pela Fundação Municipal de Educação - FME em seus documentos orientadores. Nas linhas da 

proposta, o documento frisa várias vezes, o caráter flexível do PPP embasado nos documentos 

legais onde busca-se normatizar e orientar a prática, na intenção de relacionarem o global e o 

local, de modo que possa exercer, segundo o texto:  “a autonomia criativa, sem ferir a legislação 

em vigor”.  

O atendimento à faixa etária de 0 a 5 anos - Educação Infantil - constitui-se, desde a 

promulgação da atual LDBEN - Nº 9394/96, como a primeira etapa da Educação 

Básica, seguida pelo Ensino Fundamental e Médio. Nesse sentido, a expressão 

Educação Infantil busca integrar o atendimento a esta faixa etária, rompendo com a 

raiz assistencialista, histórica na modalidade de atendimento creche, ou com o viés 

preparatório, tradicional no ensino pré-escolar. Cada vez mais a educação infantil se 

afirma como nível inicial do processo educacional, ou seja, a educação começa ou 

deve começar por ela. É o que sustenta a Declaração Mundial de Educação para 

Todos, de 1990, que afirma que a aprendizagem inicia-se com o nascimento (PPP - 

UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.15). 

Neste sentido o projeto político pedagógico da UMEI se orienta a partir das seguintes 

ações presentes nas Diretrizes da Rede Municipal de Ensino de Niterói:  

 Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos 

civis, humanos e sociais;  

 Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e 

cuidado das crianças com as famílias;  

 Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto 

a ampliação de saberes e conhecimento de diferentes naturezas;  

 Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de 

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades 

de vivência da infância;   

 Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 

com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de 

relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa (PPP-UMEI PROFª DENISE CARDIA, 2017, p. 7. In: 

REFERENCIAL CURRICULAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

NITERÓI, 2010, p. 19). 

Seus referenciais teóricos sobre educação infantil e infância são baseados nas teorias 

sócio históricas do desenvolvimento humano (Vasconcellos, 2007), e nas Pedagogias da 
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Educação Infantil (Barbosa, 2006). O projeto traz em sua introdução uma contextualização da 

educação infantil no país (Kramer, 2005), sinalizando que há bem pouco tempo, o atendimento 

das crianças pequenas em creches e pré-escolas deixou de ser uma política de assistência social 

e passou a ser vista como um direito à educação. Chama atenção nessa parte, que o atendimento 

à criança pequena a partir de 1988, com a Constituição passou a garantir às crianças de 0 a 6 

anos o direito à educação e, em 1996, a LDB instituiu a Educação Infantil como primeira etapa 

da Educação. Antes disso, há uma sinalização que as políticas públicas para bebês e crianças 

pequenas eram pensadas através de um viés compensatório e assistencialista. O documento 

chama atenção nessa parte que a concepção de infância e de criança vem se transformando:  

(...) as transformações na sociedade contemporânea têm ocasionado mudanças na 

concepção de infância, que passou a ser considerada uma etapa relevante do processo 

de construção da cidadania. O reconhecimento do significado da infância e do direito 

à educação da criança em seus primeiros anos de vida vem sendo tratado como assunto 

prioritário entre governos, organismos internacionais e organizações da sociedade 

civil por um número crescente de países no mundo todo (KAPPEL, 2005, p. 181. In: 

PPP –UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.16).  

Em relação aos princípios pedagógicos do trabalho junto às crianças, o PPP esclarece 

que a instituição busca uma fundamentação pedagógica que permita acompanhar a “criança em 

seu desenvolvimento, considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo 

suporte afetivo e educativo, estimulando seus aspectos cognitivo, emocional e social”. (PPP – 

UMEI Profª Denise Mendes Cardia, 2019, p. 7).  

                        Figura 5: Práticas na UMEI  

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Acervo pessoal, 2019 

O texto deixa claro que o PPP é uma proposta flexível concretizada nos projetos 

educacionais da UMEI em sintonia com as necessidades básicas da criança e embasada nos 

documentos legais que normatizam e orientam a prática de todos que trabalham na instituição, 
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“buscando relacionar o global e o local, de modo que, todos: professores, crianças e 

funcionários possam exercer a autonomia criativa, “sem ferir a legislação em vigor”. (PPP - 

UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, p. 7).  

O conceito de criança como sujeito de direitos, reconhecido na Constituição Federal de 

1988 e fortalecido no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8069/1990, é destacado 

algumas vezes no documento, o direito das crianças a creches e pré-escolas, sendo de 

responsabilidade da UMEI oferecer com responsabilidade cuidado e educação, de forma 

intencional e sistemática.  

Na Educação Infantil, as Diretrizes e os Referenciais Curriculares e Didáticos não se 

pautam em conteúdos compartimentalizados. Estão embasados em alguns conceitos 

que se constituem pressupostos de todo o trabalho com as crianças. Os eixos temáticos 

de estudo e pesquisa, mencionados no art. 4º são atravessados pelos pressupostos 

transversais: brincar/educar, relação espaço tempo, múltiplas linguagens, letramento, 

coletividade e singularidade, autonomia, sensibilidade e afetividade, diversidade 

cultural e cidadania, que perpassam, conectam e complementam os eixos curriculares 

com o propósito de alinhavar práticas cotidianas. (REFERENCIAL CURRICULAR 

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NITERÓI, 2010, p.8).  

Ainda em relação à criança, o projeto aponta os princípios de cidadania e autonomia 

como referências para o trabalho na educação infantil, destacando que a criança é uma pessoa 

e tem uma identidade, e que sua presença precisa ser valorizada, assim como suas histórias e 

particularidades. Incentivando durante o processo educativo, suas tomadas de decisões, e as 

estimulando naquilo que já são capazes de fazer sozinhas. Decorrente desse olhar sobre a 

criança e a infância, o documento destaca a Educação Infantil como uma prática de 

humanização, oriunda de processos intencionais e conscientes em relação à infância e também 

à criança. Sinalizando que, 

as crianças são incentivadas a serem autônomas em todos os momentos do cotidiano, 

desde a entrada, quando tiram suas agendas da mochila e as entregam aos professores, 

quando organizam e cuidam de seus pertences e dos materiais da sala, no momento 

da higiene quando tomam banho e escovam os dentes sozinhas com a orientação e 

supervisão dos professores, durante a alimentação, quando levam um recado dos 

professores na secretaria, quando fazem escolhas, emitem opiniões, etc. (PPP -UMEI 

PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.39). 

Em relação ao perfil das crianças e de suas famílias, o documento aponta que a 

instituição recebe um grande número de crianças oriundas da escola particular, característica 

peculiar, de acordo com o PPP, do período de crise econômica e recessão no país, em que o 

número de matriculas vem crescendo na escola pública. As crianças matriculadas na UMEI 

residem no bairro de São Domingos e adjacências: Ingá, Icaraí, Centro e Bairro de Fátima e 

muitas delas vêm também de outros municípios, na sua maioria São Gonçalo. 
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Portanto, o documento destaca, que assim como o perfil dos alunos mudou no decorrer 

dos anos, os de seus pais e responsáveis também.  

Temos muitos pais e mães com graduação, cursando faculdade e em alguns casos com 

pós-graduação.  Na composição das famílias dos nossos alunos é observada uma 

diversidade muito grande, no qual o modelo patriarcal tem se modificado ao longo do 

tempo, porém, independente da formação familiar, buscamos proporcionar o diálogo 

entre os responsáveis e a escola, para que se estabeleça uma parceria que favoreça o 

pleno desenvolvimento das crianças (PPP - UMEI PROFª DENISE MENDES 

CARDIA, 2019, p. 28). 

No que se refere à formação em serviço e seus educadores100, o PPP faz três breves 

destaques sobre a questão das professoras, sem desdobramentos maiores: o primeiro destaque 

aparece no item “Princípios Norteadores da Equipe de Articulação Pedagógica da UMEI” 

citado abaixo:  

Conforme portaria 087/2011, composta pela diretora geral da escola, diretora adjunta, 

pedagoga e pelo agente administrativo, em constante diálogo com todos os educadores 

da UMEI, e com o Conselho Escola Comunidade e tem sua ação, pautada pelos 

seguintes princípios expostos e detalhados no plano de ação da UMEI: a)Qualificar 

constantemente a Prática Pedagógica da UMEI b) Aplicar e aprimorar os 

princípios da Gestão Democrática e Participativa na UMEI. c).Desenvolver práticas 

que aprimorem a qualidade das relações interpessoais e o clima escolar na UMEI. Para 

tanto foram estabelecidas as seguintes metas:  - Ler, refletir e utilizar o Referencial 

Curricular da EI, da Rede Municipal de Niterói.  - Concluir a sistematização do 

P.P.P. da escola, revisando-o e atualizando-o coletivamente, sempre que 

necessário, levando em consideração a práxis cotidiana e produção escrita da 

UMEI. - Sistematizar a prática pedagógica da UMEI (Tendo por base os Referencias 

Curriculares, o P.P.P e o Plano de Ação) em projetos temáticos de trabalho. - Garantir 

funcionamento orgânico, crítico e ativo do CEC. - Realizar a eleição e funcionamento 

do fórum de mães representantes (PPP - UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 

2019, p.10. Grifos meus).  

Neste item, o PPP chama atenção, de forma bem prescritiva no seu Plano de Ação, para 

a necessidade de ações de qualificação permanente da prática pedagógica, porém, no momento, 

ainda não aponta no texto, ações e estratégias para que essas práticas se concretizem. Sinaliza 

ainda que a sistematização do (PPP) da instituição, é revisada e atualizada coletivamente, 

sempre que necessário, levando em consideração a práxis cotidiana e produção escrita da 

UMEI. O que nos remete, a participação das professoras nesse processo, porém não está 

exatamente explícito na proposta. 

 

 

 

                                                           
100 Sinalizo que me refiro sempre no feminino: professoras, pois a UMEI no momento possui apenas mulheres no 

seu corpo docente. 
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Figura 6: Encontro de Formação em Serviço 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019 

O segundo destaque sobre as professoras aparece no item: “Perfil dos profissionais da 

UMEI”, onde o documento esclarece que as professoras em sua maioria possuem nível superior 

em diversas licenciaturas e algumas são pós-graduadas em educação e áreas afins, sendo um 

grupo bastante diverso tanto em relação à faixa etária como em relação ao tempo da prática 

docente e em relação à formação acadêmica. Neste item, o PPP apresenta a equipe gestora da 

UMEI sinalizando o sentido de pertencimento e cuidado entre todos que fazem parte da UMEI:  
Nós somos um grupo que não apenas cuidamos das crianças, mas cuidamos uns dos 

outros constantemente Vem desenvolvendo um trabalho no sentido de construir com 

o grupo de educadores-funcionários laços identitário”. Nos encontros semanais são 

compartilhados sentimentos e histórias que aos poucos vão traçando fios de carinho e 

solidariedade entre todos. (PPP - UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, 

p.24-25. Grifo meu). 

Neste item ainda, é destacado no PPP, que a UMEI  PROFª Denise Mendes Cardia: 

equipe pedagógica, corpo docente e demais funcionários tem construído coletivamente uma 

proposta pedagógica através de projetos que são elaborados juntamente com as crianças.  

Os profissionais da UMEI trabalham através de uma concepção na qual compreendem 

que o binômio educar e cuidar faz parte da proposta pedagógica e, portanto, propiciam 

situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada 

contribuindo assim para o desenvolvimento infantil. (PPP - UMEI PROFª DENISE 

MENDES CARDIA, 2019, p.24).  

Entende-se ao ler esta passagem do documento, que a UMEI oferece ao corpo de 

funcionários e professores palestras com pessoas da comunidade e das universidades para o 

enriquecimento das experiências da equipe e enriquecimento da proposta pedagógica: 

Os palestrantes e profissionais que vem à unidade no dia de planejamento colaboram 

efetivamente para a construção do PPP, pois as exposições favorecem um diálogo 

construtivo de muitas reflexões e aprendizagem para o trabalho desenvolvido. (PPP - 

UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.25).  
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Em relação às reuniões de planejamento e a formação em serviço, o PPP aponta que as 

professoras, a pedagoga (coordenadora) e as diretoras participam das reuniões pedagógicas que 

ocorrem as quartas-feiras na instituição.  

As reuniões são momentos onde planejamos, organizamos, refletimos e avaliamos 

todas as nossas ações.   Nesse momento, além de sistematizar as ações planejadas em 

nosso plano de ação e avaliar o seu desenvolvimento, procuramos realizar reflexões 

sobre temas pertinentes a Educação infantil e áreas afins que contribuam para 

qualificar nossas práticas pedagógicas. Também procuramos trazer palestrantes de 

diferentes áreas do conhecimento para realizar formações nas reuniões, sempre com 

o objetivo de aprimorar o nosso trabalho. (PPP - UMEI PROFª DENISE MENDES 

CARDIA, 2019, p.39).  

O documento ainda traz nesse momento em seu texto algumas práticas onde as 

professoras têm uma participação mais efetiva. São elas: 

Garantir a participação do grupo de professores na gestão da UMEI através de sua 

representação no CEC e das reuniões de planejamento na quarta-feira. - Fazer dos 

momentos de encontro entre os funcionários da UE (CAP-UE, CAP-CI, Reuniões de 

Planejamento e Formação Continuada) momentos de participação e diálogos. - 

Garantir momentos de reflexão e formação continuada do grupo. - Garantir momentos 

de lazer e descontração do grupo dentro e fora da UMEI. (PPP - UMEI PROFª 

DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.39).  

 

O terceiro e último destaque sobre as professoras e suas práticas na UMEI, aparece no 

item: “Proposta metodológica, organização espaço-temporal e avaliação”:  

Considerando o artigo 28 da portaria 087/2011:  “[...] desenvolvimento dos alunos do 

ciclo infantil será organizado de duas formas: Os momentos sistemáticos de avaliação 

e planejamento são: I – Ao longo do processo, por meio de instrumentos cumulativos 

de informações que subsidiem a elaboração do Relatório Avaliativo. II - Em forma de 

Relatório Avaliativo do aluno, a ser construído, semestralmente em documento 

disponibilizado no Sistema de Gestão (PPP – UMEI PROFª DENISE MENDES 

CARDIA, 2019, p.43-44).   

 

O PPP quando descreve neste destaque específico, o processo avaliativo das crianças na 

UMEI sinaliza também a participação do corpo docente nas ações que ocorrem no momento de 

avaliação das crianças e também do planejamento do Ciclo Infantil, denominados espaços de 

ação/reflexão/ação. São eles: 

a). Os CAP-UE (Conselho de Avaliação e Planejamento da Unidade Escolar) que 

ocorrem semestralmente sempre em fevereiro e agosto; b). Os CAP-CIs (Conselho de 

Avaliação e Planejamento do Ciclo Infantil) que ocorrem trimestralmente; 

c).AConfecção e apresentação dos relatórios individuais dos alunos que ocorrem 

semestralmente; d). As reuniões semanais de planejamento que ocorrem toda quarta-

feira às 15:00h para a confecção dos relatórios observamos as seguintes orientações: 

(PPP - UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.43-44).    

Nessa passagem, a proposta político pedagógica elenca as atribuições das professoras, 

porém, ainda não as contextualiza no documento enquanto uma ação de formação em serviço 

inserida numa perspectiva mais formativa e ampla de participação e protagonismo das 

professoras. Abaixo sinalizo algumas dessas atribuições: 
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Perceber o momento da escrita como possibilidade permanente de reflexão ação 

reflexão sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, considerando os diferentes 

contextos culturais, sociais e históricos que envolvem o aluno, a unidade escolar e a 

comunidade; Auto avaliação da prática docente como fonte de investigação e 

replanejamento das ações pedagógicas; Apresentar informações relevantes sobre o 

aluno pelo exercício da observação e da escuta atenta e sensível, tendo o aluno como 

parâmetro de si mesmo e considerando os objetivos propostos e aqueles que não 

estavam previstos; Considerar o aluno como “ser integral” que se expressa através de 

múltiplas linguagens, possuindo singularidades, potencialidades, necessidades, 

avanços, dificuldades e pertencendo a uma coletividade; Resgatar os relatórios 

semestrais anteriores; Utilizar diferentes instrumentos avaliativos como aporte para 

escrita reflexiva do relatório. Entre os instrumentos avaliativos destacam-se: 

portfólios, diários de bordo, livro da vida, planos com objetivos pedagógicos, 

fotografias, gravações, conselhos de avaliação e planejamento, trabalhos em grupo e 

individuais, fichários, anedotários, anotações, relatórios e plano educacional 

individualizado (PEI). Expor síntese do trabalho pedagógico que se realiza com o 

coletivo do Grupo de Referência em que o aluno se insere; Relacionar durante a escrita 

do relatório os avanços alcançados pelo aluno com os objetivos do ciclo; Abordar o 

processo de inserção do aluno no período (semestre); Descrever situações concretas e 

repensar mediações ao invés de fazer afirmações taxativas e qualquer atitude 

estigmatizante; Apresentar mediações significativas ao processo formativo do aluno; 

Enriquecer o relatório, sempre que possível, com a fala do próprio aluno, dos colegas 

e/ou de outros profissionais para dar identidade ao relatório (PPP – PROFª DENISE 

MENDES CARDIA, 2019, p. 43-44). 

Prosseguindo, minha busca no texto do PPP de possíveis pistas sobre as professoras e 

as práticas de formação em serviço na instituição, me aproximo do binômio: cuidar e educar. 

As dimensões do atendimento à criança de 0 a 5 anos - cuidar e educar na UMEI estão 

fundamentas nas diretrizes do MEC: 

É fundamental compreender que o cuidar e o educar, são indissociáveis e 

complementares, envolvendo a afetividade, a exploração de ambientes de diferentes 

maneiras e a construção de significados pessoais e coletivos, em resposta à 

curiosidade natural da criança. (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (MEC, 2010, p. 102). 

Nesse sentido, o PPP afirma que: educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, 

“alimentando a curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis” (PPP – PROFª DENISE 

MENDES CARDIA, 2019, p. 33). A instituição compreende a indissociabilidade entre cuidar 

e educar, destacando que esse entendimento, implica em práticas educativas respaldadas em 

uma visão integrada sobre desenvolvimento da criança, respeitando cada criança e oferecendo 

situações de aprendizagem significativas e prazerosas. Porém não cita em seu texto, neste 

momento, a relação adulto-criança e nem o papel das professoras como mediadoras e parceiras 

singulares nas práticas de cuidado e educação das crianças.  

Em nossas ações cotidianas, procuramos oportunizar um ambiente rico e acolhedor, 

onde a criança se sinta valorizada e atendida em suas necessidades específicas, 

contribuindo para que ela se desenvolva na sua integralidade. Assim, o educar e cuidar 

em nossa UMEI ocorrem em todos os momentos, pois quando educamos cuidamos e 

quando cuidamos educamos. (PPP - UMEI PROFª DENISE MENDES CARDIA, 

2019, p.33). 
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Por fim, o projeto sinaliza que a proposta pedagógica da instituição nunca estará 

acabada, pois sua renovação está na própria diversidade e particularidade de professores e 

crianças que compõem dia a dia, tempo em tempo a educação infantil naquela instituição.  

A proposta que o documento representa é fruto da união de esforços coletivos entre 

profissionais e comunidade, todos comprometidos com a educação e com a qualidade 

do ensino, da educação infantil, de modo a atender as necessidades socioeconômicas, 

históricas e culturais que caracterizam a realidade atual” (PPP - UMEI PROFª 

DENISE MENDES CARDIA, 2019, p.6).  

Algumas impressões pelo caminho 

Ao concluir a leitura do documento, sem uma intenção objetiva de análise, mas sim de 

diálogo, chamo atenção que o PPP da UMEI Denise Mendes Cardia destaca ao final do seu 

texto, que todos na instituição, crianças e adultos, tem um papel importante a desempenhar para 

a transformação da educação infantil no município e na UMEI. Tornando-se indispensável a 

participação coletiva na construção do planejamento global, das ações e práticas políticas e 

pedagógicas na instituição. Como toda proposta pedagógica, o PPP dessa instituição, estará 

sempre em construção, é um continum, um processo, uma história de adultos e crianças em 

curso, inacabada, mas em permanente construção. 

Na leitura e reconhecimento do documento, tentei fazer dois movimentos: o primeiro 

movimento foi identificar de que maneira no PPP, as concepções de educação infantil e 

infância, formação em serviço e seus educadores e por último, o binômio: cuidar e educar e 

práticas pedagógicas eram compreendidas ao longo da escrita do documento pela UMEI. O 

segundo movimento foi compreender através das entrevistas narrativas, de que maneira, essas 

concepções estão presentes, de alguma forma, nas narrativas das professoras e da pedagoga, e 

como elas reverberam e vão ganham sentido na experiência da formação em serviço e nas 

práticas cotidianas com as crianças. O que pude notar ao longo da leitura do documento foi a 

presença de uma semântica textual prescritiva em relação às ações e objetivos da instituição no 

atendimento à criança e à infância, mas, principalmente, em relação às professoras e às 

propostas de formação em serviço dentro da UMEI.  

Nas concepções relacionadas às professoras e ao caráter das formações em serviço, o 

documento apresenta o perfil acadêmico dessas profissionais e as ações que devem ser 

cumpridas pelas professoras, nas reuniões de planejamento semanal, nas reuniões de avaliação 

dos objetivos e diretrizes da proposta da instituição, incluindo também, encontros para 

elaboração dos relatórios semestrais de avaliação das crianças. Senti falta, nessa passagem do 

documento, de uma compreensão mais ampliada e significativa do papel das professoras como 
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protagonistas e autoras na construção da história da UMEI. Por fim, nota-se que, mesmo o texto 

frisando a preocupação com o acolhimento da equipe, a organização de festas e eventos, as 

reuniões de planejamento e sentido de pertencimento do grupo, a voz do professor ainda não 

aparece no PPP como expressão de participação e protagonismo do mesmo na elaboração do 

documento.  

5.6 - Continuando a caminhar: as entrevistas narrativas e percursos de formação: meu 

encontro com as professoras e com a pedagoga da UMEI 

As professoras que participaram das entrevistas narrativas (duas professoras 

respectivamente dos GREIS 3 e 4) e a (pedagoga), foram indicadas pela diretora e pela própria 

pedagoga da UMEI, que se mostrou muito interessada em participar também das entrevistas. A 

indicação das professoras teve como critério pertencerem a GREIS com turmas reduzidas de 

crianças, isso facilitaria a organização do tempo e do espaço da instituição para receber a 

pesquisa. As entrevistas foram realizadas em 5 encontros individualmente101, para que as turmas 

não ficassem sem as professoras ao mesmo tempo. Nos encontros, convidei às professoras e a 

pedagoga a conversarem comigo sobre suas trajetórias de vida pessoal e profissional em um 

exercício rememorar suas experiências de formação. A pesquisa foi inspirada nas entrevistas 

narrativas. Assim, cada entrevista feita individualmente com as duas professoras e a pedagoga, 

começou com um tópico inicial bem abrangente sobre suas experiências de vida e formação, 

seguidas de duas a três questões complementares. Na entrevista narrativa, as questões 

complementares, tem o objetivo de esclarecimento de pontos importantes relacionados aos 

objetivos da pesquisa que o pesquisador avalia ser necessário retomá-los ou não em algum 

momento especifico da narrativa.  

Meu encontro com a pedagoga Michele 

A pedagoga Michele tem 42 anos, formada há 16 anos em Pedagogia, atua na UMEI há 6 anos 

como pedagoga na função de coordenadora pedagógica.  

TÓPICO INICIAL - Professora, eu te convido a conversar um pouquinho comigo sobre 

sua trajetória de vida pessoal e profissional rememorando suas experiências de formação. 

- A minha trajetória acadêmica começou, com a formação na área de educação, na 

Universidade Federal de Santa Catarina, em 1998. Eu fiquei muito feliz, em ter passado no 

vestibular, numa universidade pública. Então, eu comecei.... Assim, né, fui estudando cada vez 

mais e cada vez mais gostando da escolha que eu fiz. Que é a área da educação. Foi uma 

vivência, assim, muito significativa. Muito enriquecedora, de amigos que eu fiz. Eu tenho 

                                                           
101 Gostaria de esclarecer que a proposta seria pelos menos (2) encontros com as professoras e a pedagoga juntas 

e em seguida as entrevistas individuais. A instituição naquele momento não pode disponibilizar essa estrutura de 

espaço-tempo e eu aceitei a proposta. 
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amigos até hoje, lá. Foram quatro anos. A gente sempre se encontra, apesar de eu morar aqui, 

eles morarem em Florianópolis, a gente sempre faz encontros. É... Encontros de 10 anos.... 

Né? Sempre tem... A gente se encontra, né? Ficou marcado esse grupo da faculdade. E durante 

a faculdade também, a gente saia, participava de congressos. Sempre quando tinha algum 

congresso, os professores ofereciam, e eu participava. Congresso Nacional da Educação.  

- Aí fui pra Rio Grande do Sul, fui pra São Paulo, participar de congresso junto com os 

professores. É... Eu tive uma professora também, na UFSC, a Luciana Ostteto e ela também foi 

muito significativa, porque ela levava a gente para passear, em outras cidades de Santa 

Catarina. Né? Festival de Dança de Joinville, com ela, com o grupo. Também contribuiu muito 

para minha formação, essa coisa da arte, que eu gosto muito, né? Gosto muito da arte. E acho 

que uma das coisas, assim, da pedagogia, que me interessou bastante também, foi esse lado 

artístico, né? Esse lado do lúdico, da brincadeira, né, que eu sempre gostei de fazer com as 

crianças, né, na minha prática profissional posteriormente, né?  

- Então toda essa formação na faculdade, contribuiu muito, né? E eu tive uma visão de 

educação da pedagogia da infância, né? Muita referência a Paulo Freire, Reggio Emilia, né? 

Então assim... eu sempre procurava fazer formações dentro da própria faculdade. Sempre 

quando tinha alguma coisa, alguma palestra, fora das disciplinas, eu também participava. 

Participei de um grupo de pesquisa, com a Maristela Fantin, que é Pandorgas Partidas – 

Educação Popular, Arte e Cidadania. E fui monitora também da Débora Saião. Uma 

professora também que pesquisava sobre a formação.... Sobre o professor, o perfil do professor 

masculino, na educação infantil. Então, aí eu fui fazer um estágio.... Na época do estágio eu 

fui em uma escola onde tinha um professor homem atuando. Então essa professora pedia para 

que eu observasse ele, como é que era a postura, como é que era a atuação dele. E aí eu 

contribuí, né? Observei e fiz toda a minha contribuição.  

- Depois de formada, eu continuei sempre também fazendo outros cursos. Aí fui fazer 

psicopedagogia também, porque eu queria entender essa parte emocional, psicológica. Queria 

outras referências também. Gostei, contribuiu. Né? Mas não deixei, não fiquei muito focada 

nessa pedagogia desenvolvimentista, né? Fiquei ainda mais marcada pela minha formação na 

UFSC. Né? Nessa questão da pedagogia na infância, nas interações sociais, de dar voz às 

crianças, nas culturas infantis, né, na presença da arte, que foi muito forte na minha formação. 

E aí, eu logo que eu me formei eu já comecei a trabalhar na prefeitura de Florianópolis.  

- Aí eu trabalhei dois anos como, professora, lá se chama professora substituta, né, que era 

professora de contrato. Eu trabalhei... durante três anos como professora substitua. E depois, 

né, trabalhei em escola comunitária também. Que era creche comunitária.  Na época, né? 

Trabalhei em três creches comunitárias. E depois, aí logo eu já passei no concurso. Primeiro 

concurso que eu tive oportunidade, eu já passei. (??) de fazer, com a prefeitura eu passei, e aí 

comecei a atuar como professora efetivada, né, de matrícula. Aí atuei mais uns cinco anos. Né? 

Antes de vir para cá. Né, na sala. E aí, na sala, eu sempre procurei também, fazer curso. Eu 

sempre fazia curso fora. Né? A minha prática também, tudo que acontecia, ia procurar, 

pesquisar. Tudo que eu não dominava, achava que não estava legal, eu ia pesquisar, para 

melhorar minha prática. Né? Trazendo coisas diferentes para as crianças, promovendo 
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práticas inovadoras. Né? Gostava. Trabalhava com projetos, né, para a linha pedagógica da 

prefeitura de Florianópolis. Né? E trazendo essas referências da minha formação, da vivencia 

da infância. Usava muita arte, as brincadeiras. Gostava de me fantasiar, de contar histórias. 

De promover isso para as crianças e para mim também. Sentia falta de brincar... O professor 

de educação infantil tem que ser brincante.  

- E aí, depois, foi quando eu vim para cá. Meu marido foi transferido para Niterói, eu vim junto 

com ele, fiz concurso aqui, né. Atuei um tempo aqui, no ensino fundamental. Mas eu não gostei. 

Pensei até em desistir. Saí da Fundação porque eu não estava gostando. Não era a minha 

praia, ensino fundamental. E a minha formação é educação infantil. Né? Minha orientação é 

educação infantil. Então eu era um estranho no ninho mesmo, né? Não era o que eu gostava. 

Até que eu vim para cá, né. E aí, fui né, assim, conhecendo o grupo aos poucos, né, e aí fui 

amadurecendo também aqui, né, uma outra cultura né, diferente de Florianópolis. Também um 

pouco essa dificuldade de uma cultura diferente, de você aprender né, a conviver com tudo 

isso. Então foi um processo de amadurecimento também. E foi muito valido, muito rico, né? E 

assim, com os professores, né... E aí, aqui como pedagoga, me constituindo né, como um novo 

cargo, uma nova função, também comecei a procurar, né, me especializar, me formar mais 

nessa área especifica como coordenadora pedagógica. Né? Pesquisar mais sobre os assuntos, 

como ser coordenadora. Até porque, a minha formação é educação infantil, né? Não fui 

formada como supervisora, coordenadora. Apesar do curso de psicopedagogia lidar um pouco 

com essa formação, né, de supervisora, mas não é específico, né? Então eu tive que procurar 

também, mais como atuar como coordenadora pedagógica. Aí foi a aprendizagem na prática, 

na vivencia cotidiana mesmo, né? Aprendendo com elas... 

- Eu sou uma Michele. Muito curiosa, né? Sempre fui uma pessoa muito curiosa. É... Gosto de 

aprender, de saber tudo. Né? Acho que sou uma pessoa muito criativa. Gosto de lidar com essa 

coisa da criatividade, com essa coisa lúdica, da expressão, da arte. Então, a minha vida é 

assim. Né? Então.... Em casa, eu gosto, né, sou muito brincalhona. Né? Com meu marido. A 

gente conta piada um para o outro. Fala besteira. Na família também. Né? A gente se encontra, 

se abraça, bota uma música, dança, conversa, joga conversa fora. E assim, a Michele é uma 

coisa... É..... De gostar muito dessa coisa lúdica, da arte, né? De tudo que envolve, enfim, me 

atrai. Né? Toda essa coisa que envolve arte. Então eu estou sempre em busca disso. Tudo que 

envolve criatividade, né? 

- A criatividade, a arte, essa beleza, esse encantamento, me atrai. Né? Quando eu era 

professora, eu também procurava fazer isso com os alunos. Deitava e rolava com eles. 

Brincava. Me fantasiava, né? Às vezes falava besteira. Às vezes falava com uma língua 

diferente. Ah! Às vezes eu falava em espanhol, não falava em português, para brincar. Eles 

morriam de rir. Né? Me fantasiava, ia de fadinha, de bruxa. Disso, daquilo. Né? Trabalhava 

muito arte com eles também.   

-Então, eu sou isso. Eu acho que eu tenho muito essa ludicidade em mim. E eu acho que na 

formação em serviço, eu acho que o professor também tem que ter, né, esse encantamento.  Né? 

Tento resgatar isso com os professores, nas reuniões e tudo. Com dinâmicas. De ter esse 

encantamento com as crianças  
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- Sim. Foi. Então, e outros professores também faziam a gente vivenciar essa ludicidade, né, 

com dinâmicas, com brincadeiras. Eu acho que para a gente trabalhar com crianças, a gente 

também tem que ter. Né, essa.... Deixar aflorar um pouco (??). A gente tem que ser responsável, 

madura. Né? Para agir com as crianças, com responsabilidade. Mas ao mesmo tempo a gente 

tem que deixar aflorar esse nosso lado lúdico, esse lado brincante. Se aproximar da criança. 

De dar voz para elas. Olhar no olho, se abaixar na altura dela. Do afeto, do carinho. Acho que 

isso é super importante na educação infantil.  

- A formação em serviço ... acho que devia ser mais isso, né? Também produzir mais coisas. 

Produzir.... Não só a gente discutir ou fazer algumas coisas, nesses horários, né, pequenos 

horários, que a gente tem também, em função das nossas atividades burocráticas. Mas também 

tem mais tempo, mais espaço e mais estrutura, para a gente poder realmente modificar essa 

prática, né, fazer, construir espaços diferenciados, ter vivências diferenciadas. 

QUESTÃO COMPLEMENTAR 1 - Professora fale sobre sua experiência na formação 

em serviço na UMEI e a relação com a sua prática e as experiências que você tem vivido 

no exercício de formar-se em seu local de trabalho. 

 

- Então... a política de formação em serviço é potente, dentro do cotidiano... falo política por 

que acho que toda formação do dia após dia é política também.... Mesmo que né, todos os 

professores tivessem vindo todos de uma mesma formação. Né? Dentro dessa perspectiva da 

pedagogia da infância. Mesmo assim, é constante, né? A nossa prática é constante, a reflexão 

é constante. Né? Cultura, experiência, valores. A formação está em movimento, né? Não é uma 

coisa fechada. Então a gente constrói, cotidianamente, os conhecimentos, né? Os fazeres e os 

saberes. Então, a formação em serviço, é fundamental.  

- Como acontece a formação aqui... sempre quando a gente define um tema, né, porque a gente 

sempre define um tema no início do ano para trabalhar e tal, desenvolve esses projetos em 

cima desse tema. Porque a fundação pede, né, que a gente desenvolva um plano de trabalho e 

a gente tem um tema orientador. Então, a partir disso, né eu sempre também procuro pesquisar. 

Eu pesquiso muito sobre o tema que está sendo trabalhado, para ajudar os professores. Não 

só sobre o tema, como outros assuntos pertinentes, para contribuir com os professores, né, com 

teorias, com pesquisas, com vídeos. Com tudo. Tudo que dá suporte para eles melhorarem a 

prática pedagógica deles. Aí eu tô sempre provocando, desafiando. Às vezes a gente surge com 

uma ideia. “Ah, vamos fazer. ”. “É uma coisa legal para as crianças. Semana literária. Ano 

passado teve, foi o tema literatura. Né? “Ah, vamos fazer alguma coisa para movimentar. 

Porque que cada um professor não conta uma história? Em uma sala. A gente reveza.... Né? 

Aí, conversando com a gente discute a nossa ideia. Deram a ideia de duas salas por faixa 

etária. Dois se juntar e contar para fazer outra faixa etária e fazer esse rodizio entra todas as 
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turmas. Né? Ou fazer alguma atividade coletiva. Teatro. Eu adoro teatro. Aí eu inventei essa 

história do teatro. Todo ano a gente faz um teatro dos professores. 

- Aí quando tem alguma atividade na sala, também, eu participo, às vezes, como convidada. 

Ou dou ideia também. Já me vesti de Cuca, na sala. Brincar com as crianças, trabalhando o 

Sítio do Picapau Amarelo. Aí a turma gostou, aí a Marina, a diretora pediu que eu 

apresentasse, fosse de Cuca em todas as salas. Aí eu fui. Gosto de me envolver também, de 

participar junto. Trabalho nas festas que tem na escola. Todas as atividades coletivas, passeios. 

Às vezes eu troco no dia, para participar do passeio. Acompanhar e participar junto.  

- Entendo que formação em serviço é desafio. Construção do professor mesmo, é ali no dia a 

dia. Né? Desafiando, trazendo nas reuniões. Né? Então, essa... Indo nas salas. Eu também vou 

nas salas, olho o que está sendo feito. Mas não com objetivo de apontar, mas com o objetivo 

de somar, de orientar, de desafiar, de provocar. É para modificar mesmo, com o objetivo de 

modificar as transformando, qualificando a prática pedagógica, trabalho do professor. Sempre 

produzindo novos sentidos. Com essa finalidade. Né? É isso.  

-É, assim, eu acho que formação em serviço é a formação de todos os dias... acho fundamental, 

acho que tanto para mim quanto para as professoras, né, todo o trabalho, todas as discussões, 

a gente vê que sempre tem alguma transformação da prática, o que era uma prática mais 

tradicional, que muitos professores ainda carregam isso, né? E apesar da gente fazer 

cotidianamente essas discussões, essa formação em serviço, ainda alguns professores 

carregam um pouco, né, não são 100% ainda, que não tem, não existe, nem a gente. Nem a 

gente não é 100%. Né? Mas a gente vê que ocorre transformações. Às vezes não são assim, no 

momento, mas uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Né? Uma modificação de uma prática 

aqui, outra ali. A gente vai plantando, né, a semente, regando, regando, e vai vendo aos poucos. 

É preciso respeitar o tempo do professo... e meu também (risos!).  Né? Como tem essa mudança 

já de professor, a gente começa tudo de novo. Mas os que estão aqui, a gente vê uma mudança 

grande. Em muitos aspectos, assim, de estar aberto para rever essas posturas. Tanto nós, aqui 

na coordenação, as nossas práticas, que a gente também procura rever, né, através das 

transformações, o que que a gente está fazendo aqui. Alguns professores o que a gente traz 

para eles, reflete com eles. É uma aprendizagem junta. É um aprender junto. Do dia a dia. 

Para ver o que a gente está acertando, o que que a gente está errando e procurando sempre 

melhorar. Eu vejo modificações, assim, na prática. Né? Às vezes ainda vejo coisas que não são 

para serem feitas. Que a gente acha que não, mas... é a experiência de cada professora ... 

mesmo errando. 
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Eu acho que mais tempo seria melhor.... Preciso de mais tempo ... são 20hs  o pedagogo.... 

Seria muito melhor. Conseguiria produzir muito mais. Né? Dentro do pouco tempo, eu procuro 

fazer com esse tempo que eu tenho, né, como eu falei, né, fazer formações né, aprender a 

participar e tanto dentro da formação quanto fora. Como os professores também. Eu vejo 

mudanças. Apesar de algumas resistências ainda e algumas questões. Mas é aquela sementinha 

que você vai plantando, né, e regando, regando, regando, até colher os frutos. E é sempre 

assim. Nunca é 100%. 100%, tudo perfeito. 

-E o tempo das professoras também...  Professoras sem aula, para elas irem para a formação 

aqui na UMEI e sem aula. Tanto que tinha que ter uma organização para as professoras terem, 

pelo menos uma vez por mês, um tempo para elas, pensarem no coletivo. É claro que é uma 

coisa deles também, que eles têm que procurar, a gente sempre incentiva, para além do que a 

Fundação oferece. Mas eu acho que deveria ter esse.... Um dia. Lá em Florianópolis a gente 

tinha isso ... faz a diferença.... Temos a quarta-feira..., mas nem sempre...  

- Então, tem a quarta-feira, mas a quarta-feira é com a gente. A gente traz formadores aqui. 

Mas não é sempre que a gente consegue. Porque tudo demanda um esforço grande, às vezes, 

de você conseguir. Então, não é toda quarta-feira que tem, não é sempre que as pessoas estão 

disponíveis. Né? Eu acho que o fora também é importante. Mas aquela coisa, que se fosse um 

dia sem aula, todo mundo tivesse a oportunidade de ir.  

-Ah, aqui a gente garante, a gente escreve o nosso projeto político-pedagógico, vai dialogando 

com a Fundação ele conta a nossa história, né? A gente procurou, apesar de eu não participar 

do início da produção, participei da continuidade da construção desse projeto político-

pedagógico, acho que é constante, não é fechado, né, e ele conta um pouco da história do 

grupo, né, da nossa concepção. O que a gente faz aqui, traz muito. O que a gente faz aqui na 

prática cotidiana. A gente procurou fazer ele dessa forma. E a gente procura agir, né, aqui 

dentro, na nossa prática no dia a dia, seguir o que está posto ali. E sempre também o referencial 

da rede, que a gente se baseou para construir esse projeto pedagógico, baseado no referencial 

da rede, em Niterói. E também o MEC, né? E outras referências.  

-Não, isso eu não vejo muito interesse delas pegarem. Né? Se não fosse levar o PPP e a gente 

fizesse esse estudo lá, que a gente faz (??), eu não vejo interesse quase nenhum em pegar o 

PPP e ler por conta delas mesmo. Né? Acho que você não precisa de muito incentivo. Né? De 

estar desafiando. Tem, uma mudança, a gente vê uma mudança com essas formações, com isso, 

né? Às vezes até no outro dia, por exemplo, na última reunião a gente falou sobre os currículos, 

falou sobre as práticas, falei até dessa questão da rotina rotineira, da gente fazer tudo igual 
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todo dia. Né? Não modificar. Faz a chamadinha lá no quadro, coloca o nome, Niterói e tal. 

Por que fazer todo dia do mesmo jeito? Porque a gente não pode fazer diferente? Para não 

ficar igual, para não ficar todo dia maçante para as crianças. Ah, agora a gente está 

trabalhando música, porque a gente não pode, de repente, fazer uma chamada com as canções 

da música. As crianças com as batidas. Quantas crianças têm. Não que não possa repetir, pode 

até repetir. Mas de vez em quando faz diferente. Né? Para modificar um pouco. Para não ficar 

uma rotina muito pesada para as crianças, todo dia igual. Né? Faz diferente.  

- Aí outro dia eu vi uma professora fazendo a chamada fora da sala. Entendeu? A professora 

já viu o jeito que eu tava fazendo. “Vamos brincar mais. Vamos brincar mais. ”. Não deixar 

só as crianças correr no parque. Vai fazendo brincadeiras de roda no parque. Fazer alguma 

coisa no parque. Contar história no parque, também. Porque que história lembra sala? Vamos 

praticar diferente né? Assim, lá em Florianópolis eu via mais essas questões, um trabalho 

maior fora da sala. Aqui, né, eu sinto a falta disso. Eu procuro trabalhar, procuro insistir. De 

vez em quando eu vejo um professor fazendo uma coisa diferente, mas não muito ainda. É uma 

coisa que tem que se trabalhar muito, para que se modifique essa questão de fazer fora da sala. 

Para além, né? Para além da sala. De procurar espaços, né, diversificar. Né? Principalmente 

nesse momento do parque. Pode também ser enriquecendo. A gente vem insistindo 

constantemente nisso. Então, e os documentos, voltando para a fundação, contribuiu e muito o 

diferencial da rede. Também escrito, está sendo reformulado agora. Mas tem muita coisa 

interessante que ajuda, né, ali e tal. Questão multicultural, né, que tem um destaque grande. É 

referencial da rede. O protagonismo infantil. Essas referências sócio-interacionistas, né, são 

trazidas ali. Aí tem bastante ações de relação com o nosso PPP, né, com a nossa concepção, 

dentro dessa linha. E eu procuro incentivar os professores, apesar, como eu falei para você, 

de eu ver algumas mudanças, mas têm coisas que precisam ser mais feitas, mas colocadas em 

prática como que está ali no nosso PPP, que a rede propõe, as diretrizes curriculares 

nacionais, (N?) Dessa faixa etária. 

-Acho o PPP uma coisa forte, nossa história. Com certeza. Traz toda ali, a nossa história, a 

nossa concepção, as nossas práticas. Né? As nossas concepções. E isso daí é revisto 

cotidianamente, né? O que a gente faz ali é o que a gente faz no cotidiano. Não 100%. Às vezes 

não 100%, né, algumas coisas a gente têm essa concepção, nem todo mundo faz 100% aquilo 

ali. Mas é o que a gente luta, a gente trabalha, reflete, discute aqui, para ser feito.  

-Você pontua algumas coisas. Então, assim, aí, conhecer o grupo... A gente conhece o grupo 

só que muda também muito. As pessoas permanecem desde que eu entrei. Mas alguns já se 
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foram.... Esse vai e vem, essa dinâmica. Ainda sobre a formação aqui na UMEI a gente tem, 

né, um projeto bem amarrado, né, os referencias da rede, que dão suporte. Então, a gente segue 

essa linha, né? Eu procuro também seguir a linha dessa minha formação, né? Essa da 

pedagogia da infância, né? Da vivencia da infância e passar isso para os professores. E aí, eu, 

né, trago sempre, nas reuniões pedagógicas, textos, vídeos, pesquisas, referencias da área, 

para a gente está discutindo.  Né? E assim, tem algumas discussões que são bem ricas, bem 

aprofundadas, todo mundo contribui. Outras um pouco menos. Depende muito do assunto e o 

que a gente está trazendo no momento. A gente também discute muito sobre a nossa prática 

cotidiana, alguns conselhos. Que aqui tem uns conselhos de avaliação, que é o Capsi. E 

também nas reuniões que ocorrem, a gente sempre discute alguma coisa referente ao cotidiano 

e a nossa pratica. Se tem alguma situação com alguma criança. Né? A própria prática 

pedagógica.  

- A gente sempre faz reflexões para melhorar, para qualificar nas formações. Muitas vezes a 

gente também traz outras pessoas, outros profissionais, para dar suporte nessa nossa prática. 

Se a gente não entende algum assunto. A gente traz aqui, né, pede para o pessoal da Fundação 

ou de fora, qualquer outro profissional, para estar contribuindo para ajudar a resolver algum 

conflito ou para melhorar a prática. Trazemos também, pessoa como você, né, pesquisadores 

ou profissionais de outra área, nas reuniões pedagógicas, para estar formando outros 

professores. Nós desafiamos também eles a apresentarem, né, as suas práticas pedagógicas e 

também as situações do cotidiano, para fazer sempre esse paralelo, né, com a prática 

pedagógica deles ou trazer algum teórico.  

QUESTÃO COMPLEMENTAR 2 - Professora, em um momento da sua narrativa você 

disse que a formação dia a após dia é uma política. Fale mais um pouco sobre isso.  

- Quer um exemplo da política ...A gente já fez um estudo, um seminário sobre o nosso PPP. 

Reescreve o documento... gosto desse movimento ... parece que a gente se sente mais 

participando das coisas da escola. Apresentamos o PPP traçando um paralelo do MEC com 

autores que tratam do assunto e fazer.... Fazendo sempre esse paralelo com a prática do 

cotidiano. Mas sempre com esse objetivo de qualificar a prática pedagógica. De melhorar. E... 

Que mais? A gente orienta cotidianamente, tudo no dia a dia, né, surge alguma questão, a 

gente conversa individualmente, conversa às vezes com os parceiros, às vezes não tão bem os 

parceiros, aí a gente conversa. Né? E tenta saber o porquê. O que que está acontecendo, né? 

Porque vocês não tão se dando bem. Que que a gente pode fazer para melhorar.  A gente faz 

isso com as famílias também, né? Com as famílias. Tantos professores, quanto com as famílias 

para qualquer coisa que acontece com a criança, né, ou o pai que queira conversar com a 
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gente, a gente está sempre aberta aqui para conversar, para instruir. Para dizer para ele, para 

orientar, né? Para dizer para que ele procure algum profissional. Caso o filho precise. Isso 

para mim é política, são as nossas relações, escolhas ...  A nossa proposta de educação infantil.  

QUESTÃO COMPLEMENTAR 3 - Professora, de que maneira a formação em serviço 

na UMEI, como uma experiência, vem produzindo novos sentidos para sua prática e para 

sua formação. 

Ela me afeta todos os dias (risos!) Essa formação me desafia... faz a gente pensar mais e 

escrever mais... está mais inteiro na UMEI. O nosso Projeto Político Pedagógico é um desafio 

bem grande, grandão. Mas é um dia a dia, né, corrido, burocrático, mas diferente todos os 

dias... com desafios diferentes dia a dia.... mas é sempre informativo. Por exemplo.... Na 

fundação... acho bastante burocrático. Mas mesmo assim a gente ainda consegue, né? Vou 

dizer que tem umas intercorrências, vindo dessas questões mais burocráticas, que é a 

Fundação Municipal de Educação. Que eu acho que se fosse menos burocrática... um 

empecilho, que eu vejo, para poder fazer uma comparação melhor. Na outra rede de 

Florianópolis, que eu tinha coordenadores e supervisores, que atuavam muito mais na prática 

de fazer dos professores, porque ficavam o dia todo, 40 horas trabalhadas com os professores 

em horário integral. E não aqui só 16 horas e 40 minutos. Porque a gente ainda tem o 

planejamento em casa. Né? Algumas horas.  

- São poucos dias e bastante burocrático. Então, isso, eu acho que atrapalha um pouco. Né? 

Quer dizer, atrapalha bastante, porque ia ser muito melhor. Atuar junto. Lá em Florianópolis 

a gente tinha supervisor que atuava.... Fazia em sala com as crianças. Uma outra parte estava 

em informática. A gente conseguiu fazer esse trabalho, até não com todos ao mesmo tempo, 

mas com outros profissionais ajudando. Nesse sentido, né? De estar.... De rever também essa 

coisa burocrática. Porque eu acho também que tem coisa que não precisa tanto. Né? Que 

poderia ser menos. E o pedagogo também estar mais tempo, né? Para a formação em serviço 

acontecer.... Porque em escola de tempo integral, o pedagogo também deveria trabalhar Faria 

muito mais sentido se o pedagogo tivesse uma carga horária maior. Seria uma formação em 

serviço. Mais reflexiva, né, com um tempo maior do pedagogo junto com os professores. 

Meu encontro com a Professora Joceli  

A professora Joceli leciona há 5 anos no GREI (3), tem 35 anos de formada no Curso 

Pedagógico e está na UMEI há 35 anos.  

TÓPICO INICIAL - Professora, eu te convido a conversar um pouquinho comigo sobre 

sua trajetória de vida pessoal e profissional rememorando suas experiências de formação. 
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- Eu não tenho faculdade. Fiz magistério, Normal no Rio de Janeiro Não tenho graduação. 

Não sei se eu vou servir para a entrevista. Só tenho mesmo magistério. Eu comecei a trabalhar, 

assim que eu me formei. Foi numa instituição com crianças. Algumas órfãs, outras não, que 

ficavam lá. Era uma instituição que tinha um contrato com o município do Rio de Janeiro. 

Entendeu? Então, depois de seis meses trabalhando lá, eles gostaram do meu trabalho. No 

início eu cuidava de 250 crianças. Entendeu? Aí eles gostaram.  Trabalhei sozinha. Eu tomava 

conta de 250 crianças, sozinha. Você está entendendo? Era recreadora. Já ouviu falar desse 

profissional professor? Aí, eles gostaram do meu trabalho, pediram para eu ser professora.  

- Aí o município me contratou como agente educadora, mas eu ficava em sala de aula, como 

professora. Entendeu? Aí trabalhei com alfabetização, lá. Durante seis anos, que eu trabalhei 

lá. Depois disso fui transferida, que eu não queria perder o contrato do município do Rio. 

Então, como eles estavam transferindo mais pessoal deles, eu tive que ir para uma creche numa 

comunidade. Ali trabalhei acho que mais cinco anos ou quatro anos. Coisa assim. Né? Sempre 

trabalhando com criança da educação infantil. Preparando eles para serem alfabetizado. Aí 

depois eu fiquei um tempo trabalhando sozinha, com criança, dando aula em casa. Cheguei até 

a abrir uma creche. É, mas não consegui. Porque a pessoa que trabalhou comigo, não estava 

me dando o apoio necessário. Aí tive que parar. Aí fiz prova para cá para o município de 

Niterói. Uma amiga minha me chamado para fazer, eu falei que não queria, ela foi pagou tudo 

escondido de mim. Aí ela falou assim: “Está pago, você tem que fazer a prova. ”. Aí eu passei, 

aí vim para cá. Trabalho aqui já há 12 anos. Nessa mesma unidade. 

- Fiz o concurso para cá tem 12 anos. Acho que foi 87... 97... 1997. Não, foi 2007. Nós estamos 

em 2019. Foi 2007. Que eu fui chamada para cá. Aí fiquei sempre aqui, trabalhando com 

educação infantil e eu sempre pegava assim: dois anos e ia com eles até eles saírem. Ficava 

com eles do segundo, dois, três, quatro, cinco. Quando eles completavam seis, saia, aí eu 

voltava de novo para o maternal. Sempre assim, entendeu? A minha turma já sai daqui, 

praticamente lendo. Entendeu? E trabalho sempre na brincadeira. Brincadeiras, história. 

Música. Sem aquela coisa de A, B, C, D. Isso.... Entendeu? Sempre na brincadeira e eles iam 

pegando. Entendeu? Porque na brincadeira eles gostam. E eu gosto de trabalhar muito com 

música, história. Brincadeiras recreativas. Entendeu? Brincadeiras cantada. Estou até 

adorando o projeto esse ano, porque é o mundo da música. (Risos!) Né .... Você gosta de música 

na educação infantil? 

 - Aí, é assim que eu trabalho. Entendeu? Aí eles vão aprendendo nome. Eu trabalho com 

recreação, assim, eles aprendendo nome, mas com brincadeira, com jogos. Entendeu? E 
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trabalho a história. Aí em cima da história eu tiro as palavras que eles gostam. Busco neles a 

palavra da história que eles gostam mais, que eles acham legal. Aí eles falam. Tipo gato, 

minhoca. Aí eu trabalho em cima da minhoca o M. Que é de Micaela, de Maria Clara, de Maria 

Flor. Entendeu? Aí vou trabalhando assim. Entendeu? Tipo o patinho. Tô trabalhando a 

música do patinho. Aquela da Xuxa. “Cinco patinhos foram passear...”. Né? Conhece essa? 

Gosta?  Aí eu trabalho Pedro, Pedro. Entendeu? Aí faço os patinhos de massinha, eles fazem 

os patinhos. Aí eu trabalho a contagem, com relação ao número numeral. Que são cinco 

patinhos, aí trabalho o número 5. Entendeu? Vou para a casinha dos numerais. Aí eles fazem 

uns patinhos de massinha, aí colo, faço um cartaz. Sempre trabalhando assim. Entendeu? A 

universidade aprova essa metodologia? 

Eu morava no Rio. Aí eu aluguei aqui em Niterói. Entendeu? Porque não dá. Eu acordava em 

casa 4 horas da manhã, aí chegava em casa 22 horas, 22 e trinta. Aí estava ficando muito 

desgastante. Aluguei uma casa aqui, porque eu acordava de madrugada. Acordava 4 horas da 

manhã. Você não faria isso no meu lugar? Morava no Rio aluguei aqui. Porque eu estava 

ficando muito doente. Meus pais viajavam muito. Entendeu? Então, eu entrei para a escola 

com nove anos. Eu aprendi a ler sozinha. Meu pai, minha mãe, nunca souberam explicar como 

eu aprendi a ler. Entendeu? Então, quando eu entrei para a escola, eu fiz uma prova, fui já 

para terceira série. Naquele tempo era terceira série. Então, eu não fiz educação infantil, não 

fiz jardim, essas coisas. Já entrei na escola com 9 anos. Não tive essa experiência de brincar 

com massinha, de fazer desenho. Entendeu? Fui ser professora por que eu gosto de criança. 

Eu amo criança. Quando eu era adolescente, eu tomava conta de criança. Entendeu? E depois, 

quando eu estava no segundo grau, eu dava aula particular para criança. Então, a minha vida 

inteira, eu sempre trabalhei com criança. Sempre fiz alguma coisa com criança. E antes de 

passar para cá, de ser chamada, eu dava aula em casa, particular. Então, eu tinha, eu acho, 

que umas 4 turmas, duas de manhã e duas a tarde. De reforço, né? Entendeu? Sempre.... Eu 

sempre via assim, um resultado satisfatório, através dos pais.  

QUESTÃO COMPLEMENTAR 1 - Professora fale sobre sua experiência na formação 

em serviço na UMEI e a relação com a sua prática e as experiências que você tem vivido 

no exercício de formar-se em seu local de trabalho. 

- Você fala quando eu estou trabalhando? É uma experiência agradável, né? Você aprende 

com a criança. E você também tem muitas formações, oferecidas pela escola. Mas eu aprendo 

mais com minhas crianças... E a escola também aqui, ela sempre faz um trabalho de dar um 

tema e você estuda aquele tema, prepara um trabalho realizado com as crianças, um trabalho 

que você realizou com as crianças, e dá uma palestra em cima daquilo. Entendeu? Tipo 
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brincadeira. Entendeu? Aí eles ... quando eu trabalhava no abrigo, na outra instituição que 

trabalhei que tinha contrato com o município, eles davam muita formação de teatro, trabalho 

com argila. Entendeu? Muito trabalhos assim. Então, foi essa formação que eu tive que me 

ajuda na formação em serviço aqui... a pensar melhor sobre a criança. Procuro sempre 

pesquisar, eles fornecem livros para a gente ler, estudar, mudar o que a gente sabe, aprimorar. 

Entendeu? 

- Eu me sinto bem com essa formação da gente aqui na UMEI. Entendeu? Porque eu sou assim. 

Eu aproveito aquilo aqui em serviço o que eu acho legal e aquilo que eu não acho legal, eu 

não aproveito. Entendeu? É, por exemplo, é, tem pessoas que é muito conversadora, né? Eu, 

por exemplo, não descarto tudo que eu aprendi. Entendeu? Eu procuro sempre encaixar os 

dois. O que você tem de novo e o que você já tinha. Entendeu? Então, o curso pedagógico. - 

Não, eu fiz no Alberto Nepomuceno no Rio. E... Como é que o nome daquela...? Uma escola... 

que trabalha só preparatório? Conhece?  

- Bom, geralmente eles trazem uma pessoa, às vezes, para fazer uma palestra as vezes sobre... 

É..... Essas coisas novas que estão aparecendo agora: ideologia de gênero, essas coisas.... 

Sobre saúde. Entendeu? Cada vez é um. As vezes somos nós que levamos. Como eu falei, eles 

dão um tema para cada professora. Aí o professor vai pesquisar, vai estudar. A gente tem um 

livro da fundação. Né? Que tem os métodos deles, como eles gostam... É.... Como se fala? 

Proposta curricular. 

- Proposta pedagógica deles. Né? Nós temos esse livro. E nós temos que trabalhar de acordo 

com esse livro que eles nos fornecem. Entendeu? Eles tão sempre fornecendo um livro para a 

gente está se atualizando. Entendeu? Vendo qual é a proposta da fundação de Niterói. Eles 

sempre trazem. Nós temos que estudar. Nós estamos revendo de novo essa proposta deles. E 

vamos começar a estudar agora de novo. Entendeu? Cada quarta-feira é um tema. Hoje, tem 

o CAPISI onde você fala sobre a turma. Você fala sobre o projeto que você está trabalhando 

na turma, como que a turma está recebendo esse projeto. Como eles tão se desenvolvendo com 

esse projeto. Como eles aceitaram. Como nós fizemos esse projeto. E tem o CAPIUE que você 

fala de cada criança, quarta-feira é sempre para isso. 

 

-  A gente tem um livro.... Esse livro a gente escreve junto... dando ideias...o PPP, o nosso 

projeto político pedagógico né?  Acho que sempre traz valor para a gente, né? Cada dia você 

aprende uma coisa nova. Você vive uma experiência nova. Nunca é igual, todo ano. O livro 

tem seu valor para a gente. Os anos não são iguais. Sempre são diferentes. Então, você está 



190 
 

 
 

sempre aprendendo. Vive muitas experiências. Com os pais, com as crianças. Nem tudo é 

maravilhoso. Entendeu? Tem as dificuldades, que a gente passa. Entendeu? A quantidade de 

aluno dificulta muito o trabalho. Entendeu? Porque é muita criança. São (22) crianças. Você 

tem que disciplinar. Você tem que ensinar o pedagógico, você tem que cuidar, o banho, a 

escovação de dente, a febre. Entendeu? Se a criança está bem, se está com febre. Observando 

se a criança está bem, se não está. Tem isso tudo. 

- A experiência que você tem com os pais. Eu gosto muito de compartilhar com os pais. 

Entendeu? Eu gosto sempre.... Procuro mostrar para os pais, que professor e pais, têm que ter 

a mesma fala. Eu não posso ter uma fala e os pais outra. As crianças têm que perceber, que o 

professor e os pais, falam igual. Que isso ajuda a moldar a turma. Entendeu? Então, eu sempre 

procuro envolver os pais nas pesquisas, no trabalho com as crianças, nos projetos. Procuro 

sempre trabalhar com os pais. Entendeu? Sempre para ter esse relacionamento positivo com 

os pais. 

- Sempre procuro mostrar para eles que é importante a participação deles na vida das crianças. 

Mostrar para eles ... valorizar o trabalho das crianças. Um desenho que as vezes para ele é um 

rabisco qualquer, para a criança significa muito. Então, eu sempre falo isso para eles, que é 

para eles valorizarem aquilo que os filhos levam para casa. Porque isso é para a vida toda. 

Porque o que os pais falam, marca a vida deles. Entendeu? Então é importante os pais 

valorizarem todo o trabalhinho que as crianças fazem. Entendeu? 

- Acho difícil falar sobre isso ...vou tentar - Está bem...vc quer que eu fale de mim... ai enorola 

(Risos!) A minha prática, Ah, sim. A formação que eles ofereceram, me mudaram, me 

moldaram. Eu me sinto bem nas reuniões de quarta-feira. A gente sempre pega ele.... Eu me 

sinto bem quando leio o PPP nas formações.... mas é raro! Eu não sei. Entendeu? Queria 

conhecer uma proposta relacionada com comportamento de crianças com NE. Entendeu? Um 

trabalho, uma palestra, que nos ajude. - Entendeu? Síndrome de down. Porque a gente precisa. 

Uma coisa que eu sinto falta. Eu sinto falta disso. Entendeu? De uma ajuda. De um 

ensinamento melhor. Entendeu? Uma informação mais adequada para trabalhar com autista. 

Porque eu tive um autista. Eu trabalhei com um autista durante 4 anos. Entendeu? E tem outros 

autistas na escola. Então, eu acho que a gente fica muito sozinha. Entendeu? As outras crianças 

eu sei trabalhar! Eu gosto.... Eu amo esse trabalho. 

- Aqui na UMEI Entendeu? Me ajudam... Como eu falei, aprimorar meu trabalho com as 

crianças na formação em serviço. Entendeu? A como criar minha rotina, como trabalhar minha 

rotina, como oferecer a eles tudo que eles precisam. Entendeu? Tipo, como cuidar. Como é 
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esse cuidar? Eu não tinha ideia desse cuidar. Entendeu? A passar o trabalho para eles, a parte 

pedagógica. Isso tudo eu aprendi aqui. Entendeu? A trabalhar brincando. A trabalhar com 

musicalidade, com história. Isso tudo eu aprendi aqui.  

- Por que eu vim com o convencional. Entendeu? B, A, Ba. B, E, Be. B, I, Bi. Entendeu? - Essas 

coisas assim. Entendeu? Vamos cobrir. Entendeu? Vamos aprender o nome. Folhas 

mimeografadas. Né? Xerox. Hoje em dia eu não uso nada disso. Porque eu aprendi isso aqui. 

Com a formação que eles deram. Eu não uso xerox, folha mimeografada, eu não mando eles 

cobrirem nada. Tudo deles. Eles aprendem a escrever o nome, vem deles. Entendeu? Eu não 

mando eles cobrirem o nome ou cobrirem as letras. Mas eu já tenho criança aqui, que já está 

fazendo quase todas as letras. Entendeu? Do jeito deles, é a escruta deles, a caligrafia deles. 

Entendeu? Eu trabalho muito com eles. Não importa o que eles fazem.  

- Quando eu faço uma história.... Tudo bem, eu fiz aquela patinha ali. Que é patinha de uma 

história, a Patinha Margarida. Mas antes de eu chegar ali, eles fizeram. Eles fizeram a patinha 

deles, eles desenharam do jeito deles. É assim. Lá no quadro, eu faço sempre a chamadinha. 

Eles que fazem também. Eles vão lá, eles desenham a menina. Eu escolho uma menina, desenha 

uma menina. Eu escolho um menino, desenha um menino. Aí eles vão, colocam a letrinha deles 

do jeito deles. A primeira letra do nome, porque nós estamos trabalhando a primeira letra.  

- Você aprende muito fazendo... entendeu? Cada vez que você.... Cada ano que você trabalha 

com a criança, melhora. Porque você vai aprendendo a conhecer a criança. Então você vai 

melhorando. Seu comportamento, seu modo de tratar, o que fazer. Entendeu? Como reagir a 

algumas atitudes das crianças. Quando eu entrei, eu reagia de uma forma. E agora eu já reajo 

de outra. Eu já tenho uma outra forma de lidar com as situações vividas com as crianças. 

Comportamentos, fala. Dificuldades. Um tem mais dificuldade que os outros. E isso você vai 

aprendendo ao longo do tempo. Entendeu? Você não aprende isso na faculdade... aprende 

aqui... é isso. Nem aprende no magistério. Você aprende com a experiência. Conforme você 

vai conhecendo as crianças. Entendeu? A prática é muito diferente. Essa formação em 

serviço... 

- Eu trabalhei com pessoas que são formadas, que tem graduação, pós-graduação. Entendeu? 

Mas não tem a experiência. Então, veio para cá e sentiu muita dificuldade. Aí falou para mim: 

“Jô, como é que você sabe? Como é que você sabe isso tudo? Como é que você entende isso 

tudo? ”. Eu falo... com a experiência (Risos!). Não foi na faculdade. Porque eu não fiz 

faculdade (Risos!). A formação em serviço é a minha faculdade. Não tive essa chance. Então, 
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posso dizer que o que me salva hoje é a experiência de ontem. Foi vivendo com as crianças. 

Entendeu? 

- Quer um exemplo: Essa menina aqui, por exemplo, que está trabalhando comigo agora. Ela 

tem faculdade, acho que tem pós-graduação e tem vários cursos. Mas ela está se sentindo 

perdida. Quer dizer, ela está aprendendo agora, com a experiência. Ela fala: “Jô, como é que 

faz isso? “Como é que eu faço aquilo? ”. Quer dizer, até no lidar com a criança.... Ela entrou 

agora. Normal ... falta experiência ... a experiência é a salvação. Ela foi chamada agora. Ela 

tem 4 meses só, aqui. Ela não sabe...não sabia como fazer um CAPISI. Nem um CAPIUE. 

Então, é uma coisa que você aprende aqui. Com a experiência, com a vivência.   

- Entendeu? Então, isso aqui .... Essa formação em serviço ... é uma faculdade. É uma 

faculdade! Eu falo para ela: “Oh, eu não tenho palavras bonitas, porque eu não fiz faculdade, 

então eu não tenho aquelas palavras bonitas para botar no caderno. ”. Entendeu? Essas coisas 

para falar. Porque eu não fiz faculdade. Eu não conheço essa linguagem. Entendeu? Às vezes 

eu procuro, pesquiso as coisas quando eu tenho que preparar um projeto, alguma coisa. Eu 

pesquiso. Para poder escrever. Entendeu? Aquelas coisas que você não pode botar no projeto, 

que você não pode repetir. Eu pesquiso. Eu procuro estudar, pesquisar para ver como fazer. 

Entendeu? Por exemplo, como fazer um CAPISI.  

- Então o nosso PPP a gente vai renovando aos poucos. Ele ajuda a formar a gente ... eu 

penso... Sim. A gente tem que ler de vez em quando. Entendeu? E agora a gente vai de novo, 

renovar de novo, ele. Entendeu? Feito pela gente. Mas antes da gente fazer isso, a gente estuda 

o Projeto da Fundação. Nós temos um livro deles. Ah, é o referencial. Né? Você lê e por aí 

você se orienta, como você tem que trabalhar, como você tem que fazer. Na formação cada um 

fala, né? Também mostra a sua experiência. Compartilha sua experiência. Aquela que salva a 

gente .... Pelo menos eu penso assim... 

- O nosso livro fala muito do trabalhar brincando. Entendeu? Trabalhar na brincadeira. 

Entendeu? Aproveitar a brincadeira para trabalhar. A gente até mostra isso para os pais. 

Porque o que a gente escuta: “Ah, a creche é só para brincar, comer e dormir. ”. Entendeu? 

Aqui é educação... não assistência. Então, a gente mostra para os pais, que na brincadeira, 

eles tão aprendendo. Entendeu? Isso .... Aliás, esse foi o meu tema na formação continuada: 

Aprendendo brincando. 

- Posso falar mais um pouco... está tão prazeroso falar sobre isso tudo.... Ou já acabou meu 

tempo.... Eu apresento as coisas que acredito nas reuniões, nas formações... é importante... 

agente fala...  e ai a gente reflete melhor. Entendeu?  
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- Aí peguei algumas brincadeiras.... Por exemplo, brincadeira na sala: “Aí, tá uma bagunça 

da nada. E a professora não faz nada. ”. Mas aí eu falo que eles tão brincando de ambulância. 

Eles tão indo socorrer alguém. Porque eles tão brincando, mas eu tô perguntando: “Que que 

vocês tão fazendo? Tão brincando de que? ”. Teve uma vez que as pessoas ficaram até assim, 

porque eu apresentei a brincadeira e apresentei o que estava acontecendo. Então, tinha vários 

grupos e tinha um grupo aqui que estava brincando de van. Eles arrumaram as cadeirinhas 

tudo assim, como a cadeira da van. Duas e duas e duas. E eu perguntei para eles: “Que que 

isso? Vocês tão brincando de que? ”. “Não, tia, aqui é uma van. Nós estamos fingindo que a 

polícia tá vindo e tá tendo um tiroteio aqui. ”. É a vivência deles. É o que eles vivem. “E nós 

estamos fugindo”.  (Emoção... Choro!) Aí uma boneca caiu, aí ela gritou: “Aí, minha filha 

caiu! Minha filha caiu! Ai, me ajuda a pegar minha filha! Me ajuda a pega minha filha”. 

Morreu? Não vivinha.... Aí vem outro, ajudou a pegar a filha, colocar dentro da van. Então, o 

PPP, ele tem esse significado de você repensar sua prática. Não é isso? 

QUESTÃO COMPLEMENTAR 2 - Professora, de que maneira a formação em serviço 

na UMEI, como uma experiência vem produzindo novos sentidos para sua prática e para 

sua formação. 

- Como eu te falei, na prática eu cheguei aqui com convencional. Eu usava cartilha. Entendeu? 

Usava aquele B, A, Ba. B, E, Be. Fixando os numerais. Hoje em dia eu não faço isso. Então, 

mudou totalmente a minha prática de trabalhar e de interagir com as crianças. Tinha uma 

cartilha. Na cartilha eram duas crianças. Beto e Mônica. Uma coisa assim. Era Beto e Mônica. 

Era coisa que tinha, pra crianças de comunidade. Que eles diziam que uma criança que tinha 

mais dificuldade, por ter uma alimentação difícil tinha que aprender na cartilha. Então, era 

uma cartilha. Era uma cartilha própria para essas crianças...tanto que eu usava essa cartilha 

no abrigo. Eu não concordava muito... 

- Entendeu? Então, eu hoje tenho uma nova visão. Uma nova prática de ensino. Entendeu? 

Uma nova prática de educação para a criança. Hoje eu não uso mais nada disso e as crianças, 

elas saem daqui lendo, sem eu exigir isso delas. Eu preparo meus alunos para ir para a escola, 

para o fundamental. Entendeu? Eu preparo. Porque a criança chega lá no fundamental, crua, 

sem nada, ela sofre muito. Eu tive experiências disso. Entendeu? Mães falando que a criança 

está com dificuldade na letra cursiva, não consegue e que as professoras não têm paciência. 

Entendeu? Essa formação em serviço com ajuda das crianças vem me tornando melhor... mais 

brincalhona... mais feliz. É a experiência né.... Aquela que eu te falei antes. Isso tudo é aqui ... 

eu não tenho formação superior .... Mas olha quanta coisa eu faço e faço bem. 
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- Hoje eu penso muito antes de falar com a criança ... de fazer alguma atividade com elas.... 

Isso é formação em serviço ... não é? Aprendi aqui isso... a pedagoga é um “doce”... Quando 

você prepara eles, dá uma base para eles, não uma base obrigatória, mas prazerosa. Onde eles 

adquiriram de uma forma prazerosa e eles vão para o fundamental, eles não têm dificuldade. 

Eles estão bem preparados.... Entendeu?  

Então, os meus alunos do ano passado, que saíram com 5 anos e estavam comigo desde 2 anos, 

eles todos estão indo bem na escola. As professoras todas estão falando para as mães, que as 

crianças estão de parabéns. Já tão fazendo o nome com a letra cursiva, não tão tendo 

dificuldade no alfabeto, numerais, nada. Eu ensino para a criança, par e ímpar. Mas como que 

eu ensino isso?  

- Quando vem 12 meninas e.... 10 meninos e 10 meninas. Aí eu brinco com eles: “Ih, formou 

um parzinho. Uma menina, menina...”. Né? Aí vou dizendo que parzinho só pode ser dois. Se 

tiver, né, três não é parzinho. Aí eles já saem daqui.... Quando eles chegam lá na escola, que 

eles ouvem falar em par e ímpar, eles conseguem fazer. Entendeu? A relação. Entendeu? Então, 

eu acho isso importante. E é tudo brincando. Tudo na brincadeira. Entendeu? Então, eles 

precisam. A criança que chega lá, no fundamental, crua, ela sofre muito. Eu vejo a minha 

sobrinha. A minha sobrinha, ela está sofrendo até hoje. Ela vai repetir o ano, repetiu ano 

passado, repetiu esse ano. Porque ela não consegue ler.  

O encontro com a Professora Maria Verônica 

A professora Maria Verônica leciona no GREI (5), tem 42 anos, formada em pedagogia há 10 

anos e está na Rede há 8 anos e está há 1 ano na UMEI.  

TÓPICO INICIAL - Professora, eu te convido a conversar um pouquinho comigo sobre sua 

trajetória de vida pessoal e profissional rememorando suas experiências de formação. 

- Eu vim de uma educação muito tradicional. Estudei no colégio Marília Matoso, então é um 

colégio bem tradicional aqui em Niterói e na minha mente, na minha cabeça, sempre o certo 

era o ensino tradicional. Isso deixou uma marca negativa. Porque era um ensino muito rígido. 

Eu não tive infância, de brincar. Minha infância foi péssima, por esse ensino fundamental. 

Assim, praticamente militar. Não me fez bem. Entendeu? E eu na faculdade de pedagogia 

conheci outra realidade.  

Para minha mãe, era a semana inteira estudando. Final de semana, quando não tinha prova, 

eu podia descer para o play, para brincar com os meus colegas. Todos brincavam, menos eu. 

Não tinha televisão durante a semana. Assim, era bem repressor. E eu acho que eu não.... Foi 

péssimo para minha vida. Péssimo... para minha formação. 
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- A gente reproduzia o que o professor falava. Sempre foi assim, um estudo bem tradicional. 

Isso na minha vida foi.... Tive uma filha, entrei aqui, depois que eu tive minha filha. Fui cursar 

pedagogia e aí vi um outro olhar, tive outro olhar na pedagogia. Conheci uma educação que 

pode ser diferente. Uma educação que pode ser uma educação transformadora. Que foi 

totalmente oposto do que eu vivi a vida inteira. Eu tive um pouco de dificuldade, para saber 

como que isso acontecia.  

- Na faculdade, minha pesquisa, eu fui falar sobre a Escola da Ponte. Fui para Portugal, 

conheci aquela escola, que não é muito diferente da escola pública, aqui de Niterói, do Brasil, 

não é.... Assim... não tem grande infraestrutura, mas tem uma educação que é realmente uma 

educação que é libertadora, transformadora mesmo. Que a criança tem autonomia, 

independente. Então, a minha cabeça, foi cada dia abrindo mais.  

- Aí fui trabalhar na Mangueira, no Rio, numa comunidade, com crianças, bebês. Então, eu 

não tive.... Como.... Como, assim... Como é que eu vou falar? Ver isso na prática. Com bebê 

muito pequenininho. Eu vim pra São Gonçalo, para ser professora de apoio, aí já pude ver, 

sentir, trabalhar com crianças especiais, crianças com dificuldade de aprendizagem e a gente 

pôde fazer um trabalho bem legal. Bem legal. Com trabalho lúdico, com jogos, com 

brincadeiras. E aí eu vi que realmente, essa forma de trabalho, a criança aprendia muito mais, 

do que esse método que eu aprendi minha vida inteira e achava que era o certo, né?  

- E na formação, eu tive várias formações de professores lá em São Gonçalo, depois aqui em 

Niterói, quando eu passei no concurso. Tive algumas que me ajudaram bastante. E acho que 

as conversas também, as quartas-feiras aqui com a pedagoga. Me auxiliaram bastante a 

entender, assim, que o melhor para a educação, para as crianças, é essa forma de trabalhar 

com brincadeira, através do lúdico. Então, descontruiu.... Ainda está desconstruindo, porque 

é um trabalho assim, contínuo, né? Que vai mudando um pouco a nossa cabeça, a nossa forma 

de pensar, de não fazer as mesmas coisas, sempre os mesmos trabalhos. Entendeu? Estou 

sempre procurando melhorar, né? A gente está procurando pesquisar, ver formas diferentes, 

aprender com outros professores, que tem mais experiência e passar para a gente. A gente vai 

vendo o que não está legal, o que não flui. Aí fala assim: “Eu tenho que mudar” A gente tem 

que rever nossa prática, né? Ver o que não está funcionando, vê o que precisa melhorar. 

Entendeu? Mais ou menos isso. 

- Eu trabalhei com Ensino Fundamental, acho que eu fiquei, assim, uns 4 meses. Foi o 5º ano, 

na Ilha da Conceição. Porque aqui em Niterói, tive que.... Para ficar integral... eu tinha uma 

matrícula no Rio e outra em Niterói. Para ficar integral, teria que abandonar minha outra 
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matrícula no Rio. Aí fiquei, mas não gostei muito da experiência não, no Fundamental. Aí 

exonerei no Rio, aí fiquei com as duas.... Passei num concurso aqui em Niterói, aí fiquei com 

as duas aqui. Aí voltei pra UMEI. Aqui, eu estou há pouco tempo, né?  

QUESTÃO COMPLEMENTAR 1 - Professora fale sobre sua experiência na formação 

em serviço na UMEI e a relação com a sua prática e as experiências que você tem vivido 

no exercício de formar-se em seu local de trabalho. 

- Eu acho que nos faz refletir. A formação seja ela qual for nos faz repensar, se nossa prática 

é uma prática construtiva, é uma prática que vai levar as crianças à aprendizagem, se tem 

significado para a gente.... Eu acho que o papel é esse. Repensar se precisa modificar alguma 

coisa...  Se não está legal tem que mudar. Formação a gente aprende também. Aprende 

durante.... Aprende com quem está dando a palestra, aprende com os colegas. Vai pegando um 

pouquinho de ideia de um, de outro. E a gente tenta melhorar nossa prática né? A formação 

..., essa em serviço faz a gente parar para pensar nessa rotina que cansa. Lembrei da minha 

formação na graduação. Eu fiz um estágio e tudo. Aí depois, trabalhando que eu fui realmente 

aprender, na realidade. E eu vi que a criança aprende melhor de forma lúdica, aprende melhor 

brincando.  

- Porque eu acredito que eu preciso de mais formação. Assim... até essas formações que a 

Fundação oferece. Eu acho importante. Só que nem sempre a gente pode sair. E a nossa está 

aqui dentro? Essa formação em serviço eu acho muito bom. Só que a gente não tem toda quarta, 

né? Tem quarta que dá.... Eu sinto até falta. Deveria até ter mais. É um momento de construir 

junto. De troca, de repensar a prática, rever posturas.... Escrever, ler... 

- É cansativo. É cansativo. Quando o professor...-É cansativa, essa rotina. Né -É banho. 

Acorda. Aquela rotina, assim... É cansativo mesmo. Faz uma atividade de manhã. A tarde dá 

para fazer... Mas é corrido. Porque dorme, acorda. Vai dar o banho. Depois do banho corre, 

vai lanchar. E aí, fica.... É cansativo. A rotina é cansativa. Sim. Essa rotina do cuidar. O cuidar 

e o educar, são duas instâncias do atendimento da educação infantil. E isso nos dá muito 

trabalho. 

Enquanto professores da educação infantil. Né? A gente está todo tempo pensando que 

pedagogia da infância poderia ser essa, né, que a gente pudesse dar potência nesse cuidar. O 

banho ser educativo, a alimentação ... a gente pensa tanta coisa... essa formação é importante 

... a palavra diz né formação... crescimento ... mudar né.... Não dá. Sabe por quê? De 2 em 2 

crianças, tem que dar o banho. São 22 crianças. Fica uma professora no andar de cima, ela já 

tem uma certa idade. A gente combinou, falei assim: Oh, eu dou o banho, porque eu sou mais 
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nova.  Eu dou banho nas crianças. Mas aquela coisa, põe a roupa, tira a roupa, passa o sabão. 

Um foge, um cai. Aí você levanta o outro. Enquanto outro fugiu. 

- É aquela correria que não dá. Não tem nada de pedagógico. É um banho, que tem que dar 

banho rápido, porque tem que dar... O que é pedagógico e educativo, está na cabeça do 

professor. De como que ele pode naquele momento ali, perceber que é educativo no momento 

de está orientando a criança, falando com ela. 

- Porque na hora que a gente está dando banho em um, o outro a gente está tirando a roupa, 

botando dentro do chuveiro e depois coloca a roupa também. É quase um fábrica. Fica 

mecânico. Tinha que ser uma turma menor de crianças... são muito pequenos. Seria perfeito! 

Tanto que quando vem menos.... É diferente. É diferente. Quando vem menos, é diferente. 

E quando vem menos, o que que passa pela sua cabeça? Muda…muda totalmente o seu olhar 

para aquele espaço, naquele momento. Na reorganização daquele espaço. É, demais. Porque 

quando tem 22, a gente tem que chamar.... Porque enquanto está dando aula, conversando 

sobre determinado assunto, lendo livro, que seja, a gente tem que chamar atenção. Tem mais 

crianças, então ficam mais agitadas. E com uma quantidade menor, flui muito mais. Mas essa 

não é a realidade em nenhum lugar, né? 

- Agora o PPP, vou ser sincera.... Aqui.... Eu entrei esse ano. Eu entrei em fevereiro. Não tive 

tempo nem de olhar. Não sei e não tenho informação. Eu vim de uma escola de comunidade.  

- O que acontece? O ideal seria para ter uma gestão democrática, o PPP, para a gente seguir 

a linha da escola. Aqui é bem legal que não trabalha tantas datas comemorativas, aquela coisa 

meio engessada. Só assim, Páscoa, eu sei que Natal tem. Mas assim, aqui deixa a gente bem à 

vontade para a gente trabalhar, assim, mais com projetos. A gente está trabalhando projeto 

música. A gente vê mais ou menos, a realidade, as músicas que eles gostam. A gente traz uma 

música... A gente sonda, né? Conversando, na conversa informal, vê o que que eles gostam. 

Trazemos a música e vamos trabalhando. Então, aqui eles deixam bem, bem à vontade.  

Na Grota. Na UMEI Margarete Flores, na Grota do Surucucu. Lá me São Francisco. Fiquei 6 

anos lá e aí, muitos confrontos. Aí falei assim: “Olha, já deu para mim! Várias balas entraram 

na escola. 

- O trabalho era muito estressante.... Continua estressante. Continua. A escola é maravilhosa, 

as crianças também. Apesar do local ser um local de área de risco, são crianças bem.... Com 

tudo que elas passam são crianças ótimas. São crianças, né? Mas aí eu tive que sair para me 

cuidar. Se não ia acabar.... Já tinha feito uma cirurgia de coração. O professor de educação 

infantil adoece muito... muito. Eu moro aqui ao lado. Moro aqui pertinho... melhor. Educação 
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infantil de compromisso tem haver...  Absolutamente a ver com a quantidade de criança em 

sala.... Porque 22 é..... Pesado.  

QUESTÃO COMPLEMENTAR 2 - Professora, se você fosse olhar a professora Verônica 

lá no passado e hoje a professora Verônica aqui no presente, como você vê essa mulher? 

Essa professora? De mudança ou de permanência de algumas coisas? Convicções. Fala 

um pouco de você. 

- Ah, eu acho que hoje eu sou mais feliz. Mais cansada também (risos!). Mas eu acho que faz 

parte. A gente escolheu essa profissão. A gente gosta de ser professora. A gente.... Eu acho que 

faz parte. Acho que eu estou bem melhor. Aprendendo a cada dia. E tenho que aprender até o 

fim da vida. Mas... – Tenho uma filha de 15 anos. Mas não tem empregada, tem que fazer tudo 

em casa. E cobrar. E lavar roupa, passar roupa, fazer comida. 

QUESTÃO COMPLEMENTAR 3 - Professora, de que maneira a formação em serviço 

na UMEI, como uma experiência, vem produzindo novos sentidos para sua prática e para 

sua formação. Fale mais um pouco. 

 - É porque quando eu paro, sabe, professora Ana Paula? Até para pensar cansa.... Aí eu fico 

cansada nesse dia. 

- A gente conversa sobre nossas práticas, né? Me sinto diferente nesse dia de formação! Eu 

acho que é muito importante. E eu acho que tem que ser para a vida toda. Entendeu? A gente 

tem sempre algo para aprender, algo para mudar. Eu acho que eu não sei nada. Eu tenho que 

aprender.... Assim, o que eu sei, é mínimo. A gente tem que aprender sempre. Sempre. Até com 

a troca com os professores a gente aprende. Observando a forma de agir. “Ah isso aqui, deu 

certo para ele, vou tentar. ” É com a troca mesmo. Com a conversa. Importantíssimo. 

- Eu sempre fui acostumada com berçários. GREI 1 e GREI 2. Aí cheguei aqui e estou com 

crianças de 5 anos. Mas estou gostando. No início é uma adaptação, porque são crianças mais 

agitadas, que a gente que chamar atenção. Pequeninhos são mais tranquilos. 

-  A gente planejamento. A gente não leva trabalho para casa. A gente tem planejamento. O 

horário de planejamento.... Penso o PPP como planejamento, lugar de leitura e escrita sobre 

o nosso fazer. Penso por aí.... Eu acho que é importante para a gente saber o caminho que a 

escola deve andar, seguir.... - É. De repente, eles até façam isso. Mas eu, até gora.... Acredito 

que sim. Até com as merendeiras. Com todos. Com os pais, né, principalmente. Que o PPP é 

construído em conjunto. 

-  A rotina que é cansativa. Com o pequenininho, né? Com os menores. Ser cansativo, acho que 

é o corpo. É o corpo. Claro que é o corpo. A cabeça funciona..., mas a gente se diverte, a gente 

ri.  
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- Tem momentos que a gente não tá bem em casa, por algum problema de... Assim, de pessoas 

de saúde que tá com problema. A gente vem aqui, a gente esquece de tudo... O imprevisível da 

infância nos atraia, né? A criança muda a gente. Ela traz uma energia muito diferente. E isso, 

né, traz uma diferença também naquele trabalho que você tá fazendo naquele momento. Né? 

5.7 - Dialogando com a narrativas das professoras da UMEI 

O diálogo com as narrativas das três professoras foi realizado a partir de duas 

tematizações que surgiram dos objetivos específicos da pesquisa, das questões que surgiram a 

partir da leitura do PPP durante a pesquisa e de temas recorrentes que foram surgindo nas 

narrativas das próprias professoras que organizei em dois blocos. São eles: o projeto político 

pedagógico (PPP) da UMEI e as políticas públicas e trajetórias de formação inicial e em serviço 

e práticas pedagógicas;  

 TEMA: O projeto político pedagógico (PPP) e as políticas públicas  

O diálogo com as narrativas 

A pedagoga Michele, do seu lugar de coordenadora pedagógica destaca o papel do PPP 

como um documento que representa as políticas públicas da (FME) e do (MEC) na instituição, 

mas sempre, mantendo a conexão com: “A nossa história, a nossa concepção, as nossas 

práticas”. Ela complementa: “O que a gente faz aqui, traz muito. O que a gente faz aqui na 

prática cotidiana. A gente procurou fazer ele dessa forma. E a gente procura agir, né, aqui 

dentro, na nossa prática no dia a dia, seguir o que está posto ali ... E sempre também o 

referencial da Rede, que a gente se baseou para construir esse projeto pedagógico, baseado 

no Referencial da Rede, de Niterói. E também o MEC, né? E outras referências”.  

A professora reconhece também que o PPP é expressão das práticas que estão presentes na 

instituição, mas mantendo-se fiel às diretrizes curriculares oficiais como o princípio do trabalho 

na UMEI. Nesse momento de sua narrativa, ela destaca alguns temas sobre práticas e 

concepções do campo da educação infantil e os relaciona com o PPP que estão construindo na 

instituição. “O protagonismo infantil. Essas referências sócio-interacionistas, não é, são 

trazidas ali... Referencial da Rede... aí tem bastante ações de relação com o nosso PPP, não é, 

com a nossa concepção, dentro dessa linha. E eu procuro incentivar os professores, apesar, 

como eu falei para você, de eu ver algumas mudanças, mas têm coisas que precisam ser mais 

feitas, mas colocadas em prática como que está ali no nosso PPP, que a rede propõe, as 

diretrizes curriculares nacionais, dessa faixa etária”.  
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De certa forma, Michele traz uma preocupação, ansiedade na sua narrativa, quando sinaliza que 

o PPP, precisa ser cumprido pelas professoras levando em consideração os princípios teóricos 

da proposta de Rede. Em seguida, reconhece nas três narrativas selecionadas a seguir também 

que é um desafio grande para ela e para as professoras, o que chama de: “Aspecto burocrático 

da Fundação”. “O nosso Projeto Político Pedagógico é um desafio bem grande. Mas é um dia 

a dia, né, corrido, burocrático, mas diferente todos os dias... com desafios diferentes dia a 

dia.... mas é sempre informativo. Por exemplo.... Na fundação... acho bastante burocrático. 

Mas mesmo assim a gente ainda consegue, né? Vou dizer que tem umas intercorrências, vindo 

dessas questões mais burocráticas, que é a Fundação Municipal de Educação”. E eu acho que 

se fosse menos burocrática... um empecilho, que eu vejo, para poder fazer uma comparação 

melhor, na outra rede de Florianópolis, que eu tinha coordenadores e supervisores, que 

atuavam muito mais na prática de fazer dos professores, porque ficavam o dia todo, 40 horas 

trabalhadas com os professores em horário integral”. E aqui só 16 horas e 40 minutos. Porque 

a gente ainda tem o planejamento em casa. Né? Algumas horas”. Se referindo ao tempo 

reduzido do pedagogo na Rede para o trabalho com os professores.  

Mais uma vez a pedagoga reforça o diálogo com a Rede em relação à construção cotidiana do 

projeto: “Aqui a gente garante, a gente escreve o nosso projeto político-pedagógico, vai 

dialogando com a Fundação ele conta a nossa história, né? ... o projeto político-pedagógico, 

acho que é constante, não é fechado, né, e ele conta um pouco da história do grupo, né, da 

nossa concepção”. Entendo que, do ponto de vista do diálogo entre a UMEI e a Rede, é bastante 

saudável essa relação, importante e necessária. No entanto, percebo na narrativa da pedagoga, 

uma certa dependência das “coordenadas” da Rede. Ainda vou um pouco mais além, talvez, 

uma “dependência” que certamente, não é exclusivamente, só dela, mas sim da própria UMEI. 

Prejudicando talvez o exercício de pertencimento e protagonismo da própria equipe. 

Em seguida, Michele, ainda narrando sobre o PPP traz a história da instituição, dos sujeitos, 

seu protagonismo e a luta cotidiana na UMEI no exercício de elaboração da proposta: “Acho o 

PPP uma coisa forte, nossa história. Com certeza. Traz toda ali, a nossa história, a nossa 

concepção, as nossas práticas. Né? As nossas concepções. E isso daí é revisto cotidianamente, 

né? O que a gente faz ali é o que a gente faz no cotidiano. Não 100%. Às vezes não 100%, né, 

algumas coisas a gente têm essa concepção, nem todo mundo faz 100% aquilo ali. Mas é o que 

a gente luta, a gente trabalha, reflete, discute aqui, para ser feito”. Nesse momento, senti que 

a pedagoga percebeu o quanto é importante a história da instituição, das crianças, dos 
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professores e toda a equipe. Como, a verdade que cada um de nós traz no princípio das nossas 

práticas, nos acertos e nos erros, é o ponto de partida sempre para um novo começo.  

De certo, Michele resgata na narrativa a seguir: “A gente já fez um estudo, um seminário sobre 

o nosso PPP. Reescreve o documento... gosto desse movimento ... parece que a gente se sente 

mais participando das coisas da escola”, a sua experiência no passado da sua formação inicial 

na graduação de pedagogia em (USC), na sua vivência com seminários e encontros de educação. 

Mas traz também, certamente nessa narrativa, o sentido formador e de pertencimento como 

pessoa e profissional, no trabalho cotidiano com as crianças e com os adultos na UMEI, 

produzindo, de certo, sentidos e novas experiências para sua formação no presente.  

Michele sinaliza na última narrativa em destaque: “Apresentamos o PPP traçando um paralelo 

do MEC com autores que tratam do assunto e fazer.... Fazendo sempre esse paralelo com a 

prática do cotidiano. Mas sempre com esse objetivo de qualificar a prática pedagógica”. E 

nesse momento a pedagoga articula o conhecimento oficial, o conhecimento teórico e o 

conhecimento presente nas práticas cotidianas, nos fazeres dos professores.  

 

Já a professora Joceli entende que o PPP é “Esse livro... a gente escreve junto... dando ideias. 

”, mas da “Proposta pedagógica deles. Né? “Nós temos esse livro. E nós temos que trabalhar 

de acordo com esse livro que eles nos fornecem”. Entendeu? Eles estão sempre fornecendo um 

livro para a gente estar se atualizando”, ou seja, trazendo uma certa ambiguidade em relação 

a autoria do “livro”, que é considerado pela professora como algo que tem seu valor, mas que 

não consegue dar conta de tudo que se precisa. No caso a professora se remete a “conhecer uma 

proposta relacionada com comportamento de crianças com NE. Entendeu? Um trabalho, uma 

palestra, que nos ajude. - Entendeu? Síndrome de Down. Porque a gente precisa. Uma coisa 

que eu sinto falta. Eu sinto falta disso. Entendeu? De uma ajuda”. No entanto, o mais 

interessante é que a professora apesar de reconhecer o PPP como um elemento de formação e 

o projeto da Fundação como um referencial, traz a importância de compartilhar as experiências 

e sublinha: “Aquela que salva a gente”.  

”Eu me sinto bem quando leio o PPP nas formações..., mas é raro! Eu não sei. Entendeu? Ao 

mesmo tempo que reconhece o valor do PPP Joceli demonstra em sua narrativa pouca 

intimidade com o documento, dúvidas, incertezas sobre sua relação com a sua prática. 

A professora diz que: “O livro tem seu valor para a gente... os anos não são iguais. Sempre 

são diferentes. Então, você está sempre aprendendo. Vive muitas experiências”. O PPP 

chamado de “livro” pela Joceli representa um conhecimento importante que oportuniza  
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“Então o nosso PPP a gente vai renovando aos poucos. Ele ajuda a formar a gente ... eu 

penso... Sim. A gente tem que ler de vez em quando. Entendeu? Mas antes da gente fazer isso, 

a gente estuda o Projeto da Fundação”. Mais uma vez, Joceli relaciona o PPP da UMEI ao 

Referencial da Rede, mas pontua que o PPP é feito pelas professoras: “E agora a gente vai de 

novo, renovar de novo, ele. Feito pela gente”. 

A narrativa da Joceli: “O nosso livro fala muito do trabalhar brincando. Entendeu? Trabalhar 

na brincadeira. Aproveitar a brincadeira para trabalhar”, traz uma questão importante em 

relação à proposta de trabalho do professor de educação infantil, suas práticas brincantes, a 

brincadeira na centralidade da prática do educador da infância presentes no PPP. 

Na narrativa a seguir a professora compreende o PPP como um exercício de “repensar” o seu 

trabalho, a sua prática, possibilidades de outras maneiras de relacionar-se com a criança: 

“Então, o PPP, ele tem esse significado de você repensar sua prática. Não é isso? ” 

A professora Maria Verônica entende o PPP como “.... Planejamento, lugar de leitura e escrita 

sobre o nosso fazer. Penso por aí.... Eu acho que para a gente saber o caminho que a escola 

deve andar, seguir...”, mas a seguir acrescenta “É.... De repente, eles até façam isso”, como se 

não se visse fazendo parte do processo. Enfim, o PPP parece ser reconhecido por todas as 

professoras como um instrumento importante de orientação e referencial, inclusive das políticas 

públicas, com alguma ambiguidade em relação às questões de participação no seu processo de 

produção e algumas lacunas no que diz respeito a “salvar” os professores diante dos desafios 

que o professor de Educação Infantil enfrenta no seu cotidiano junto às crianças pequenas. 

A professora na narrativa que segue percebe, certamente, o PPP como um caminho de 

participação e diálogo na UMEI“O que acontece? “O ideal seria para ter uma gestão 

democrática, o PPP, para a gente seguir a linha da escola. “ 

“Penso o PPP como planejamento, lugar de leitura e escrita sobre o nosso fazer. Penso por 

aí.... Eu acho que é importante para a gente saber o caminho que a escola deve andar, seguir...” 

A narrativa da Maria Verônica reforça a necessidade de um trabalho mais coletivo na 

elaboração permanente do PPP. Isso demanda certamente mais reuniões de formação em 

serviço e espaços de diálogo para a troca de experiências e para exercício do trabalho coletivo. 

“É. De repente, eles até façam isso. Mas eu, até gora.... Acredito que sim. Até com as 

merendeiras. Com todos. Na sua narrativa a professora aponta que o PPP deve ser no contexto 

da UMEI, um documento coletivo, plural e democrático. E complementa:   “Com os pais, né, 

principalmente. Que o PPP é construído em conjunto”. 
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 TEMA: Trajetórias de Formação Inicial e em Serviço e Práticas Pedagógicas 

O diálogo com as narrativas 

Logo no início de sua narrativa a pedagoga Michele, recorda com saudades da sua experiência 

no curso de graduação na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, destacando a 

influência do estudo sobre a pedagogia da infância sobre sua prática na educação infantil até 

hoje: “Fiquei ainda mais marcada pela minha formação na UFSC. - Né? Nessa questão da 

pedagogia na infância, nas interações sociais, de dar voz às crianças, nas culturas infantis, né, 

na presença da arte, que foi muito forte na minha formação”. Destaca o seu interesse pela arte, 

ludicidade e pelas brincadeiras como práticas para formação de professores:  “Também 

contribuiu muito para minha formação, essa coisa da arte, que eu gosto muito, né? Gosto muito 

da arte. E acho que uma das coisas, assim, da pedagogia, que me interessou bastante também, 

foi esse lado artístico, né? Esse lado do lúdico, da brincadeira”.  

A pedagoga pontua também em sua fala a importância do Congressos e da participação singular 

dos professores da graduação: - “Durante a faculdade também, a gente saia, participava de 

congressos. Sempre quando tinha algum congresso, os professores ofereciam, e eu participava. 

”, na busca de formações complementares. Michele prossegue na fala a seguir: “E aí, aqui como 

pedagoga, me constituindo não é, como um novo cargo, uma nova função, também comecei a 

procurar, não é, me especializar, me formar mais nessa área especifica como coordenadora 

pedagógica. ”, destacando a importância da articulação entre formação profissional, se 

referindo a sua prática na UMEI e formação acadêmica, compreendo a necessidade continua de 

formação.  

Já a formação em serviço é compreendida pela pedagoga, na narrativa abaixo, como uma 

experiência que transforma, desafia e qualifica a prática pedagógica do professor e inclui nesse 

contexto e nesse processo, a sua prática de coordenadora: “Entendo que formação em serviço é 

desafio. Construção do professor mesmo, é ali no dia a dia. Não é? “É para modificar mesmo, 

com o objetivo de modificar nos transformando, qualificando a prática pedagógica do 

professor. Sempre produzindo novos sentidos”. E eu acho que na formação em serviço, eu acho 

que o professor também tem que ter, não é, esse encantamento.  Não é? Tento resgatar isso 

com os professores, nas reuniões e tudo. Com dinâmicas. De ter esse encantamento com as 

crianças”. Ainda sobre essa questão, Michele aponta com entusiasmo que a formação no local 

de trabalho tem que provocar “encantamento”, “transformação” nas professoras e também na 

coordenadora. Percebo em sua narrativa, a intenção, certamente, de trazer para as professoras 

nas reuniões de formação, um debate sobre a ressignificação das práticas pedagógicas e não um 
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modelo pronto e acabado com propostas prontas, estéreis, distantes da realidade dos 

professores, das crianças e da UMEI. Identifico em sua concepção sobre o cotidiano e práticas 

da educação infantil, marcas, influências da sua graduação em pedagogia na UFSC.  

Ela narra em vários momentos da entrevista sobre a sua aproximação com o campo de estudo 

da pedagogia da infância, e com a sua prática pedagógica como professora de educação infantil 

em Santa Catarina em instituições públicas e comunitárias: ”. Fiquei ainda mais marcada pela 

minha formação na UFSC. Não é? Nessa questão da pedagogia na infância, nas interações 

sociais, de dar voz às crianças, nas culturas infantis, não é, na presença da arte, que foi muito 

forte na minha formação. E aí, eu logo que eu me formei eu já comecei a trabalhar na prefeitura 

de Florianópolis”.  

A pedagoga reconhece a importância das formações oferecidas pela Fundação fora da UMEI, 

mas reforça a necessidade do lugar singular das formações em serviço dentro da instituição, 

aponta a necessidade de que essas formações aconteçam todas as semanas: “Então, tem a 

quarta-feira, mas a quarta-feira é com a gente. A gente traz formadores aqui. Mas aquela coisa, 

que se fosse um dia sem aula, todo mundo tivesse a oportunidade de ir” e complementa que a 

busca da formação também é de cada professor:  “É claro que é uma coisa deles também, que 

eles têm que procurar, a gente sempre incentiva, para além do que a Fundação oferece. Mas 

eu acho que deveria ter esse.... Um dia. Lá em Florianópolis a gente tinha isso ... faz a 

diferença.... Temos a quarta-feira..., mas nem sempre”.  

Quando Michele diz que: “Ainda sobre a formação aqui na UMEI a gente tem, né, um projeto 

bem amarrado, né, os referencias da rede, que dão suporte. Então, a gente segue essa linha, 

né? Eu procuro também seguir a linha dessa minha formação, né? Essa da pedagogia da 

infância, né”. Percebo sua preocupação em ter o Referencial da Rede como base do trabalho 

desenvolvido na instituição, mas percebo também, uma articulação com os saberes que estão 

presentes nas experiências cotidianas das crianças, das professoras e dela também.  

A pedagoga, ainda chama atenção na narrativa mais a frente, para a necessidade de uma carga 

horária maior do pedagogo na Rede: “Faria muito mais sentido se o pedagogo tivesse uma 

carga horária maior. Seria uma formação em serviço. Mais reflexiva, não é, com um tempo 

maior do pedagogo junto com os professores”. De certo, existe uma evidente preocupação da 

pedagoga na intensificação dos laços entre a coordenação e os professores com maiores 

oportunidades de ações de formação em serviço no espaço da própria instituição. 

Quando vou ao encontro da professora Joceli ela faz questão de esclarecer no início de sua 

narrativa que não tem graduação: “Eu não tenho faculdade. Fiz magistério, Normal no Rio de 
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Janeiro, não tenho graduação. Não sei se eu vou servir para a entrevista”. Só tenho mesmo 

magistério. Trabalhei sozinha. Eu tomava conta de 250 crianças, sozinha. Você está 

entendendo? Era recreadora”. A narrativa, acima, da professora Joceli me fez pensar, sobre 

duas questões que considero importantes no contexto de uma pesquisa sobre formação de 

professores de crianças pequenas: a primeira é a história do profissional de educação infantil 

em nosso país, uma trajetória marcada, durante um bom tempo, por práticas assistencialistas, 

com instituições que funcionavam em alguns contextos como depósitos de crianças. Nesse 

cenário, o profissional responsável por essas crianças era leigo e trabalhava em condições 

precárias com um número excessivo de crianças. A segunda questão é relativa ao 

distanciamento, o hiato entre o saber da/na universidade e o saber do/no cotidiano da escola, 

do/no chão da escola, presente na narrativa da professora, quando me pergunta se a entrevista 

serviria para minha pesquisa pelo fato dela, professora, não ter a graduação, a faculdade.  

Na narrativa a seguir sobre sua formação inicial, notei que se sentiu ressentida de não ter 

passado pela experiência da educação infantil: “Então, eu entrei para a escola com nove anos. 

“Eu aprendi a ler sozinha. Meu pai, minha mãe, nunca souberam explicar como eu aprendi a 

ler. Entendeu? .... Então, quando eu entrei para a escola, eu fiz uma prova, fui já para terceira 

série. Naquele tempo era terceira série. Então, eu não fiz educação infantil, não fiz jardim, 

essas coisas. Já entrei na escola com 9 anos. Não tive essa experiência de brincar com 

massinha, de fazer desenho”. Percebi também em sua narrativa, o valor atribuído por ela à 

educação infantil, às experiências infantis, que ela diz não ter tido oportunidade de vivenciar. 

Certamente, a professora Joceli busca hoje, ressignificá-las, trazê-las de volta, através da 

relação e cumplicidade com as crianças. Mais à frente quando a perguntei sobre o que achava 

da formação em serviço me disse: “É uma experiência agradável, né? Você aprende com a 

criança. Mas eu aprendo mais com minhas crianças.... Procuro sempre pesquisar, eles 

fornecem livros para a gente ler, estudar, mudar o que a gente sabe, aprimorar. Entendeu? ”.  

A professora a ainda complementa: ”. Essa formação em serviço com ajuda das crianças vem 

me tornando melhor... mais brincalhona... mais feliz. É a experiência, não é? Aquela que eu te 

falei antes. Isso tudo é aqui ... eu não tenho formação superior .... Mas olha quanta coisa eu 

faço e faço bem”. Assim, levando em consideração as narrativas acima,  entendo, que 

certamente, a formação em serviço para a professora Joceli está em seu entendimento, muito 

mais presente em suas experiências de formação, através da interação e de suas práticas com as 

crianças, na relação adulto-criança e nas dimensões do cuidar e educar na UMEI, do que 
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propriamente, baseadas apenas em algum “Livro”, como ela mesma pontua, várias vezes em 

sua narrativa, quando queria se referir ao Referencial da Rede ou ao próprio PPP da instituição.  

Ao mesmo tempo é interessante notar nesta narrativa, que a professora reconhece o valor 

da formação em serviço como uma nova produção de sentidos para sua prática com as crianças 

e também para sua formação: “Então... essa formação em serviço ... é uma faculdade. É uma 

faculdade! Percebi a partir dessa última narrativa que a professora, embora, valorize “ o “Livro” 

enquanto um referencial de estudos, leituras, fundamentos, concepções e caminhos sobre a 

educação infantil, construídos nos documentos da Rede, da UMEI, são as crianças, de certo, a 

grande referência, para o seu trabalho e para suas práticas. E embora valorize a formação em 

serviço como uma faculdade, parece não reconhecer a formação no seu local de trabalho como 

um espaço onde suas aprendizagens com as crianças ocupem um lugar de saber. 

 

A professora Maria Verônica começa sua narrativa me contando sobre suas primeiras 

experiências na formação inicial, destacando suas experiências empobrecidas na infância no 

ensino tradicional: “Eu vim de uma educação muito tradicional. “Isso deixou uma marca 

negativa. Eu não tive infância, de brincar. Minha infância foi péssima, por esse ensino 

fundamental.... Foi péssimo para minha vida. Péssimo... para minha formação”. Porém, quase 

“suspirando” (sorriso!) disse: “E eu na faculdade de pedagogia conheci outra realidade”. A 

professora traz a memória de sua formação na universidade como uma experiência, certamente, 

libertadora daquela vivência escolar anterior a sua entrada na universidade. “Fui cursar 

pedagogia e aí vi um outro olhar, tive outro olhar” na pedagogia. “Conheci uma educação 

que pode ser diferente. Uma educação que pode ser uma educação transformadora”.  

A professora complementa que   a universidade permitiu que conhecesse uma realidade 

educacional fora do Brasil: “Na faculdade, minha pesquisa, eu fui falar sobre a Escola da 

Ponte. Fui para Portugal, conheci aquela escola, que não é muito diferente da escola pública, 

aqui de Niterói, do Brasil, não é....Então, a minha cabeça, foi cada dia abrindo mais”. “Aí fui 

trabalhar na Mangueira, no Rio, numa comunidade, com crianças, bebês. Então, eu não tive.... 

Como.... Como, assim... Como é que eu vou falar? Ver isso na prática. E aí eu vi que realmente, 

essa forma de trabalho, a criança aprendia muito mais, do que esse método que eu aprendi 

minha vida inteira e achava que era o certo, né? ”. A partir das duas narrativas anteriores, pude 

notar como, tanto a experiência na universidade com a oportunidade de uma pesquisa fora do 

seu país, na rede pública de Portugal, quanto à experiência em uma creche comunitária no Rio 

de Janeiro, com crianças de classes populares produziram sentidos para a formação da 
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professora. Nesse momento, de certo, a professora repensou sua prática junto às crianças com 

um olhar mais crítico e cuidadoso para a infância e também para a sua trajetória de vida e 

formação.  

Aproveitei a oportunidade do contexto da narrativa e trouxe a questão da formação em serviço. 

A professora Maria Verônica destacou que: “Tive algumas que me ajudaram bastante. E acho 

que as conversas também, as quartas-feiras aqui com a pedagoga”. Eu acho que nos faz 

refletir. A formação seja ela qual for nos faz repensar, se nossa prática é uma prática 

construtiva, é uma prática que vai levar as crianças à aprendizagem, se tem significado para 

a gente.... Formação a gente aprende também. Aprende durante.... Aprende com quem está 

dando a palestra, aprende com os colegas. Vai pegando um pouquinho de ideia de um, de outro. 

A formação ..., essa em serviço faz a gente parar para pensar nessa rotina que cansa. E eu vi 

que a criança aprende melhor de forma lúdica, aprende melhor brincando”. Nessa narrativa, 

a professora reconhece a formação em serviço como uma experiência que modifica e transforma 

a prática docente. Ainda poderia dizer que a professora atribui a essa dimensão da formação no 

local de trabalho, um papel fundamental dentro da instituição que é possibilitar, a troca, a 

interação entre os professores, aprender com o outro.  

Chama atenção ainda que, a aprendizagem, as experiências vividas pelas crianças só têm 

significado quando essas práticas, o cuidar e educar, as atividades, as interações, a relação 

adulto-criança na educação infantil, tem sentido para o professor. Atribui ainda, as práticas 

lúdicas, a brincadeira e uma educação baseada no construtivismo, como uma possibilidade de 

se pensar e praticar uma educação infantil como mais significado para as crianças e para seus 

educadores. “Porque eu acredito que eu preciso de mais formação. Essa formação em serviço 

eu acho muito bom. Só que a gente não tem toda quarta, né? Tem quarta que dá.... Eu sinto até 

falta. Deveria até ter mais. É um momento de construir junto. De troca, de repensar a prática, 

rever posturas.... Escrever, ler...”A professora mais uma vez sinaliza a experiência de formar-

se junto como um exercício potente de rever práticas, posturas e construir elos de 

conhecimentos e experiências, entre as professoras da UMEI, no exercício de formar-se em 

serviço inspiradas nas crianças e nas culturas infantis. 

 

Continuando a conversa: convidando alguns interlocutores  

Ao término das entrevistas narrativas com as professoras Michele, Joceli e Maria 

Verônica na UMEI e após a transcrição e análise das suas falas, pude constatar como a pesquisa 

narrativa (auto)biográfica é uma experiência valorosa para a pesquisa em educação. Sobre isso, 
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Nóvoa (1995) nos lembra que a dimensão pessoal e profissional dos professores pesquisados, 

e também dos pesquisadores não se dissociam na trajetória de vida e formação, considerando 

nesse caminho a presença das nossas vozes e biografias que nos constituem durante nossa 

existência. Sobre essa questão, ele esclarece que o trabalho com a pesquisa narrativa de aporte 

autobiográfico com base nas narrativas e histórias de vida, possibilita a inclusão, a devolução 

da voz de sujeitos que foram historicamente silenciados - os professores - fazendo com que eles 

produzam a partir de suas narrativas, novos sentidos para sua formação de cada dia. Relatos 

que digam de si próprios e a si próprios, produzindo um outro tipo de conhecimento, mais 

próximo da realidade educativa e de suas histórias de vida, formação e reinvenção. 

Percebi no percurso das entrevistas com as professoras que a “experiência” de quem 

narra é riquíssima no ato de contar histórias sobre si, onde vida pessoal e profissional se 

misturam, se entrelaçam, se confundem e se fundem através dos discursos, das análises, das 

reflexões, dos sustos, das revelações sobre um tempo que passou, mas que está potencialmente 

presente nas descobertas que surgem a todo momento no cotidiano que pulsa e que se reinventa 

a todo instante de nossas vidas.  

Por isso, as questões postas por Benjamin (1985), em seus ensaios sobre o conceito de 

experiência, é tão cara para o amadurecimento sobre a importância das narrativas 

(auto)biográficas na investigação dos processos de formação e profissionalização de 

professores. Suas ideias apresentam-se bastante pertinentes e atuais para minha compreensão 

no cenário da Rede de Niterói as políticas de formação em serviço a partir das narrativas das 

professoras. Isso porque para o autor, a partir de seus textos: “O narrador” e Experiência e 

pobreza”, uma das principais consequências do rompimento do intercâmbio de experiência, em 

função do desaparecimento da arte de narrar, como consequência do modo de vida imposto pelo 

sistema de produção capitalista, é a supressão da memória do indivíduo e a perda do sentido da 

história, de sua própria história, que no nosso caso poderíamos remeter às histórias das 

trajetórias de formação de professores. 

Nessa perspectiva, o pensamento de Benjamin (1993) nos remete várias questões em 

torno do processo de formação em serviço dos professores de educação infantil tema central 

deste trabalho. Uma dessas questões seria em que medida a formação em serviço vivida por 

essas professoras na instituição de educação infantil pode ser considerada uma “experiência” 

no sentido de possibilitar um reconectar das muitas histórias envolvidas em seus processos de 

formação pessoal e profissional. Nesse sentido, entendo a urgência de conceber essas 

experiências docentes como repertórios de conhecimento e estudo para os professores 
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reelaborarem e ressignificarem suas práticas com as crianças, exercício necessário para seu 

protagonismo como educador da infância. Do outro lado, ou melhor ao lado, está o pesquisador 

atento à fala do sujeito que narra, em nosso caso as professoras e a pedagoga, que a partir de 

suas narrativas sinalizam em cada história e percurso de vida, o papel da formação inicial e em 

serviço, como um marco importante em suas trajetórias de vida pessoal e profissional, 

experiências pessoais, acadêmicas e profissionais que vêm contribuindo para repensarem suas 

práticas junto às crianças na educação infantil e também suas histórias de formação. O que traz 

para centralidade do debate sobre formação de professores a importância da narrativa dos 

professores nesse processo.  

Nesse sentido é importante que a experiência e o saber da experiência dos professores 

como diz Larrosa, (2002) protagonizem o sentido e o princípio dessas propostas e programas 

de formação inseridos nos grandes projetos das políticas públicas no âmbito da educação 

infantil. Assim, certamente para refletirmos sobre as especificidades da formação em serviço 

nas instituições de educação infantil é fundamental não apenas aprimorar a ação profissional, 

mas orientar e agregar valor à profissão docente, já que é no diálogo, que esses educadores 

constroem saberes e ressignificam a prática, os seus diferentes modos de ser e estar professores 

de educação infantil.  

Assim, ao longo das entrevistas fui percebendo a empolgação das professoras, no 

momento da narrativa, no exercício de protagonizar-se ao rememorarem suas trajetórias, suas 

experiências no passado, que as ajudaram através do “contar sua história” reverem e 

reinventarem suas práticas no exercício de rememorar experiência de sua formação acadêmica 

e profissional no presente. Pode-se dizer, que as escritas de si, longe de comunicar o que já se 

sabe, “constituem-se verdadeiras trajetórias e percursos de descoberta: “essa dimensão 

heurística permite a quem escreve explicitar as experiências e transformar saberes implícitos 

em conhecimento, em pesquisa”. (PASSEGGI, 2009, p.115).  

Passeggi (2009) nos diz que a narrativa está simplesmente ali como a própria vida, na 

experiência de existir, a ponto de confundir-se com ela. Narrar na ideia da autora tem como 

propósito explicar, mesmo o inexplicável, e chegar com ela ao equilíbrio perdido. Contar a sua 

história é dar forma e materialidade ao que antes não tinha ainda, movimento de (re) 

construindo-se, incessantemente, na relação com nós mesmos, no diálogo com o outro, vamos 

constantemente elaborando autobiografias involuntárias. 

Pode-se dizer então que “nossas narrativas de vida são tecidas nas palavras dos nossos 

interlocutores: na interação eu-outro em processos de subjetivações, através dos quais vamos 
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aprendendo e compreendendo ou não dimensões experienciais da vida”. (SOUZA E 

OLIVEIRA, 2013, p.131). Assim, ao tecer fios da nossa história de vida, segundo as autoras 

acima, muitas vezes, não percebemos, no início do percurso de nossa história, diálogos e 

relações que são produzidos e dos diversos fios que vão revelando, lembranças da memória, 

quando selecionamos, a depender das circunstâncias, dimensões de nossas experiências de vida-

formação.  

Por fim, as narrativas das professoras Michele, Joceli e Maria Verônica certamente 

clamam para que as instituições de educação infantil se preparem em duas esferas de atuação: 

a primeira é a esfera política de se reconhecerem, se legitimarem e lutarem para serem por 

excelência, instâncias de formação continuada e na segunda esfera, a pedagógica mantendo os 

seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) inscritos a partir de muitas vozes, representando a 

história da instituição, as demandas, as narrativas, as experiências, dos sujeitos que fazem parte 

dessa história, representando historicamente e institucionalmente a formação de cada dia de 

suas professoras e também de suas crianças.  

No próximo capítulo teço algumas reflexões sobre a experiência da tese em comunhão 

com a pesquisa narrativa (auto)biográfica. 
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6. CONCLUINDO NO CAMINHAR 

 

O bom do caminho é haver volta. Para ida sem vinda. Basta o tempo. (Mia Couto) 

 

Difícil concluir um trabalho que me deixa várias questões ainda por pesquisar, e lugares 

ainda a percorrer. Mas o poeta moçambicano me conforta quando diz na epígrafe que o bom do 

caminho é que existe volta, basta o tempo. As conclusões por vir nas próximas linhas não são 

exatamente conclusões e sim algumas questões que a pesquisa me trouxe neste momento de 

conclusão da tese.  

O objetivo principal da tese foi investigar a formação em serviço das professoras de 

educação infantil em diálogo com as políticas educacionais e sua repercussão no processo de 

formação e profissionalização docente em uma UMEI na Rede Municipal de Ensino. A intenção 

foi compreender através das narrativas das professoras de educação infantil, como elas 

significam o impacto destas políticas públicas em suas práticas pedagógicas e produzem outros 

sentidos para sua formação ao longo das suas trajetórias de vida.  

Minha aproximação com a pesquisa narrativa (auto) biográfica na chegada ao 

GEPPROFI anunciou, na minha trajetória de professora e pesquisadora uma outra forma de 

pesquisar, diferente do que eu conhecia e já fazia. Uma nova epistemologia de formação - eu 

pesquisadora também como sujeito da minha própria pesquisa em diálogo com as professoras, 

sujeitos da mesma pesquisa. Assim, foi a partir da aproximação com uma outra forma de 

pesquisar, de produzir conhecimento para o campo da formação de professores de educação 

infantil, que venho me interrogando e problematizando sobre minha prática como professora e 

pesquisadora nesse contexto da pesquisa-formação. Venho me tornando mais sensível e 

observadora, nos detalhes, nas trajetórias de vida, minha e dos outros, que me constituem. Os 

sinais da nossa existência e experiência de autobiografar-se é o exercício de continuar existindo, 

como digo em meu memorial no início da tese é “a experiência que nos passa, nos atravessa”, 

como diz Larrosa (2015), são as experiências que nos constituem, são aquelas que nos tornam 

sujeitos da história, da nossa história.  

Minha tentativa no percurso dessa investigação foi de não separar, como diz Nóvoa 

(1995) - o eu pessoal do eu profissional dos professores pesquisados, e também da 

pesquisadora. Não dissociar essas duas dimensões na trajetória de vida e formação é considerar 

nesse caminho a presença das nossas vozes e biografias que nos constituem durante nossa 

existência. Sobre essa questão, o autor português esclarece que o trabalho com a pesquisa 

narrativa de aporte autobiográfico com base nas narrativas e histórias de vida, possibilita a 
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inclusão, a devolução da voz de sujeitos que foram historicamente silenciados - os professores 

- fazendo com que eles produzam a partir de suas narrativas, novos sentidos para sua formação 

de cada dia. Relatos que digam de si próprios e a si próprios, produzindo um outro tipo de 

conhecimento, mais próximo da realidade educativa e de suas histórias de vida e formação: está 

aqui o sentido da minha pesquisa. 

Durante a escrita da tese, os capítulos foram me revelando que as políticas de formação 

em serviço dos professores de educação infantil foram sendo constituídas ao longo da história 

entrelaçadas aos antecedentes legais que influenciam até hoje as ações do governo para a 

formação desse profissional. No segundo capítulo, as concepções de infância, o surgimento das 

primeiras instituições de atendimento à criança pequena e também o aparecimento de 

instituições que se destinavam à formar esses profissionais, em sua maioria mulheres, nos 

mostram uma história marcada pelo assistencialismo, caridade e proteção às crianças, que vem 

produzindo políticas de formação em serviço distantes ainda das experiências de vida e 

formação dos professores, que como diz Nóvoa (1992) é preciso ter a percepção das 

inconsistências dos programas atuais de formação de professores, propondo novos caminhos, 

para pensar e agir  sobre a problemática da formação de professores.  

O terceiro capítulo me apontou que no percurso de construção do perfil e identidade do 

profissional de educação infantil, a partir das contradições entre o feminino e o profissional, 

foram surgindo marcas da ambiguidade e indefinição em relação a sua profissionalização: de 

padres jesuítas no Brasil Colônia, rodeiras e criadeiras nas Rodas dos expostos e Casas de 

Misericórdias à jardineiras nos primórdios do século XVIII até a segunda metade do século 

XIX, esses profissionais de educação infantil vem se constituindo a partir de uma história da 

infância, marcada pelos princípios da assistência, caridade e proteção. Por isso, até hoje em 

nosso país, podemos constatar o nível ainda baixo de formação e escolarização dos professores 

que trabalham junto às crianças de 0 a 5 anos, tendo como demanda atual, tanto por exigência 

da LDB (9.394/96), quanto pela necessidade de crescimento do próprio profissional, completar 

pelo menos o 1o e 2o graus. A formação educacional e profissional na educação infantil, 

principalmente dos professores que atuam em creche, é insuficiente até hoje. 

Este capítulo ainda nos revelou a partir da pesquisa de Peroza e Martins (2016 que a 

história e a política da educação infantil e suas implicações para as políticas de formação dos 

professores de educação infantil, em nosso país, as creches e pré-escolas só foram inseridas nos 

sistemas educacionais a partir de legislações mais recentes, rompendo com uma trajetória de 

atendimento majoritariamente de cunho assistencialista, muitas vezes precário, principalmente 
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às classes mais desfavorecidas. Essa incorporação às redes educacionais tornou-se, de acordo 

com as pesquisadoras, uma possibilidade para a garantia de qualidade no atendimento, 

entretanto, como primeira etapa da educação básica, foi equivocadamente reconhecida e 

organizada a partir de modelos de escolarização e concebida como um período de preparação 

para o ensino fundamental. Ao compreender a educação infantil como uma etapa preparatória 

para a entrada no ensino fundamental empobreceu-se a prática educativa com as crianças 

pequenas, fragilizando a formação docente 

Assim, essa herança de uma concepção doméstica da prática do professor de educação 

infantil, vem influenciando até hoje, diretrizes e ações legais que definem e redefinem a função 

e o tipo de formação, seja ela inicial ou em serviço, dos profissionais que atuam junto às crianças 

pequenas em instituições de educação infantil. Por isso, a urgência de que as propostas de 

formação, como aponta Nóvoa (1995) possam promover a partir da experiência dos professores, 

uma formação, ou melhor uma autoformação permanente em seus espaços de trabalho, 

formarem-se em seus espaços de trabalho, em exercício permanente de autoformação, 

repensando e dando outros sentidos para sua própria profissão na docência com crianças 

pequenas. 

O quinto capítulo onde apresento os caminhos da pesquisa na Rede Municipal de Ensino 

de Niterói, foi provocando em mim desafios e descobertas na experiência com a pesquisa 

narrativa (auto) biográfica, sinalizando as ações mais recentes, referentes a proposta de 

formação permanente da Rede para os professores de educação infantil. Mas ao mesmo tempo, 

foi me revelando os caminhos da pesquisa, me trazendo para a centralidade da minha questão 

sobre a formação em serviço das professoras na UMEI Denise Mendes Cardia e a sua proposta 

de formação, sinalizando a importância da narrativa das professoras nesse processo. Onde a 

experiência e o saber da experiência dos professores como diz Larrosa, (2002) protagonizem, 

o sentido e o princípio dessas propostas e programas de formação inseridos nos grandes projetos 

das políticas públicas no âmbito da educação infantil. Assim, certamente para refletirmos sobre 

as especificidades da formação em serviço nas instituições de educação infantil é fundamental 

não apenas aprimorar a ação profissional, mas orientar e agregar valor à profissão docente, já 

que é no diálogo, que esses educadores constroem saberes e ressignificam a prática, os seus 

diferentes modos de ser e estar professores de educação infantil.  

As narrativas das professoras, assim como o próprio fato de narrar vai nos ajudando a 

revelar para nós mesmos, nossos pensamentos e ideias sobre aspectos da nossa própria trajetória 

e do nosso pensar e fazer docente muitas vezes esquecidos pelas rotinas e exigências do trabalho 
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cotidiano. Dessa forma foi interessante perceber como as professoras puderam dimensionar sua 

relação às vezes ambivalente com o Projeto Político Pedagógico (PPP), sua própria concepção 

sobre o seu papel como professora de crianças pequenas, o lugar da criança nesse processo, do 

cuidar e educar, do brincar e de tantas outras concepções consideradas importantes nos 

referenciais da Rede e da UMEI sobre a educação infantil. E também  como essa relação com 

aquilo que deve ser considerado como prescrição e ideal interage permanentemente com as 

inscrições históricas, sociais , institucionais e pessoais nas quais estão imersas essas 

professoras, e como é importante que esse trajeto social, histórico e institucional de produção 

de sentidos sobre vários aspectos que constituem os saberes e os fazeres desses professores de 

Educação Infantil sejam convocados a dialogar com os saberes e fazeres indicados e 

recomendados nas diretrizes dos documentos oficiais. 

Compreendo até aqui, que as instituições de educação infantil precisam se preparar em 

duas esferas de atuação: a primeira é a esfera política de se reconhecerem, se legitimarem e 

lutarem para serem por excelência, instâncias de formação continuada e na segunda esfera, a 

pedagógica mantendo os seus Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) inscritos a partir de muitas 

vozes, representando a história da instituição, as demandas, as narrativas, as experiências, dos 

sujeitos que fazem parte dessa história, representando historicamente e institucionalmente a 

formação de cada dia de seus educadores e também de suas crianças.  

Compreendo, que uma proposta de formação em serviço com significado para o 

professor de educação infantil depende da mudança de condução das políticas educacionais. 

Sem dúvida é o primeiro passo, mas tem uma outra questão que também é muito importante, 

que é a percepção do professor sobre os efeitos de todo esse processo histórico e legal e sua 

influência e repercussão no processo de constituição de ser e estar professor de educação infantil 

para ele próprio. A formação em serviço é importante não só porque vai trazer a formação para 

o centro dos lócus de trabalho e das questões específicas da prática docente.  Mas também, pode 

e deve promover a oportunidade da expressão de uma narrativa onde o professor traga os 

sentidos dessa experiência histórica, social e institucional, profissional e pessoal do que é ser 

professor de educação infantil.  

Entendo que investigar a atual política de formação em serviço do profissional de 

educação infantil, tendo como aporte autobiográfico as histórias de vida e narrativas de 

professores, a partir das ações e diretrizes de uma secretaria, das experiências de formação e 

auto-formação dos professores, reveladas através das suas narrativas, pode contribuir para a 

crítica de uma tradição de formação docente na educação infantil marcada, pelo 
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assistencialismo e pelo descaso do poder público, tanto em relação à criança, quanto ao 

professor. Cooperando, de certo, para novas e importantes conquistas para repensar o lugar na 

sociedade, de crianças e educadores, como seres em desenvolvimento e sujeitos de direitos, 

exigindo, dessa forma, um novo ordenamento social e legal em suas respectivas formações.  

Porém é necessário, então, incluir nas propostas pedagógicas e diretrizes para a formação 

em serviço, o repensar sobre a profissionalização desses professores, o reconhecimento social 

da sua profissão, de forma que os municípios invistam e acreditem nos professores de educação 

infantil, reconhecendo esses profissionais como protagonistas de uma pedagogia da infância  e 

não reprodutores de uma educação para criança pequena desvinculada dos verdadeiros valores 

e particularidades das crianças e adultos que representam essa primeira etapa da educação 

básica, como a última LDB vem reforçando. As propostas de formação dos professores de 

educação infantil no local de trabalho ganham sentido ainda maior, quando esses profissionais 

recebem condições dignas de trabalho, plano de carreira e salários que valorizem a complexa 

ação de cuidar e educar crianças pequenas em creches e pré-escolas. Os professores que 

trabalham com as crianças de 0 a 5 anos de idade, precisam continuamente estar se formando 

para compreender o seu papel e sua contribuição para o desenvolvimento infantil e para o 

próprio desenvolvimento da sua profissão, e sobretudo precisam compreender também o quanto 

dessas tradições e concepções da educação infantil permanecem ainda informando suas próprias 

práticas e encontrar espaços para narrá-las é também ter a oportunidade de reconhecê-las e 

pensar sobre elas.  

Certamente, os desafios ainda são grandes e temos pela frente muitos direitos a serem 

ainda conquistados na educação infantil. Mesmo com alguns avanços na legislação, nos 

programas de governo e através de alguns documentos e ações do MEC referentes à formação 

das professoras de educação infantil, é inegável que a fragilidade do financiamento para 

educação infantil e a pouca expressão desse segmento nas políticas educacionais e o pouco 

tempo reservado pra as formação em serviço nas instituições tem dificultado de forma 

recorrente o direito das crianças e de suas professoras a uma educação infantil que promova e 

garanta, para ambos, uma formação de qualidade.  

Portanto, a tese me ajudou a compreender que a formação dos professores no local de 

trabalho, precisa ir além de ações instituintes das políticas públicas, dos programas das 

secretarias municipais e também das diretrizes curriculares para a formação dos professores. 

Logo, essa dimensão da formação precisa se constituir todos os dias para os professores como 

diz Nóvoa (1995) e Pineau (2014) em experiências construídas e reconstruídas ao longo de suas 
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trajetórias e experiências de vida-formação. A formação do professor, não pode ser tratada 

apartada das ações das políticas educacionais que trazem em suas narrativas avanços, mas 

também retrocessos, preconceitos, descaso, descontinuidade e ausência em suas diretrizes e 

ações para a formação do profissional de educação infantil.  

Como sinalizei no capítulo anterior, minha intenção, após a apresentação da tese é 

retornar à UMEI Profa Denise Mendes Cardia junto ao GEPPROFI, com o propósito de 

socializar a tese e ampliar o diálogo com a instituição e suas professoras e também com a Rede 

de Ensino de Niterói, com o objetivo de realizar em conjunto um Projeto de Pesquisa e Extensão 

em parceria entre a Universidade Federal Fluminense e a Rede Municipal de Ensino de Niterói. 
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