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Resumo 
  
A fim de oferecer a formação mínima, exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB/1996), aos professores leigos que atuam na Educação Infantil e, assim, elevar 
o nível da qualidade do trabalho docente desenvolvido em creches e pré-escolas do país, o 
Ministério da Educação (MEC), em 2005, pôs em execução o Programa de Formação Inicial 
para Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL). Neste sentido, este 
trabalho tem como objetivo analisar a prática pedagógica de professores formados por este 
Programa em duas creches conveniadas à rede municipal de Fortaleza. Os autores que 
ofereceram suporte teórico para a sua fundamentação foram Oliveira-Formosinho (2001) e 
Katz (1993), estudiosas que definem a necessária profissionalidade específica para os 
professores que atuam na Educação Infantil. Também foram consultados alguns documentos 
oficiais e instrumentos legais, como a LDB (BRASIL, 1996) e o PROINFANTIL (BRASIL, 
2005). Além da análise do material pedagógico do PROINFANTIL (Guia Geral e Livro do 
Tutor), os procedimentos metodológicos incluíram a realização de entrevistas individuais com 
quatro professoras formadas pelo Programa. Os resultados encontrados revelam que as 
professoras egressas conseguiram: ampliar os conhecimentos e rever concepções acerca de 
Educação Infantil, prática pedagógica, criança, avaliação, profissionalização docente, entre 
outros; incorporar à prática que desenvolvem com as crianças, aspectos imprescindíveis para 
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o trabalho exigido nesta etapa da educação, como a sensibilidade e a escuta sensível. Tendo 
em vista a presença de um número ainda muito elevado de professoras leigas trabalhando na 
Educação Infantil, o objetivo do PROINFANTIL em promover a melhoria da qualidade da 
educação oferecida às crianças, por meio da formação das professoras, tem se constituído uma 
iniciativa interessante. Por outro lado, o referido Programa não pode se transformar em 
política pública, pois desta forma, estaria incentivando as prefeituras a continuar contratando 
professoras5 sem a formação mínima exigida pela lei. 
  
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação de Professores. PROINFANTIL.  

Introdução 

Desde o seu surgimento, os espaços destinados à Educação Infantil, principalmente as 

creches, foram tratados como instituições assistencialistas e filantrópicas com função de tutela 

e cuidados da criança. De seus profissionais era exigida pouca ou nenhuma formação. 

Aspectos como estes acabaram repercutindo nos dias atuais, gerando desvalorização 

profissional, baixas remunerações e a indefinição de uma profissionalização específica do 

professor que atua nessa etapa (ROSEMBERG, 2006). 

A faixa etária de 0 a 5 anos corresponde à época em que as crianças entram num 

processo de desenvolvimento intenso e na conquista de distintos saberes de forma bastante 

acelerada (PIAGET, 1969; VYGOTSKY, 1996, dentre outros). Neste sentido, em uma 

instituição de Educação Infantil são necessários professoras competentes e habilitados que 

possam tornar significativas as aprendizagens e o desenvolvimento dos seus educandos e que 

valorizem os aspectos cognitivo, social, psicomotor, físico e afetivo da criança de forma 

indissociável. Enfim, trabalhar com seres em pleno desenvolvimento exige amplos 

conhecimentos. Como destaca Machado (1998), “o profissional de Educação Infantil tem a 

função de educar e cuidar, de forma integrada, a criança na faixa de zero a cinco anos de 

idade”. 

Nesta perspectiva, a necessidade de formação específica para conferir uma aptidão ao 

trabalho com crianças pequenas tem se constituído cada vez mais em uma ideia consensual 

entre os pesquisadores da área.  

No Brasil, a partir da introdução da Educação Infantil como primeira etapa da 

Educação Básica, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996), passa a ser exigida 
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do profissional que atua nesta etapa uma formação mínima em Ensino Médio, na modalidade 

Normal.  

Neste sentido, o Ministério da Educação (MEC) pôs em execução, em 2005, o 

Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL) para habilitar professores leigos a fim de elevar o nível da qualidade do 

trabalho docente desenvolvido em creches e pré-escolas do país. 

Assim, este trabalho apresenta alguns resultados de uma pesquisa mais ampla que 

buscou compreender como a experiência formativa no PROINFANTIL, vivida pelas 

professoras de creches e pré-escolas, afetou a construção de sua profissionalidade e atuação. 

Seu objetivo é analisar a prática pedagógica de professoras formadas por este Programa em 

duas creches conveniadas à rede municipal de Fortaleza.  

A seguir, serão apresentados a metodologia da pesquisa, a descrição do 

PROINFANTIL e as concepções das professoras sobre algumas categorias do Programa e a 

influência disso em sua prática docente com as crianças. 

Metodologia 

A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa principalmente por buscar 

compreender os significados que os sujeitos “professoras” atribuem ao fenômeno enfocado 

“PROINFANTIL e práticas pedagógicas”. 

Os procedimentos metodológicos para a realização da investigação dividiram-se em 

três momentos, a saber: 1) estudos e análise dos documentos legais que regem o Programa em 

questão; 2) levantamento bibliográfico de estudiosos que tratam da profissionalidade 

específica do professor de Educação Infantil para fundamentação da pesquisa; e 3) realização 

de entrevistas para posterior análise das concepções de professoras egressas do Programa 

acerca dos conhecimentos necessários para se trabalhar com crianças pequenas. 

O primeiro momento caracterizou-se pelo processo de levantamento documental. 

Foram analisados documentos, tais como: o Guia Geral de Formação do PROINFANTIL 

(BRASIL, 2005), o Livro do Tutor do PROINFANTIL (BRASIL, 2005) e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB/1996). 

No segundo momento foram lidos e fichados os textos que ofereceram suporte teórico 

para a fundamentação da pesquisa, especialmente, de Oliveira-Formosinho (2001), Katz 
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(1993) citada por Oliveira-Formosinho (2001) e Machado (1998), estudiosas que definem a 

necessária profissionalidade específica para os professores que atuam na Educação Infantil. 

O terceiro momento incluiu a realização de entrevistas semiestruturadas com quatro 

professoras (01 que trabalhava na creche 01 e 03 que trabalhavam na creche 02) formadas 

pelo Programa, realizadas em seus ambientes de trabalho. As entrevistas tiveram 

aproximadamente trinta minutos de duração e foram registradas através de gravação em 

áudio.  

Para a realização das entrevistas organizamos um roteiro com ênfase nos seguintes 

aspectos: os motivos para o ingresso no Programa, experiências durante a formação, 

concepções sobre criança, Educação Infantil, avaliação, profissão de professor de crianças 

pequenas e as contribuições do Programa para a formação profissional. 

A disponibilidade e a cordialidade demonstradas pelas professoras que nos receberam 

em seus ambientes de trabalho foram elementos facilitadores para a realização da coleta de 

dados. 

Como já mencionado, as creches onde as professoras entrevistadas trabalham são 

conveniadas à rede municipal de Fortaleza. Uma delas localiza-se no bairro Maraponga e a 

outra no bairro Planalto Pici.  

É importante ressaltar que não foi fácil localizar as egressas do Programa, haja vista 

que à época em que a pesquisa foi realizada, no mês de maio de 2012, havia nas creches da 

rede municipal de Fortaleza a exigência de formação em nível superior (Pedagogia) para as 

professoras candidatas que pleiteiam vagas através de concurso público. Desse modo, para 

localizar os sujeitos com o perfil necessário à pesquisa recorremos a Secretária Municipal de 

Educação de Fortaleza (SME) que disponibilizou os contatos das professoras de creches 

conveniadas a Rede, formadas em nível médio pelo Programa. 

Os sujeitos entrevistados 

As professoras entrevistadas foram Sara, Joana, Vera e Tânia6. 

Sara trabalha há catorze anos com Educação Infantil: oito anos como docente e nos 

últimos seis anos exerce o cargo de coordenadora da creche. Optou pela área de Educação 

Infantil por “identificar-se com crianças”.   

                                                 
6 Os nomes atribuídos às professoras participantes da pesquisa são fictícios para preservar o seu anonimato. 
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Joana trabalha há quinze com Educação Infantil, sempre em sala com grupos de 

crianças, na mesma instituição. Escolheu a área, inicialmente, por necessidade de emprego, 

porém, permaneceu por ter se identificado com a profissão.  

Vera atua na Educação Infantil há dezessete anos, na mesma instituição, em sala com 

grupos de crianças. Optou pela área também por “identificar-se com crianças pequenas”.  

Tânia possui quinze anos de experiência em Educação Infantil. Já trabalhou em várias 

instituições. Escolheu a área por “identificação” com o trabalho que realiza.  

Conhecendo o PROINFANTIL 

Seguindo determinação da LDB (Lei nº 9.394 / 96) de que cabe ao Ministério da 

Educação criar programas de formação para todos os professores em exercício, podendo 

utilizar, para isso, os recursos da educação à distância (Art. 87, §3º, III), o MEC propôs, em 

2005, o Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL) na perspectiva de atingir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) 

de habilitar professores em exercício através da execução de programas de formação em 

serviço em articulação com instituições de ensino superior e cooperação técnica e financeira 

da União e dos estados (BRASIL, 2005).  

O PROINFANTIL objetiva o acesso dos professores em exercício na Educação 

Infantil que atuam em creches e pré-escolas da rede pública e da rede privada sem fins 

lucrativos (filantrópicas, comunitárias ou confessionais, conveniadas ou não) e que não 

possuem a formação exigida pela legislação vigente, às discussões do campo da Educação 

Infantil e à articulação desses conhecimentos às práticas pedagógicas. 

A intenção do Programa é possibilitar discussões de diversos temas relativos ao campo 

da Educação Infantil (currículo, planejamento, proposta pedagógica, rotina, desenvolvimento 

e aprendizagem infantil, legislação, políticas etc.) e fazer articulações desses conhecimentos 

com as práticas pedagógicas dos professores leigos. Com isso, objetiva tanto provocar 

transformações no cotidiano de ação docente quanto contribuir para o fortalecimento da 

identidade profissional do professor de crianças pequenas, rompendo com as antigas 

concepções de infância e de Educação Infantil. 

O PROINFANTIL pretende, ainda, oportunizar experiências aos professores que lhes 

possibilitem o desenvolvimento de concepções coerentes com as novas concepções de 
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infância e criança e um aprofundamento das discussões sobre a profissão docente na 

Educação Infantil. 

Conforme o Guia Geral do Programa (BRASIL, 2005), a formação de professores em 

nível médio foi priorizada em função da constatação da deficiência de formação por parte de 

um grande número de professores que ainda não havia alcançado a habilitação mínima 

admitida para o magistério na Educação Infantil. 

Desde a criação do Programa foram formados 16.446 professores, sendo no Projeto 

Piloto, 1.410 professores; no Grupo 1, 2.443 professores; no Grupo 2, 3.562 professores e o 

Grupo 3 com 9.231 cursistas ingressos. Para o Grupo 4, estão previstos 20.000 cursistas em 

todo o Brasil (BRASIL, 2005). 

O PROINFANTIL concebe a educação como um processo permanente, que acontece 

tanto na escola como fora dela, articulando conhecimentos teóricos, que foram formalmente 

estruturados com os saberes adquiridos com a prática. Ao mesmo tempo, a educação deve 

conferir importância ao caráter histórico e cultural do conhecimento, articulando-se com as 

necessidades sociais e contribuindo para que os profissionais envolvidos se desenvolvam e se 

realizem consigo próprios e com seu trabalho (BRASIL, 2005).  

Assim, o currículo do PROINFANTIL busca valorizar experiências culturais e a 

sabedoria prévia adquirida pelo professor cursista, para que estes conhecimentos façam parte 

de sua prática pedagógica diária. Há também um estímulo do curso para que ele participe 

ativamente da sua comunidade e que busque melhores condições de vida e exercite sua 

cidadania (BRASIL, 2005). 

No que se refere à aprendizagem, o PROINFANTIL compreende que ela diz respeito 

ao desenvolvimento das competências obtidas ao longo do processo de formação pessoal e 

profissional, que ocorre por conta do estreitamento da relação do contexto social e cultural em 

que o indivíduo vive, dando novo significado a esses elementos, valorizando as características 

culturais do professor cursista e valendo-se da modalidade de ensino a distância, no intuito de 

atingir diretamente o estudante, para garantir a qualidade do seu processo de aprendizagem 

(BRASIL, 2005). 

O PROINFANTIL define a instituição de Educação Infantil como um espaço onde o 

cuidado e a educação das crianças acontecem e que tem como principal foco, a inserção delas 

na cultura, dividindo com a família, a responsabilidade de formar seus filhos (BRASIL, 

2005).  
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O currículo do curso focaliza seus materiais e atividades de ensino no conhecimento 

concreto e nas dificuldades específicas dos participantes, sempre considerando a realidade 

tanto da instituição de Educação Infantil, como da profissão docente, enfatizando que o 

professor tem um importante papel no processo de inserção e acolhimento das crianças e suas 

famílias no ambiente educacional (BRASIL, 2005). 

A visão de criança do PROINFANTIL é a de um cidadão de direitos e sujeito sócio-

histórico-cultural, que, por conta das interações entre aspectos biológicos e culturais, tem 

especificidades em seu desenvolvimento, entendendo que não há uma infância singular.  

A prática pedagógica é concebida pelo Programa como uma prática social específica, 

de caráter histórico e social que abrange vários aspectos da proposta pedagógica da escola e 

de suas relações com a sociedade. Ela é o ponto de partida para a teoria, além de ser 

modificada por ela, buscando a análise e a tomada de decisões que estão em processo, 

utilizando-se do trabalho coletivo e da gestão democrática (BRASIL, 2005). 

A avaliação é vista pelo PROINFANTIL como um processo contínuo e que abrange o 

estudante em sua totalidade. Ela é entendida como componente intrínseco do processo de 

ensino aprendizagem, utilizando os resultados como orientação para um ensino completo. O 

currículo do curso tem como meta do processo de avaliação o desenvolvimento da capacidade 

reflexiva do professor cursista sobre si mesmo, possibilitando uma aprendizagem que leve a 

uma consciência crítica e autoavaliativa (BRASIL, 2005).   

Por fim, o perfil do professor de Educação Infantil que o PROINFANTIL pretende 

formar inclui as seguintes características: 

• O reconhecimento de si próprio como profissional da educação, entendendo-se 

como uma pessoa que tem deveres e direitos como educador; 

• A promoção da educação para o fortalecimento do papel da cidadania, em busca 

da solidariedade humana e da paz entre semelhantes, compreendendo que a 

Educação Infantil é um forte instrumento na promoção de uma sociedade mais 

justa; 

• O entendimento referente à Educação Infantil como um espaço coletivo, que, em 

parceria com a família e a comunidade, promove a educação e o cuidado de 

crianças com idade entre zero e seis anos; 

• A promoção de ações que garantam à instituição de Educação Infantil que seja um 

ambiente higiênico, ecológico e saudável; 
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• O comprometimento com o bem-estar e o desenvolvimento das crianças; 

• O pleno domínio instrumental necessário para desempenhar de forma competente 

suas funções de cuidador e educador das crianças; 

• O domínio de estratégias de apropriação, utilização e acesso da produção cultural 

e científica contemporâneas (BRASIL, 2005). 

Os Saberes necessários ao Docente que atua na Educação Infantil 

Como já referido, a necessidade de formação específica para conferir uma aptidão ao 

trabalho com crianças de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas parece ser cada vez 

mais consensual entre os pesquisadores (MACHADO, 1998). Assim, as professoras que 

atuam na Educação Infantil possuem uma singularidade própria da profissão: lidar com um 

público em desenvolvimento nos aspectos cognitivo, social, afetivo, um todo não sectorizável. 

Esse todo exige das professoras de crianças pequenas um alargamento de 

responsabilidades, cobradas da nossa sociedade. Segundo Katz e Goffin (1990) citada por 

Oliveira-Formosinho (2001), quanto mais nova é a criança, mais alargado é o âmbito das 

responsabilidades para o adulto. 

Como afirma Katz (1993) citado por Oliveira-Formosinho (2001), a vulnerabilidade 

da criança nos aspectos de cuidado (físico, emocional e social) é o fator primordial de 

diferenciação e especificidades da profissionalidade docente na Educação Infantil. A 

especificidade da Educação Infantil revela-se, também, no fato de ser mais centrada naquele 

que é educado, ou seja, a criança (SILVA, 1991; SIMÕES, 1995). 

Neste sentido, o saber fazer das educadoras de crianças pequenas deve reconhecer a 

globalidade e a vulnerabilidade do seu público, bem como identificar suas competências 

sócio-psicológicas presentes desde a mais tenra idade (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001). 

Conforme Revilla (1993) citada por Oliveira-Formosinho (2001), profissionalizar-se 

na docência na Educação Infantil representa melhoria pessoal, colaborativa e tecnológica para 

tornar a atividade educativa cada vez mais reflexiva, pois a infância é um período de 

realização intelectual, intercultural, afetiva e sócio-relacional de grande impacto no 

crescimento humano. 

Segundo Katz e Goffin (1990) citada por Oliveira-Formosinho (2001) a educação de 

infância integra vários serviços para as crianças, o que alarga o papel das educadoras. Os 

serviços requerem a interação com outros profissionais, tais como assistente social, 
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psicólogos, auxiliares, nutricionistas etc. Dessa forma, os diversos tipos de interação 

representam mais uma singularidade da profissão docente. 

A capacidade de interação, da sala de Educação Infantil até a interação com outros 

parceiros é indispensável à professora de crianças pequenas, o que implica afirmar que a 

profissionalidade da educadora da infância se situa no mundo da interação (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2001). 

Segundo Machado (1998), os saberes necessários aos docentes para que possam 

oferecer um atendimento de boa qualidade para as crianças envolvem conhecimentos na área 

da saúde, psicologia infantil, sociologia da infância, das atualidades culturais, habilidades 

como a de observação, de representação em diferentes linguagens expressivas, de 

organização, de diálogo e valores tais como o da solidariedade, respeito e ética, por exemplo. 

Ainda, segundo a autora: 

Tais conhecimentos serão imprescindíveis para o estabelecimento de interações 
adultos/crianças, bem como para a realização de tarefas tais como as de selecionar 
materiais e organizá-los no espaço disponível; distribuir diferentes atividades 
durante o período de tempo que as crianças estiverem sob seus cuidados; atentar 
para eventuais doenças, machucados e fases de maior sensibilidade emocional das 
crianças pequenas; trocar fraldas e roupas sempre que estiverem sujas ou molhadas; 
preparar alimentos ou organizar as refeições. Em todos os momentos a tônica da 
preocupação desses adultos será a de compatibilizar atividades e materiais à 
quantidade de crianças nos agrupamentos e às respectivas idades e graus de 
desenvolvimento. Além disso, o contato diário com os pais também irá requerer o 
domínio de habilidades específicas, tais como a de comunicação, para fornecer ou 
solicitar informações (MACHADO, 1998, p.19). 

Oliveira (1994), citado por Machado (1998), “ressalta também a habilidade necessária 

ao professor que atua na Educação Infantil para lidar com a diversidade de raças e etnias”. 

Atuar na Educação Infantil exige um processo de qualificação profissional que prepare 

para uma gama de singularidades de tarefas, desde a comunicação com a criança pequena até 

seus cuidados físicos. Dessa forma, os saberes requeridos para a profissão docente 

ultrapassam a formação teórica. Envolvem também a formação pessoal, o saber sentir-se e o 

comunicar-se com as crianças pequenas. 

Por fim, a partir da publicação, pelo MEC, do documento “Critérios fundamentais para 

um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais da criança” (BRASIL, 

1995), Machado (1998) elenca vários saberes necessários à professora que atua na Educação 

Infantil procurando traduzir cada um dos direitos das crianças em situações onde a ação 
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efetiva dos adultos se faça presente. Neste sentido, configura-se mais uma faceta do papel 

específico dos profissionais que atuam diretamente com as crianças. 

Resultados 

Partindo da análise das entrevistas realizadas foram obtidos os seguintes resultados: 

As contribuições do PROINFANTIL, segundo as professoras, foram bem 

significativas. Observamos que elas elencaram muitas mudanças em suas práticas com as 

crianças e em suas vidas também. A professora Sara destaca que o atendimento na creche 

onde trabalha visava somente ao cuidado das crianças, sem dar importância ao aspecto 

cognitivo delas, como indica o depoimento a seguir: “As crianças vinham para passar o dia, 

para se alimentar... era o cuidar. Não tinha a parte do cuidar e educar, que agora é junto”. 

 Na afirmação de Joana, o brincar não era importante à educação de crianças pequenas. 

Em sua compreensão anterior à experiência do PROINFANTIL, brincar era uma ação 

“normal” do cotidiano da criança, sem nada acrescentar ao seu desenvolvimento social. É isso 

o que indica a sua fala: “Eu não tinha a visão do brincar. Para ser bem sincera, para mim, 

brincar era uma coisa normal, uma coisa divertida. Eu não tinha o conhecimento de 

aprendizagem na brincadeira, a importância...”. 

Após a experiência de formação oferecida pelo Programa, Joana parece compreender 

melhor a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Ela afirma que antes 

disso, somente tinha a “prática de ensinar, adquirida com o tempo, em instituição de 

Educação Infantil, não tinha conhecimento suficiente sobre a área”. Após participar do 

Programa adquiriu segurança e obteve suporte de conhecimentos úteis para atuar com mais 

qualidade na educação das crianças pequenas.  

A professora Tânia afirma que o curso a ajudou também na educação dos seus filhos, 

que na época ainda eram pequenos, além de incentivá-la a mudar sua “prática de ensino”, 

vista antes como repetitiva e rotineira. 

Analisamos, portanto, que as professoras participantes desta pesquisa educavam e 

cuidavam das crianças apenas de forma intuitiva, sem embasamento teórico sobre os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e sem o conhecimento sobre as 

especificidades da profissionalidade docente na primeira etapa da educação básica.  

Em relação a forma como ensinavam, foi unânime na avaliação das professoras, 

referindo-se à experiência anterior no PROINFANTIL, essa “era focada no assistencialismo 
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ou em repetições de tarefas”, o que se tornava um obstáculo para as crianças obterem uma 

educação apropriada e estimulante como objetiva o Programa.  

Em relação à concepção de educação, as respostas das docentes foram diferentes, mas 

complementares. Duas das professoras demonstraram uma compreensão mais restrita e 

genérica do tema, enfatizando, em suas declarações, o foco nas crianças, na importância de 

pensar a educação para a infância, na valorização de suas características e especificidades, na 

união entre o cuidar e o educar, na necessidade do brincar que é a forma de aprender das 

crianças e das relações sociais. O depoimento de Sara ilustra bem esta visão: “É bem mais 

ampla, da valorização da criança. Porque antes a gente pensava que nessa fase a criança era só 

para a gente ficar cuidando e agora a gente sabe que é a base de tudo.” 

 As outras duas professoras revelaram uma visão mais ampla em relação à educação, 

definindo-a como sendo essencial à formação integral do sujeito. Também declaram ser a 

educação oferecida às crianças em creches e pré-escolas, “o início para formar o cidadão em 

profissões mais valorizadas socialmente, como médico, advogado, juiz etc.”. Por isso, 

afirmam que a “educação” deveria ser mais valorizada. Observa-se, aí, uma distorção entre a 

concepção de educação do PROINFANTIL e aquela revelada pelas professoras que, ao 

vislumbrar o futuro profissional das crianças, podem negligenciar o seu presente.  

Ao serem questionadas sobre como acreditavam que sua prática pedagógica 

influenciaria no aprendizado das crianças, as professoras, cada uma ao seu modo, 

relacionaram suas práticas ao desenvolvimento integral das crianças. O discurso de Tânia é 

ilustrativo desta ideia:  

Influencia, porque ele [a criança] se desenvolve mais, tem mais rendimento, não fica 
aquela coisa ali, parada, como que se só eu fosse depositar um aprendizado neles e 
que eles não fossem capazes de transmitir, de adquirir também. Eles constroem 
sozinhos, comigo e com o grupo. 

As declarações das professoras confirmam a necessidade de uma profissionalidade 

docente específica para o desempenho de um bom trabalho com as crianças nas instituições de 

Educação Infantil.  

Elas complementam que a professora, ao ensinar, também faz o exercício de aprender. 

Destacam, ainda, a responsabilidade de educar e cuidar as crianças, pois nesse período as 

crianças tomam o educador como exemplo. Assim, é necessário ter um olhar mais humano e 

afetuoso para saber lidar com cada uma delas. É isso o que indica a fala de Sara: “[A prática 

pedagógica] Influencia, porque assim, o professor tá preparado, ele estudou e vai ter mais 
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segurança de passar para o aluno o conteúdo, entende também o desenvolvimento da criança. 

Tem um olhar mais humano....”. 

Percebemos que as professoras compreendem os vários elementos necessários à 

formação básica de um professor de Educação Infantil, segundo Oliveira-Formosinho (2001), 

e o Guia Geral do PROINFANTIL (BRASIL, 2005): formação consistente, professor como 

mediador, pedagogia crítica, a importância das relações sociais para o desenvolvimento da 

criança, responsabilidade, respeito à diversidade, compromisso moral e afetivo. Melhor seria 

se tais esses elementos estivessem presentes na fala de todas as entrevistadas e não 

fragmentados nos diversos depoimentos. A criança é um ser integral, é essencial ser atendida 

em todos os seus aspectos, através do desenvolvimento das diversas linguagens (afetiva, 

social, cognitiva e psicológica), tendo respeitadas suas especificidades e garantidos os direitos 

à cidadania. 

Quanto à visão das professoras sobre a instituição de Educação Infantil, temos 

respostas variadas, porém todas com o mesmo objetivo: “garantir uma instituição de 

qualidade para o bem estar das crianças”. De acordo com uma das professoras, todos os 

aspectos da instituição devem ser preparados em função das crianças, gerando assim um 

ambiente acolhedor e seguro.  

Tânia destacou a importância da instituição acompanhar e seguir em favor do 

desenvolvimento da criança, por meio de uma boa estrutura física, por exemplo, “o espaço 

deve ser um ambiente estimulador, amplo, arejado, com brinquedoteca, onde as crianças 

possam interagir entre si e com os adultos, além de oferecer uma boa alimentação”. Desta 

forma, é possível que a criança se desenvolva integralmente, além de aumentar a possibilidade 

de desenvolver sua autonomia dentro do ambiente escolar. 

A visão de criança exposta pelas entrevistadas enfatiza algumas características comuns 

à visão do Programa.  Segundo Vera, a criança é um ser inteligente, que além de aprender 

muito, também ensina muito aos adultos. Complementando o pensamento desta, a professora 

Tânia afirma: “A criança é um ser ativo, é criativa, é um ser que depende muito do outro... É 

uma pessoa que você tanto ensina como aprende [com ela], sendo capaz de também transmitir 

algum conhecimento.” A professora Joana destaca a necessidade que a criança tem de brincar, 

no entanto, não relaciona esta atividade com a possibilidade de construir conhecimentos: 

“Tem que ter o aprendizado, mas sem esquecer da brincadeira e do momento deles”.  
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Vale ressaltar que o brincar é essencial para o desenvolvimento da criança. É a partir 

dele que a criança aprende, devendo assim, a professora respeitar este momento.  

Nos demais depoimentos apresentados pelas professoras, identificamos a importância 

de se compreender que nenhuma criança é igual. Cada uma tem seu tempo, suas 

particularidades e deve ser valorizada. Assim, cabe à professora respeitar seus interesses, 

necessidades, direitos, conhecimentos prévios e promover a ampliação de seu acervo cultural. 

Podemos notar que apesar de fazê-los de forma diferente, as professoras abordaram 

aspectos complementares e essenciais para o desenvolvimento pleno da criança elencados e 

enfatizados pelo PROINFANTIL. 

Referindo-se à avaliação, as professoras remetem-se à observação como a melhor 

forma de verificar e acompanhar o desenvolvimento das crianças. É a partir dela que serão 

verificados os conhecimentos prévios e o desenvolvimento das crianças possibilitado pelas 

atividades propostas em sala. A professora Vera cita a “roda de conversa” como uma forma 

de avaliar, com as crianças, as atividades realizadas durante o dia. A partir da “roda de 

conversa”, são dadas sugestões pelas crianças para o dia seguinte, conforme relata em sua 

fala: “No final da tarde, a gente faz essa rodinha de conversa, conversa sobre o que fez, até 

mesmo dá sugestões para o dia seguinte”. 

Segundo as docentes, as observações são registradas diariamente. Posteriormente, são 

produzidos relatórios individuais relativos às atividades realizadas durante o mês, assim como 

aos avanços apresentados no desenvolvimento pela criança “para serem entregues aos pais”. 

A função da avaliação de “prestar contas” do trabalho realizado com as famílias das crianças é 

enfatizada por Vera: “No final do mês a gente tem uma avaliação completa que a gente passa 

para os pais. A gente faz um relatório do desenvolvimento deles [das crianças]”. É importante 

ressaltar que esta compreensão sobre o papel da avaliação contraria a concepção presente nos 

documentos publicados pelo MEC, desde a aprovação da LDB/1996, inclusive aquela que 

norteia o PROINFANTIL. 

Quando estimuladas a expressar suas opiniões sobre o que é a profissão de professor 

de Educação Infantil, apesar de se referirem às dificuldades enfrentadas diariamente na 

profissão, como a desvalorização social, a baixa remuneração etc., as docentes demonstraram 

relativo contentamento com a profissão. 

Todas as professoras enfatizaram “o prazer de ser professora” e o fato de “não se 

verem assumindo outras profissões”. O convívio com as crianças é visto como possibilidade 
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de ensinar e aprender. Para elas, na convivência com as turmas, há uma troca recíproca de 

experiências. O trecho da fala, a seguir, de Sara, destaca a grande importância que essas 

profissionais atribuem ao papel do professor na sociedade: “É importante para tudo, porque 

não tem um profissional que não tenha passado por um professor. Então, eu acho que é a 

profissão mais importante que existe, é a do professor”. 

Sem dúvida, os relatos das professoras entrevistadas evidenciam, ainda, a necessidade 

de formação continuada sobre a sua área de atuação. Em seus discursos, ainda estão presentes 

preconceitos e concepções inadequadas relativas, por exemplo, à finalidade da Educação 

Infantil, ao papel da brincadeira para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, à 

função da avaliação etc. Por outro lado, é inegável a influência do PROINFANTIL na 

qualificação do trabalho que elas informam desenvolver com as crianças. 

Considerações Finais 

Segundo Corsino, Guimarães e Souza (2010), o PROINFANTIL, como curso de 

Ensino Médio na Modalidade Normal, surgiu com o intuito de cumprir as exigências mínimas 

de formação para os profissionais sem a formação mínima exigida por lei que atuam na 

Educação Infantil. 

Através desse Programa, é esperado aperfeiçoar a formação dos profissionais leigos e 

oportunizar aos professores cursistas o crescimento profissional através de uma prática 

reflexiva e de uma continuidade do processo formativo, dando surgimento a um novo 

profissional da Educação Infantil, sensível e com uma formação consistente na sua área de 

trabalho. 

Os resultados encontrados nesta pesquisa revelam que as professoras egressas do 

PROINFANTIL conseguiram ampliar os conhecimentos e rever concepções acerca de 

Educação Infantil, prática pedagógica, criança, avaliação, profissionalização docente, entre 

outros; incorporar à prática que desenvolvem com as crianças, aspectos imprescindíveis para 

o trabalho exigido nesta etapa da educação, como a sensibilidade e a escuta sensível.  

Por outro lado, algumas declarações dadas pelas professoras revelam a necessidade de 

mais aprofundamento teórico e reflexivo em relação a temas como Educação Infantil, prática 

pedagógica, concepção de criança, avaliação, profissionalização do professor e as 

contribuições que essa formação trouxe para a sua prática. 
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Percebemos também em suas falas a consciência desta necessidade. É evidente a 

percepção delas de que para haver um trabalho educativo de boa qualidade é necessária uma 

formação profissional consistente.  

De maneira geral, não podemos deixar de dar mérito a essas professoras que 

demonstraram, apesar das dificuldades enfrentadas, interesse e empenho pela qualificação.  

Precisamos reconhecer os conhecimentos trazidos por, assim como aqueles construídos no 

âmbito do PROINFANTIL.  Hoje, parecem sentir-se mais seguras em seu trabalho e na luta 

pela profissionalização dos professores de Educação Infantil. 

Por fim, reconhecemos a parcialidade da análise do PROINFANTIL e de sua 

influência nas práticas das professoras cursistas com as crianças. Para realizar uma análise 

mais aprofundada sobre essa influência, seria necessária uma pesquisa mais extensa, apoiada 

em observações da prática em sala, registros e gravações, além de um período maior dedicado 

à investigação e aos estudos teóricos. Tudo isso precisa ser considerado para que não 

incorramos no erro de supervalorizar a eficácia do Programa.  

Todavia, é possível afirmar que tendo em vista a presença de um número ainda muito 

elevado de professoras leigas trabalhando na Educação Infantil, o objetivo do PROINFANTIL 

em promover a melhoria da qualidade da educação oferecida às crianças, por meio da 

formação das professoras, tem se constituído uma iniciativa interessante. Por outro lado, o 

referido Programa não pode se transformar em política pública, pois desta forma, estaria 

incentivando as prefeituras a continuar contratando professores sem a formação mínima 

exigida pela lei. 
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