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RESUMO
Este artigo é um recorte de uma pesquisa realizada no segundo 
semestre do ano de 2015, que teve como objetivo conhecer as 
concepções e práticas pedagógicas de professoras de uma creche 
pública da cidade de Fortaleza-CE, em relação ao desenvolvimento 
da linguagem oral de crianças entre 0 e 3 anos e 11 meses de idade. 
Durante esse estudo, realizaram-se entrevistas com três professoras, 
em que apontaram o que compreendiam sobre alguns temas 
relacionados à Educação Infantil (concepção de criança, trabalho 
docente, linguagem oral, formação inicial e continuada), assim como 
apresentaram em seus discursos avaliações de sua atuação profissional 
nessa etapa da educação. Foi observado que as falas das professoras 
em relação às suas práticas expressaram certos conhecimentos sobre 
as especificidades do trabalho docente com as crianças bem pequenas. 
Além disso, ao se estudar os perfis profissionais das três professoras, 
percebeu-se uma fragilidade de concepções nas duas profissionais 
com uma formação inicial também mais fragilizada, realizada em 
instituições privadas que oferecem cursos de graduação de curta 
duração. Tais fragilidades são expressas em práticas pedagógicas 
que não respeitam as peculiaridades das crianças e não ampliam 
suas linguagens e interações. As professoras avaliaram, ainda, que 
as formações continuadas ofertadas pela prefeitura em que atuam 
contribuem para reflexões, porém trazem temas distantes de suas 
necessidades cotidianas com as crianças no contexto da creche.
Palavras-chave: Educação Infantil. Formação. Avaliação.
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ABSTRACT
This article is part of a research carried out in the second semester 
of the year 2015, which aimed to cognize the conceptions and 
pedagogical practices of teachers in a public daycare centre located 
in Fortaleza-CE, regarding the development of oral language among 
children aged between 0 and 3 years and 11 months old. During 
the study, we conducted interviews with three daycare teachers, in 
which they pointed out what they understood about some selected 
topics related to Early Childhood Education (conception of child, 
teaching work, oral language, initial and continuing education), they 
also presented evaluations of their own professional performance 
in this stage of education. It was observed that the speeches of the 
daycare teachers regarding their practices showed certain knowledge 
about the specificities of the teaching work with very young children. 
In addition, when studying the professional profile of the three 
interviewed teachers, it was noticeable the fragility of concepts in 
two professionals with initial education more fragile, carried out 
in private institutions that offer short-term undergraduate courses. 
Such fragilities are shown in pedagogical practices that do not respect 
the peculiarities of the children and do not expand their languages 
and interactions. The teachers also evaluated that the continuous 
training provided by the city council in which they work contribute 
to reflections, but the explored topics are still away from their daily 
needs with the children in the context of daycare.

Key-words: Early Childhood Education. Education. Evaluation. 

Introdução

Atualmente a Educação Infantil enfrenta o desafio de ser 
compreendida, pela sociedade e por todos os profissionais que 
atuam nessa área, como um espaço-tempo em que as crianças 
possam se desenvolver de forma integral, sendo respeitadas 
as suas especificidades infantis e potencialidades humanas. 
Também se revela como desafio a apropriação da concepção 
de criança expressa no art. 4º das Diretrizes Curriculares Na-
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cionais para a Educação Infantil (DCNEI), Resolução CNE nº 
5, de 17/12/2009, que, ao tratar da construção das propostas 
pedagógicas pelas instituições que atendem as crianças de 0 a 
5 anos afirmam que estas

[...] deverão considerar que a criança, centro do plane-
jamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas cotidianas que viven-
cia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a so-
ciedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2009).

Ao corroborar com o que apontam as DCNEI (BRASIL, 
2009), percebe-se que a criança é concebida como sujeito histó-
rico e que não está à espera de vir a ser, engessada, paralisada, 
passiva. Desse modo, ela produz cultura e é influenciada pela 
própria cultura na creche e na pré-escola e em todos os contex-
tos sociais com os quais interage. 

As crianças são competentes, dotadas de inteligências e 
direitos intrínsecos (MALAGUZZI, 1999). Além dessas compre-
ensões, que vêm se construindo a partir de estudos sobre as in-
fâncias, sabe-se que nem todas as crianças vivenciam infâncias 
iguais, pois, como afirma Barbosa (2009, p. 22), “ser criança 
não implica em ter que vivenciar um único tipo de infância. 
As crianças, por serem crianças, não estão condicionadas às 
mesmas experiências”. 

Acredita-se que a criança é sujeito de direitos, extrema-
mente ativa em seu processo de desenvolvimento e aprendiza-
gens. A ela devem ser possibilitadas oportunidades de viven-
ciar experiências variadas e de significados, pois a criança é 
rica de potencialidades e interesses.

Hoje, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação Infantil (DCNEI) são o principal documento, de caráter 
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mandatório, que regulamenta a Educação Infantil brasileira 
no que se refere ao seu currículo e às ações pedagógicas nas 
instituições educacionais que educam bebês, crianças bem pe-
quenas e crianças pequenas, em complementaridade às ações 
educativas das famílias.

Atualmente, o que deve nortear todo o trabalho pedagó-
gico na Educação Infantil é a concepção de currículo proposta 
nas DCNEI:

Art. 3º- O currículo da Educação Infantil é concebido 
como um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhe-
cimentos que fazem parte do patrimônio cultural, ar-
tístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 
a 5 anos de idade. (BRASIL/DCNEI, 2009).

Para que a qualidade nesta etapa da educação ultrapasse 
o nível dos discursos e se concretize em real avanço das práti-
cas docentes na Educação Infantil, vários fatores são necessá-
rios, tais como: formação docente inicial e continuada adequa-
da às especificidades da Educação Infantil, políticas públicas 
que promovam a valorização de profissionais, a construção de 
novas instituições, a escuta da sociedade civil e acadêmica, as-
sim como o cumprimento da legislação existente. 

Nessa perspectiva de qualidade, problematiza-se como 
os professores de Educação Infantil avaliam seu papel docente 
nessa etapa e a formação inicial e continuada possibilitada a 
eles? Assim, o objetivo desse artigo, recorte de uma pesquisa 
mais abrangente que buscou conhecer as concepções e as práti-
cas docentes, em relação ao desenvolvimento da linguagem oral 
de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade, de professoras em 
uma creche municipal de Fortaleza – CE, afunila-se, passando 
a ter como objeto apresentar os discursos de três docentes que 
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participaram da pesquisa acerca da percepção sobre o papel de 
professoras de crianças tão pequenas; avaliação das formações 
que participaram e participam – inicial e  continuada.

Referencial teórico

Formação inicial e continuada dos professores que 
atuam na educação infantil: avanços e impasses 

Tendo como ponto de partida as concepções atuais sobre 
crianças, infâncias e Educação Infantil, especialmente no con-
texto brasileiro, problematizou-se: que papel deve ter o pro-
fessor de educação de crianças? A que especificidades precisa 
atender? Como deve ser sua formação inicial e continuada? 
Que conhecimentos são necessários priorizar em sua forma-
ção? Que práticas docentes de qualidade devem ser realizadas 
com os meninos e as meninas que frequentam as creches e 
pré-escolas? Os cursos que formam professores de crianças, no 
Brasil, suprem as necessidades de atuação desse profissional? 
Quais as diferenças/semelhanças entre ser professor da edu-
cação de crianças de 0 a 5 anos e ser professor de crianças e 
adolescentes das outras etapas da educação básica? 

Não se pretende aqui e agora responder às questões aci-
ma, mas sim, provocar reflexões a partir das ideias de alguns 
autores que tratam sobre o papel docente na Educação Infantil, 
tais como: Bondioli e Mantovani (1998), Cruz (2011), Kishi-
moto (2011), Malaguzzi (1999), Oliveira-Formosinho (2011; 
2013), entre outros que realizaram estudos sobre esses temas e 
que ainda serão citados ao longo desse estudo.

Começa-se, então, pela indagação de Kramer (2011, p. 
128), “alguém se forma no dia da formatura?”. 
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Para pensar nessa questão é preciso considerar que “a 
educadora de infância desempenha uma enorme diversidade 
de tarefas e tem um papel abrangente com fronteiras pouco 
definidas”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2011, p. 138). A autora 
refere-se ao contexto português, mas isso também se aplica às 
instituições de educação de crianças em nosso país.

Essas fronteiras, na nossa compreensão, estão bem de-
limitadas no âmbito da legalidade, visto que há documentos 
já citados na legislação brasileira que apontam o papel do pro-
fessor de educação de crianças, trazendo mais a perspectiva de 
como deve ser o trabalho nesta etapa. Porém, a clareza do que é 
o papel do profissional de Educação Infantil deve ocorrer atra-
vés de um processo que irá se constituindo desde a sua forma-
ção inicial, sua vivência real com as crianças e com os desafios 
da prática, até sua formação continuada. 

Quando se fala de formação inicial, quer-se discutir 
como tem se dado essa formação na Graduação ou nos cursos 
de Ensino Médio Normal. Kishimoto (2011, p. 107), ao retratar 
os “encontros e desencontros na formação” inicial dos profis-
sionais que atuarão na educação de crianças, enfatiza que essas 
formações “não respeitam a especificidade da educação infan-
til”, pois a maioria desses cursos “representam desencontros 
de concepções e de ações, conduzindo a educação infantil ao 
reboque das séries iniciais do ensino fundamental”. 

Concorda-se que para haver uma formação inicial que 
respeite as especificidades do trabalho com crianças de 0 a 5 
anos é necessário que os estudantes, futuros docentes, desde 
o ingresso nos cursos de formação, observem e atuem (com 
supervisão) com crianças, professores, coordenadores pedagó-
gicos, tendo contato com as rotinas, com a vida que acontece 
cotidianamente nesses espaços-tempo da Educação Infantil. 
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Sair dos muros dos cursos normais e superior ajudará esses 
futuros professores a compreender que:

O cotidiano das escolas é bastante complexo e as teo-
rias psicológicas certamente não podem explicá-lo so-
zinhas. Atribuir à formação pedagógica estatuto cientí-
fico, aliando a investigação e a formação, parece ser o 
caminho para a construção do novo perfil profissional. 
Formar o professor pesquisador significa garantir uma 
estrutura curricular que priorize a investigação (KISHI-
MOTO, 2011, p. 111).

Em relação aos desafios para esta formação inicial dos 
docentes que atuarão na Educação Infantil, Cruz (2011), a par-
tir de sua experiência como professora de graduação no curso 
de Pedagogia, destaca “a redefinição do currículo da gradua-
ção em pedagogia”, para que se oportunize aos estudantes de 
graduação “mais tempo e espaço” para discussão de temas tais 
como “proposta pedagógica para a educação infantil, a saúde 
da criança pequena, a necessidade de maiores conhecimentos 
acerca do desenvolvimento de bebês e do papel do educador 
nessa etapa da vida, os aspectos referentes à identidade profis-
sional [...]” (CRUZ, 2011, p. 231).

É preciso considerar que uma formação inicial que alie 
conhecimentos teóricos sobre o mundo dos bebês, das crianças 
bem pequenas e das crianças pequenas e a inserção dos estudan-
tes em campo, contribuirá de modo considerável com a constru-
ção da profissionalidade docente nessa etapa da educação. 

Sobre a profissionalidade específica da docência com as 
crianças entre 0 a 5 anos, Oliveira-Formosinho (2011) afirma 
que:

[...] o desenvolvimento profissional reflete necessaria-
mente o seu tipo de profissionalidade. O conceito de 
profissionalidade docente diz respeito à ação profis-
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sional integrada que a pessoa da educadora desenvolve 
junto das crianças e famílias com base nos seus conhe-
cimentos, competências e sentimentos, assumindo a 
dimensão moral da profissão. (OLIVEIRA-FORMOSI-
NHO, 2011, p. 133).

A autora acrescenta, ainda, que o desenvolvimento pro-
fissional dos professores da Educação Infantil deve ser visto 
como “um processo que se projecta da sala de actividades para 
os contextos comunitários e para o mundo e que integra sa-
beres, afectos, educação e cuidados”. (OLIVEIRA FORMOSI-
NHO, 2011, p. 134). Integra também valores, crenças, prin-
cípios e conhecimentos teóricos advindos das suas vivências 
pessoais, formação inicial e continuada, quando já está em 
locus de trabalho com as crianças, suas famílias e outros pro-
fissionais parceiros.

Oliveira-Formosinho (2011) apresenta algumas das sin-
gularidades das práticas pedagógicas com bebês, crianças bem 
pequenas e crianças pequenas, que diferenciam a ação e o per-
fil dos docentes da infância dos demais professores de outras 
etapas da educação, enfatizando características relacionadas à 
especificidade do trabalho desse profissional, definidas pela au-
tora como “dimensões de acção1”, que resumimos as especifici-
dades da profissionalidade docente das educadoras de infância 
deriva: da globalidade, a vulnerabilidade e a dependência das 
crianças; da abrangência de tarefas e do seu papel docente; da 
rede de interações alargadas; do conhecimento e experiência, 
das interações e integração, dos saberes e afetos2.

Essas características referentes às dimensões de ação se-

1 As dimensões de ação da profissionalidade da educadora da infância serão citadas 
de forma resumida por nós. Porém, podem ser encontradas na integra em Oliveira-
Formosinho (2011, p. 134-139).
2 Grifos nossos.
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rão importantes para a construção de uma prática pedagógica 
na qual o professor de crianças tenha o papel de “organizar o 
ambiente e observar a criança para entendê-la e respondê-la”. 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2013, p. 191). 

É importante lembrar também o que Malaguzzi (1999, 
p. 80) afirma sobre a postura dos professores de crianças: para 
ele, estes devem ter “o hábito de questionar suas certezas, de-
vem possuir uma sensibilidade imensa, devem ser conscientes 
e estar disponíveis” para aprender sobre as crianças e com as 
crianças e suas famílias. Além disso, o autor italiano enfatiza 
que o papel do educador infantil

[...] deve incluir o entendimento das crianças como pro-
dutoras, e não como consumidoras [...] os professores 
devem estar conscientes de que a prática não pode ser 
separada dos objetivos ou dos valores e que o cresci-
mento profissional vem parcialmente pelo esforço in-
dividual, mas, de uma forma muito mais rica, da dis-
cussão com colegas, pais e especialistas (MALAGUZZI, 
1999, p. 83).

Dessa forma, alerta-se para a necessidade de que a pro-
fissionalidade da docência da educação de crianças seja traba-
lhada, refletida, estudada, alimentada no próprio contexto em 
que o professor atua com as crianças cotidianamente, com os 
seus parceiros professores e outros profissionais que colabo-
ram nesse espaço com a educação das crianças (MALAGUZZI, 
1999; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2011; PINAZZA, 2013).

Oliveira-Formosinho (2009 apud PINAZZA, 2013, p. 73) 
expressa que “o processo de formação em contexto revela a in-
tenção de se conduzir uma investigação para ação”, que aju-
de o professor a escutar suas próprias práticas, refletir sobre 
elas e compartilhar com seus parceiros, a fim de construir e ou 
reconstruir continuamente saberes e fazeres com as crianças 
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com as quais vivenciam cotidianamente experiências, afetos, 
trocas, diálogos.

O caminho da profissionalidade da docência na Educa-
ção Infantil deve se iniciar desde a graduação até o dia em que 
o professor pretenda continuar a atuar com as crianças. Esse 
processo não se dá de forma isolada; ele está previsto na legisla-
ção3, e deve ser garantido pelas políticas públicas de formação 
docente. No entanto, esse processo é também viabilizado pelo 
interesse e luta dos próprios estudantes e profissionais que es-
colheram essa profissão de “delicadíssimas tarefas” (BONDIO-
LI; MONTOVANI, 1998) e de extrema responsabilidade social 
e humana. 

Caminho metodológico

Nesta pesquisa, segundo os objetivos definidos, realizou-
-se uma abordagem qualitativa, que responde a questões muito 
particulares, preocupando-se com um nível da realidade que 
não pode ser quantificado, trabalhando com um universo de 
significados, motivos e aspirações (MINAYO, 1994). 

Bogdan e Biklen (1994, p. 16) afirmam que, quando uti-
lizamos este tipo de abordagem, “os dados recolhidos são de-
signados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores 
descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas [...]”, o 
que implica em um olhar atento aos sujeitos da pesquisa, suas 
falas, ações, concepções, saberes, conhecimentos e atitudes. 

3 No Brasil a LDBEN estabelece em seu Art. 61º. A formação de profissionais da 
educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 
como fundamentos: I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; II – aproveitamento da formação e experiências anteriores 
e instituições de ensino e outras atividades. (BRASIL/LDBEN, 1996).
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A partir da abordagem qualitativa, optou-se em realizar 
um estudo de caso, que “consiste na observação detalhada de 
um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte de documentos 
ou de um acontecimento específico” (MERRIAM, 1988 apud 
BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89).

O locus do estudo de caso foi um Centro de Educação 
Infantil (CEI), que é um tipo de instituição que faz parte da 
rede municipal de ensino de Fortaleza. O locus deveria ainda 
agregar os critérios estabelecidos para a escolha dos sujeitos da 
pesquisa, que foram: ser professor do quadro efetivo de profis-
sionais do município citado e ter mais de dois anos de atuação 
na educação de crianças em idade de creche.

Foram utilizados os benefícios que o questionário pode 
possibilitar para a apreensão de dados menos complexos, po-
rém necessários. Nesse intuito, foi aplicado um questionário 
com perguntas fechadas, a fim de obter informações pessoais 
básicas e sobre a formação e experiência profissional dos su-
jeitos participantes. Os dados que foram obtidos através desse 
instrumento ajudaram a estabelecer um perfil profissional dos 
docentes participantes da pesquisa.

Outro instrumento escolhido para a construção dos da-
dos desta pesquisa e que é bastante usado nas investigações das 
ciências sociais foi a entrevista, que se realizou com as profes-
soras, sujeitos desta investigação. A entrevista permitiu uma 
interação entre o pesquisador e a entrevistada, o que propiciou 
“uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e 
quem responde” (ANDRÉ; LÜDKE, 1986, p. 33).

Foi utilizado um tipo específico de entrevista, denomi-
nada de semiestruturada que, para André e Lüdke (1986, p. 
34), “se desenrola a partir de um esquema básico, porém não 
aplicado rigidamente”. Este tipo de entrevista permitiu organi-
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zar questões prévias do que seria abordado, mas que poderiam 
sofrer alterações de acordo com o entrevistado, não sendo um 
instrumento rígido. 

Respaldando-se na fundamentação teórica e nos objetivos 
investigativos pretendidos, realizou-se a análise dos dados cons-
truídos e coletados ao longo do período em que se estive no locus 
da pesquisa e, principalmente, posteriormente a esse momento. 

Resultados e discussões

Serão apresentadas algumas concepções das professoras 
Maria, Rute e Eva4 em relação a: Educação Infantil, como ava-
liam o papel docente nessa etapa, como avaliam a sua forma-
ção inicial e continuada. Tais discursos foram coletados através 
de entrevistas e também registro em questionário pelas pró-
prias docentes.

Um conceito chave que apareceu nas falas de todas as 
professoras entrevistadas, quando questionadas sobre o papel 
que atribuem à Educação Infantil, especificamente ao papel da 
creche na vida das crianças, foi a concepção de ser um espaço 
que tem como uma de suas finalidades o desenvolvimento das 
crianças pequenas.

Eu tento trazer para as minhas crianças sempre o dife-
rente, porque eu acredito que as crianças se desenvol-
vem nesta faixa etária na creche, principalmente a que 
eu atendo de um aninho (Professora Maria – Infantil I).

É desenvolver o raciocínio da criança, o aprendizado, 
tudo o que você passar pra ela, se estiver maduro para 
receber as informações, vai se desenvolver (Professora 
Rute – Infantil II).

4 Os nomes das professoras são fictícios com objetivo de preservar a identidade das 
profissionais que participaram da pesquisa.
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Eu acredito que o papel primordial da educação infan-
til é zelar que a criança tenha acesso a todo esse tipo 
de aparato, pra que ela possa desenvolver todas as suas 
competências, suas capacidades (Professora Eva, Infan-
til III).

Percebe-se que a professora Rute dá ênfase a um tipo de 
desenvolvimento da criança, o intelectual. Já as outras docen-
tes, Maria e Eva, não citam quais tipos de aspecto do desen-
volvimento dão ênfase. Ainda sobre a concepção de Educação 
Infantil, Maria destacou que:

A educação infantil tem o papel de trazer o diferencial, 
de trabalhar coisas que não sejam tão comuns ao que 
elas (crianças) já veem, os estímulos que ela já tem ou 
que a gente supõe que elas têm em casa, fazer algo que 
seja diferenciado, estímulos nesse sentido. (Professora 
Maria – infantil I).

É importante apontar que o binômio educar e cuidar 
não foi citado pelas professoras ao serem indagadas sobre a 
concepção de Educação Infantil que tinham. Mas, ao tratar do 
papel docente na creche, elas expressam que o cuidado e a edu-
cação constituem uma das principais funções das professoras 
que atuam em creche. 

Rosemberg (2011) considera que essa discussão sobre 
cuidar e educar crianças pequenas através do campo da Edu-
cação Infantil tem sido um embate e um debate muito mais 
amplo, passando pela esfera das políticas para a infância, das 
políticas educacionais, chegando até a sala de atividades, nas 
concepções e práticas docentes.

Em relação a como as professoras avaliam o seu papel 
docente no desenvolvimento e aprendizagem das crianças na 
etapa da Educação Infantil, a professora Maria (Infantil I) afir-
mou que:
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Eu levo ao pé da letra aqueles três pilares, o cuidar, 
o brincar e o educar. Eu sinto muita falta do profes-
sor entender que ele não é só o que educa e eu levo, 
realmente, ao pé da letra isso. Quando eu estudava, 
escutava que tem esses pilares: o cuidar, o educar e o 
brincar, então eu tento seguir isso à risca, principal-
mente na minha faixa etária (entre um e dois anos), 
que tem que ter isso de forma muito intensa. Então eu 
acho que o professor de creche tem que ter esses três 
papéis, não é só achar que é pedagógico, porque no 
cuidar você está ensinando. Quando eu estou presente 
no banho, quando eu estou presente na troca de frau-
das, quando eu estou presente penteando os cabelos, 
eu também estou ensinando, eu também estou edu-
cando, eu também estou ouvindo eles se desenvolve-
rem mais ainda.

Nessa fala da professora, não se observa nenhuma sobe-
rania dos papéis que atribui à docência na Educação Infantil 
com crianças em idades de creche. Ao contrário, percebe-se 
uma relação harmônica entre o cuidar, o educar e o brincar. 

Já na fala da professora Rute, percebe-se uma diferen-
ciação entre o que ela define como “lado pedagógico”, que são 
as atividades de educar, e o trabalho de ser “cuidador”. Desse 
modo, sua fala parece apresentar as ações de cuidar e educar 
como se não fossem indissociáveis, apontando mais uma vez 
uma dicotomia entre essas duas ações.

O professor de creche além de desenvolver o lado pe-
dagógico também tem que ser um cuidador. Ele tem 
que cuidar, tem que estar passando segurança para as 
crianças, tem que estar prestando afetividade, tem que 
estar acolhendo, porque a criança da creche não vem 
somente naquele período, estuda e vai embora, ela pas-
sa o dia todinho, ela faz as refeições dela, então eu acho 
que o carisma, a atenção, o cuidado com a criança da 
creche também tem que acontecer. (Professora Rute – 
Infantil II).
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Em uma perspectiva semelhante à da professora Rute, a 
professora Eva traz de forma também dicotômica a relação en-
tre cuidar e educar no papel docente de quem atua com crian-
ças de creche, ao se referir às atividades que envolvem cuida-
dos, define como sendo a “hora do cuidar”.

Eu acho que a primeira coisa que um professor tem que 
ter em mente é a atenção que a criança merece ter, em 
todos os sentidos, em todos os aspectos para o desen-
volvimento dela, no cognitivo, no emocional, no  so-
cial. Então da hora que a criança chega até a hora que a 
criança vai embora, tudo o que o professor tem que fa-
zer tem que ser intencional e, visando isso, na hora do 
cuidar, tem que ser direcionado, o cuidado da gente que 
trabalha em creche, o cuidado na hora de se alimentar, 
dar um banho, de levar ao banheiro, de escovar os den-
tes, de lavar as mãos, tudo tem que ter uma intenção, 
no sentido de desenvolver as capacidades da criança. 
(Professora Eva – infantil III).

Ao se indagar as professoras sobre sua formação (inicial 
e continuada), por intermédio do questionário e entrevista, a 
professora Maria afirmou ser formada em Pedagogia, pela Uni-
versidade Federal do Ceará, no ano de 2007, e possui Especia-
lização em Educação Infantil, por uma faculdade particular de 
Fortaleza. 

Perguntou-se à Maria sobre se recordava ter feito disci-
plinas, na sua graduação, que tratassem especificamente da 
educação de crianças. Ela relatou que lembrava que sim, inclu-
sive tinha feito algumas disciplinas optativas, que abordavam 
a etapa da Educação Infantil. Maria afirmou que as disciplinas 
específicas de Educação Infantil, na graduação, ajudaram-na a 
escolher a etapa na qual iria trabalhar atualmente.

Ao final de sua entrevista, Maria assumiu que já fazia um 
tempo que não realizava leituras nem estudava sobre Educação 
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Infantil. Porém, enfatizou que geralmente tem contato com 
textos atuais sobre a área nos textos cedidos nas formações de 
professores do município em que trabalha, que considerou se-
rem positivas, pelas trocas de experiências entre as cursistas. 
No entanto, segundo ela, sente falta de temáticas específicas 
para o trabalho com as crianças de um ano, idade das crianças 
com as quais atua.

A professora do Infantil II, Rute, tinha quase onze anos 
de magistério na educação básica, dos quais há oito anos estava 
atuando em turmas de pré-escola. Ela havia sido contratada no 
mês de agosto deste ano de 2015 pela PMF, para ser professora 
temporária. Segundo Rute, nunca tinha atuado com crianças 
em idade de creche (0 a 3 anos), o que ajuda a compreender 
algumas práticas equivocadas da docente.

Rute fez graduação em Pedagogia no ano de 2007, na 
Universidade Vale do Acaraú, instituição de ensino superior 
privada. Afirmou que, durante esse curso, realizou poucas dis-
ciplinas específicas sobre educação de crianças, tais como: Lite-
ratura infantil I e II; Estágio em literatura infantil e Oficinas de 
jogos e recreação para crianças. Ela avaliou que essas discipli-
nas foram fundamentais para sua escolha de atuar na Educa-
ção Infantil, assim como lhes “ensinaram”, nas suas palavras, a 
contar histórias para as crianças. A professora não possuía cur-
so de especialização e nenhum outro tipo de pós-graduação.

Apesar de Rute estar há apenas dois meses atuando na 
turma de Infantil II, participou de uma formação continuada 
sobre Educação Infantil oferecida pela PMF, que avaliou como 
sendo interessante e positiva a sua prática pedagógica, pois 
trouxe orientações de como trabalhar com as crianças de cre-
che e também possibilitou trocas de experiências entre as cur-
sistas, mesma percepção da professora Maria.
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Outra participante dessa pesquisa, a professora Eva, atu-
ava na turma do Infantil III. Ela tinha dezesseis anos de expe-
riência como professora da educação básica, mas fazia cinco 
anos que atuava em turmas de Educação Infantil. A professo-
ra, assim como a professora Rute, era graduada em Pedagogia, 
também pela Universidade Vale do Acaraú (UVA), desde 2003. 
Eva lembrava que, durante essa graduação, havia disciplinas 
que tratavam sobre a educação de crianças pequenas, mas não 
conseguiu citar nenhuma delas, o que mostrou que essas disci-
plinas não foram significativas para a aprendizagem da profes-
sora, embasando sua prática docente.

Ao ser indagada sobre como avaliava a formação conti-
nuada de professores da Educação Infantil ofertada pela SME, 
Eva afirmou que essas formações eram importantes para “con-
tinuar informando, alertando, lembrando e fornecendo mate-
rial teórico”, mas que geralmente são muito repetitivas, que só 
trazem temas e discussões já conhecidas pelas professoras. Em 
muitos momentos, a professora trouxe pontos negativos des-
sas formações, como, por exemplo: as metodologias usadas, a 
qualidade das formadoras, os textos que não se articulavam às 
práticas. 

É importante refletir sobre as avaliações que as três pro-
fessoras fizeram de suas formações iniciais e continuadas. As 
professoras Maria e Rute, que atuavam com as crianças entre 
um e dois anos de idade, avaliaram que suas formações iniciais 
trouxeram contribuições para a prática pedagógica, pois opor-
tunizaram disciplinas que refletiam sobre o trabalho com as 
crianças bem pequenas. Já a professora Eva, que atuava com 
as crianças de três anos, demonstrou, em sua fala, que sua for-
mação inicial não contribuiu com suas aprendizagens e saberes 
em relação às práticas docentes na Educação Infantil.
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As professoras Maria e Rute trouxeram uma avaliação 
semelhante em relação à formação continuada, afirmando que 
as formações, proporcionadas mensalmente pelo município 
em que atuam, colaboram com a ampliação de conhecimentos 
acerca de temáticas da Educação Infantil e também que possi-
bilitam a troca de saberes experienciais (TARDIF, 2014) entre 
as professoras cursistas e formadoras. Ao contrário, Eva trouxe 
um olhar desmotivado sobre a formação continuada que par-
ticipa, embora sejam as mesmas das outras duas professoras. 
Destaca-se, ainda, a fala de Maria, ao relatar também um as-
pecto negativo dessa formação, que é o de não trazer temas 
relacionados ao trabalho pedagógico e intencional com os be-
bês (0 a 18 meses de idade), que ainda parecem ser invisíveis 
(BARBOSA, 2010) nas formações de professores.

Considerações finais ou início de novas inquietações?

Bondioli e Mantovani (1999) expressam que o papel 
docente de quem atua com as crianças de creche (0 a 3 anos 
e 11 meses) é diferenciado e uma “delicadíssima tarefa”. Tal 
afirmação requer uma atenção especial quando se pensa a 
formação de professores da infância, que interagem cotidia-
namente com as crianças, sujeitos competentes, mas também 
vulneráveis e dependentes do cuidado e do olhar atendo dos 
adultos.

As professoras demonstraram em suas percepções sobre 
o seu papel docente a compreensão de que há atuações diferen-
ciadas dos professores de outras etapas, assim como apresenta-
ram em seus discursos conhecerem algumas especificidades do 
trabalho que deve ser realizado na Educação Infantil, especial-
mente com as crianças em idade de creche. Porém, ainda ficou 
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explícito que as professoras não compreendem a articulação 
entre cuidar e educar nessa etapa, ações indissociáveis.

Ao avaliarem suas formações, as professoras aponta-
ram a importância da formação inicial na escolha da etapa que 
atuariam futuramente, caso da professora Maria, ao apontar 
disciplinas que cursou na graduação, e, que tratavam das espe-
cificidades do trabalho com crianças. Expressaram ainda que a 
formação continuada é um momento interessante de troca de 
saberes entre as professoras cursistas, o que Oliveira-Formosi-
nho (2011) considera de extrema relevância na formação con-
tinuada dos professores da infância, aprender em companhia. 

Porém, as professoras também avaliaram que a forma-
ção continuada, oferecida pela SME, não as possibilita fazerem 
uma articulação com a prática docente, já que trazem discus-
sões e temas que não se relacionam com as necessidades for-
mativas que a prática pedagógica exige delas.

Nesse contexto, a partir da escuta atenta, durante esta 
pesquisa, sobre as necessidades formativas das professoras, 
compreende-se que a formação inicial destas profissionais, que 
foram cursadas aligeiradamente, em dois anos, em instituições 
privadas, foram incipientes em aprofundamento teórico, no 
que se trata a formação delas sobre o desenvolvimento infan-
til e o currículo da Educação Infantil. Além disso, aponta-se, 
ainda, que a formação continuada, que não propicia a interlo-
cução entre os pares e não escuta suas demandas formativas 
reais, está fadada a ser apenas in-formação, como foi expresso 
por Maria e Eva. Como pedir que as professoras escutem as 
crianças, quando não estamos escutando-as sobre seus anseios 
e necessidades formativas?

A partir desse estudo, acredita-se que o professor deve 
ser escutado na construção de uma formação continuada que 
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articule teoria e prática e atenda às necessidades e especificida-
des da docência na Educação Infantil, potencializando o prota-
gonismo destes sujeitos, para que possam, assim, compreender 
toda a competência das crianças.
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