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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender a perspectiva dos professores, diretores 

e coordenadores pedagógicos cursistas do polo de Sobral, sobre o Curso de Especialização em 

Educação Infantil ofertado pela Universidade Federal do Ceará. Especificamente, pretendeu-

se caracterizar a formação, identificar que aspectos dessa formação as cursistas acreditam que 

mais influenciam o seu trabalho e as razões para tal, identificar os principais desafios 

enfrentados pelas cursistas para colocar em prática os conhecimentos construídos ao longo do 

curso. Considerando que as perspectivas são ideias constituídas na experiência de vida dos 

sujeitos e em suas relações com o meio, e que neste encontra-se a formação recebida, este 

trabalho se apoiou nos pressupostos teóricos de Formosinho – sobre a profissionalidade 

específica da educação de infância e os estilos de interação adulto/criança –, de Cruz – com 

suas reflexões acerca da formação do educador infantil –, de Dantas – com suas considerações 

sobre o educador poliglota –, e ainda de Machado – com seu trabalho sobre a formação 

profissional para a educação infantil. A metodologia consistiu em entrevistas individuais 

semiestruturadas, feitas com quatro cursistas da Especialização em Educação Infantil, tendo 

como ponto principal suas concepções sobre os questionamentos investigados. Analisando o 

material coletado ficou claro na concepção das cursistas a ideia de que a especialização em 

educação infantil constituiu-se um espaço de valorização e reconhecimento do papel do 

professor de educação infantil, auxiliando no fortalecimento de uma pedagogia da infância e 

na formação de profissionais capazes de transformar a vida de uma criança. A concepção 

sobre a caracterização do curso é de um curso bem estruturado em que tinha a criança, a 

infância e a educação infantil como temas principais, sendo considerado importante para o 

aprendizado, um ponto de reflexão e mudança, e principalmente uma ponte entre teoria e 

prática, que transformou a vida profissional das cursistas bem como suas vidas pessoais. Os 

desafios também estão na concepção das cursistas, mas poderão ser vencidos com esforço e 

trabalho e principalmente apoiado no objetivo principal de seu trabalho, a criança. O curso foi 

uma busca das cursistas em tornarem-se profissionais melhores para atender melhor as 

crianças de suas instituições de educação infantil.  

 

Palavras-chave: Formação. Criança. Educação Infantil.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), para atuar na Educação Infantil é preciso que o profissional tenha no mínimo 

concluído o ensino médio em nível normal, sendo mais apropriada a formação em nível 

superior em curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores 

de educação. Sabe-se, entretanto, que ainda há um número significativo de professores 

atuando em creches e pré-escolas que não atendem a esses requisitos mínimos (Censo 2007). 

O Programa de formação Inicial para professores em exercício na Educação Infantil – 

PROINFANTIL
1
 nos mostra essa realidade: quase 13.000 professores cursaram o 

PROINFANTIL. 

  Ainda em meio a professores com nível superior encontramos profissionais que 

desconhecem todas as especificidades acerca da aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos, já 

que nem todas as Universidades oferecem disciplinas específicas na área de Educação 

Infantil, e mesmo as que oferecem, o fazem em regime opcional. Segundo Cruz (2010), a 

formação inicial em nível médio e, preferencialmente, no curso de Pedagogia, precisa 

enfrentar grande desafios. Entre estes, merecem destaque a formação específica com 

conteúdos voltados para a prática docente na área e a inclusão de temas relativos à Educação 

Infantil nas demais disciplinas do curso de Pedagogia.  

Sabe-se que somente ter formação não garante uma educação de qualidade, afinal 

há uma grande diferença entre formação e titulação – o título não traduz a aquisição de 

conhecimentos. Por outro lado, conhecer como acontece o desenvolvimento integral da 

criança dará ao profissional suporte para desenvolver melhor a sua prática, além de uma 

valorização pessoal e profissional.  

Mediar o processo de aprendizagem principalmente de crianças pequenas é uma 

tarefa que requer dedicação e escuta, entre outros fatores, mas um fator de grande relevância 

vem a ser o conhecimento acerca da criança e de como ela se desenvolve. Para tanto, é 

necessário uma formação específica, tendo em vista suas especificidades. Para Kishimoto 

(1999), a especificidade de formação é tão importante que não requerer formação específica é 

                                            
1
 O Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil é um curso a distância, 

em nível médio e na modalidade Normal, para formação de professores de Educação Infantil que atuam em 

creches e pré-escolas e que não possuem a formação exigida pela legislação, sendo realizado pelo MEC em 

parceria com os estados e os municípios interessados. Podem participar tanto professores da rede pública quanto 

aqueles que atuam na rede privada sem fins lucrativos (como instituições filantrópicas, comunitárias ou 

confessionais, conveniadas ou não). 
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desconhecer a complexidade da natureza humana, especialmente nessa faixa etária em que se 

encontram nossas crianças de Educação Infantil (0 a 6 anos de idade). 

No Brasil, toda essa discussão ganha força com o Plano Nacional de Educação, 

que tem como meta elevar a qualidade do ensino e a qualificação dos profissionais da 

educação, enfatizando que os profissionais devem sempre estar em constante atualização 

profissional. “...há que se repensar a própria formação, em vista dos desafios presentes e das 

novas exigências no campo da educação, que exige profissionais cada vez mais qualificados e 

permanentemente atualizados, desde a educação infantil até a educação superior [...]” 

(BRASIL, 2001, p 63. ). 

Tendo em vista a necessidade dessa formação específica, o Ministério da 

Educação (MEC), em parceria com Universidades de 16 estados mais o Distrito Federal, lança 

em 2010 uma experiência piloto de formação específica em Educação Infantil: o Curso de 

Especialização em Educação Infantil, que tem como objetivo formar, em nível de 

especialização, professores, coordenadores, diretores de creches e pré-escolas da rede pública 

e equipes de educação infantil dos sistemas públicos de ensino, e atender aos sistemas de 

ensino em suas demandas de formação de profissionais da educação infantil explicitadas nos 

Planos de Ações Articuladas (PAR).  

A Universidade Federal do Ceará (UFC) foi uma das contempladas com o Curso 

de Especialização em Educação Infantil. Segundo o manual do aluno elaborado pela 

Universidade Federal do Ceará, o enfoque do Curso de Especialização em Educação Infantil é 

formar professores pesquisadores, reflexivos, críticos e com espírito investigativo, capazes de 

unir teoria e prática, bem como entender a criança em seu contexto histórico, cultural e social, 

vendo-a como personagem principal do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, e 

ainda como sujeito de direitos, com necessidades e interesses peculiares.  

Dentro desse contexto, o presente estudo apresentará um quadro sobre as 

contribuições de uma formação específica em Educação Infantil, especificamente a ofertada 

pelo MEC, realizada na Universidade Federal do Ceará, para que aconteça nas instituições de 

educação infantil uma prática pedagógica responsável e competente, que possibilite à criança 

uma aprendizagem que respeite seu tempo, sua vivência, seu meio cultural e social.   

Vendo a temática com o olhar de coordenadora pedagógica de uma instituição de 

Educação Infantil, fica a inquietude acerca da vivência da prática de profissionais com e sem 

formação específica, pois se percebe uma grande diferença entre eles, já que todos os 

professores tem nível superior e recebem formação mensal direcionada e com foco no 

desenvolvimento da criança e suas especificidades. Ao visitar as salas de Educação Infantil e 
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observar as práticas ali desenvolvidas, perguntamo-nos por que as formações mensais 

oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação do município onde trabalho, Graça, não 

conseguem interferir na melhoria da prática em sala de atividades, enquanto que ao observar 

as salas de professores que cursam uma especialização ou um curso específico têm sua prática 

em favor dos conhecimentos que vêm recebendo. 

A relevância deste trabalho está em conhecer o quanto conhecimentos específicos 

sobre a infância contribuem para uma prática pedagógica favorável aos cursistas do curso de 

Especialização em Educação Infantil, bem como em estabelecer a relação deste conhecimento 

adquirido com o crescimento profissional e pessoal do sujeito. Ainda pretende compreender 

como a Especialização em Educação Infantil contribuirá para mudanças nas instituições e nos 

profissionais que abraçaram essa oportunidade ímpar de aperfeiçoamento. Certamente, este 

trabalho poderá servir como estudo e consulta para que profissionais da área possam 

reconhecer sua identidade profissional, como também servir de fonte de estudo e valorização 

dos profissionais que buscam aperfeiçoar sua prática, com esforço e dedicação.  

Adelci (2001), Boldrin (2007), Ferreira (2005), que buscaram em suas pesquisas 

conhecer os cursos de formação continuada, bem como analisar as ideias e ações dos 

cursistas, compreendem a Formação Continuada como espaço de crescimento pessoal e 

profissional do professor de educação infantil. 

Adelci (2001), ao pesquisar sobre essa temática procurou saber quais ideias e 

ações que os professores cursistas tinham acerca da formação. Seu estudo no mostra que os 

cursos de formação ainda têm um formato tradicional, deixando de lado ações que estimulem 

a prática reflexiva, e que esses formatos precisam ser superados, pois não têm produzido 

resultados satisfatórios para a prática docente. Além disso, os professores, mesmo passando 

por inúmeras etapas da formação e discutindo sobre teoria e prática, e sobre como se 

desenvolve a aprendizagem da criança, ainda se prendem às normas das secretarias sem que 

aconteçam questionamentos. Assim, a autora constatou que ainda há uma resistência por parte 

dos cursistas quanto às novas aprendizagens.  

Boldrin (2007) buscou em sua pesquisa conhecer como aconteciam os cursos de 

formação continuada em educação infantil principalmente em Goiás, mas seus estudos 

abrangeram todo o país. Sua pesquisa se atentou principalmente em análise documentais, 

procurando conhecer as configurações dos cursos, e o seu potencial como espaço de formação 

continuada. De acordo com o autor, apesar da grande dificuldade em conseguir dados 

concretos, a pesquisa buscou alternativas para complementar o estudo bibliográfico, como 

questionários objetivos aplicados pelo autor via telefone e correio eletrônico, e com base 
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nessas análises contribuir para futuras pesquisas na área de Educação Infantil no Brasil. Desta 

forma, Boldrin nos mostra que a busca por um bom projeto de formação continuada passa 

pela valorização dos professores e o reconhecimento do seu papel na transformação da 

sociedade. Conclui ainda que as instituições devem elaborar propostas de formação que abram 

caminho aos professores para entender que podem, devem e são capazes de transformar o 

mundo (BOLDRIN, 2007). 

Por sua vez, Ferreira (2005), considerando que os cursos de magistério não 

proporcionavam conhecimentos específicos para os professores atuarem em sala de aula, 

buscou analisar a importância dos cursos de formação continuada em educação infantil. Não 

era exigida dos profissionais uma base teórica que desse suporte à sua prática. Na pesquisa 

buscou saber a estruturação, a organização, a proposta curricular e político-pedagógica do 

Curso e, sobretudo, como a formação de docentes para a Educação Infantil se processava.  

Ferreira (2005) demonstrou que a política de formação para professores de educação infantil 

ainda é muito distorcida entre o que se é proposto e o que realmente acontece. O autor conclui 

que é preciso garantir uma formação adequada aos professores da Educação Infantil que dê 

conta de atender à criança no seu aspecto integral de desenvolvimento. 

Diante dessas considerações, o presente trabalho teve como objetivo geral 

compreender a perspectiva das cursistas do município de Sobral (professoras, diretoras e 

coordenadoras pedagógicas) sobre a formação específica em educação infantil, possibilitada 

pelo curso de especialização ofertado pela Universidade Federal do Ceará no período de 2010 

a 2012. Especificamente, o objetivo foi caracterizar a formação (Onde foi? Quando foi? Como 

foi? Qual a duração? Que assuntos foram abordados? O que mais gostaram? Do que sentiram 

falta? etc.);  Identificar que aspectos dessa formação (disciplinas, assuntos, posturas, vivências 

práticas, troca de experiências com colegas etc.) as cursistas acreditam que mais influenciam 

o seu trabalho e as razões para tal; identificar os principais desafios enfrentados pelas 

cursistas para colocar em prática os conhecimentos construídos ao longo do curso. 

O primeiro dos seis capítulos que compõem este trabalho visa fornecer ao leitor 

uma breve caracterização da relevância do tema escolhido. Enfoca três experiências de 

pesquisa, destacando, sobretudo, os sentimentos vividos, as hipóteses elaboradas e as 

constatações realizadas. Nesse capítulo inicial também são apresentadas as intenções da 

pesquisa. 

No segundo capítulo são apresentadas, justificadas e discutidas as contribuições 

teóricas que fundamentaram o trabalho. 
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É apresentado no capítulo 3 todo o percurso metodológico feito no decorrer da 

investigação, onde também partilhamos com o leitor nossa experiência vivida durante o 

trabalho de coleta de dados. 

                   As concepções das professoras são analisadas no capítulo 4. Nesse, as professoras 

apresentam suas opiniões acerca do curso. 

                Encerrando o trabalho, nas Considerações Finais, são reunidos os resultados da 

escuta desses sujeitos, tendo como eixo organizador os objetivos que orientaram o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“Criança tem pressa de viver, e não lhe prometam uma 

compensação no futuro, a necessidade é urgente, o 

bálsamo que venha já, amanhã será tarde demais...” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Neste capítulo serão abordados temas como, História da educação infantil no 

Brasil, marcos legais para a educação infantil, a profissionalidade específica, reflexões acerca 

da formação do educador infantil e entender para atender, para que possamos compreender o 

processo de desenvolvimento dessa área e a importância da formação dos profissionais que 

nela atuam. 

 

2.1 A Educação Infantil no Brasil 

 

A educação infantil passou por inúmeras mudanças nos últimos tempos. O 

processo pelo qual passou foi longo e árduo. Durante esse longo período a criança ganha uma 

nova concepção, onde antes era um ser quase invisível, hoje passa a ser considerada como um 

ser social e construtor da sua historia com todas as suas especificidades. 

O cuidado de crianças era considerado como função da família, principalmente 

das mulheres. Quando alcançava o mínimo de independência, já iniciava seu aprender básico, 

onde era muito diferenciado pela sua classe social, para assim ser inserida na sociedade. A 

criança não tinha sua identidade pessoal reconhecida pelos adultos. 

A Educação Infantil no Brasil acompanha os modelos já existentes na América e 

Europa, com suas próprias características, predominando o assistencialismo. Surgem no 

Brasil no século XIX iniciativas isoladas com o intuito de resolver o problema da infância, 

assim, houve a criação de creches e internatos que eram destinadas a cuidar de crianças 

pobres, instituições essas que apenas mascaravam os problemas, pois não causavam nenhuma 

transformação na realidade social dessas crianças. 

No final do século XIX, a elite brasileira apropria-se das doutrinas educacionais 

do movimento da Escola Nova, trazidas ao Brasil pela influência americana e europeia. 

Surge no Brasil a ideia de “jardim-de-infância”. Em 1875 no Rio de Janeiro e em 

1877 em São Paulo eram criados os primeiros jardins-de-infância, de caráter privado, 
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direcionados para crianças da classe alta, onde se desenvolvia uma programação pedagógica 

inspirada em Froebel (OLIVEIRA, 2002). 

Com a industrialização crescente no país, a mulher começa a ter uma maior 

inserção no mercado de trabalho, que estimula um aumento de instituições que cuidam de 

crianças pequenas.  

O Brasil absorve a teoria de que as crianças de classe social mais pobre sofriam 

privação de cultura nas instituições e que essa privação era responsável pelo fracasso escolar. 

Por muito tempo essa concepção direcionou a Educação infantil, fortalecendo nas instituições 

um caráter assistencialista e compensatório, como afirma Oliveira (2002, p. 109):  

 

[...] conceitos como carência e marginalização cultural e educação compensatória 

foram então adotados, sem que houvesse uma reflexão crítica mais profunda sobre 

as raízes estruturais dos problemas sociais. Isso passou a influir também nas 

decisões de políticas de Educação Infantil.  

 

Com o processo de abertura politica que ocorreu nos anos 1980, as camadas 

populares pressionam para uma ampliação do acesso à escola, e com a pressão dos 

movimentos feministas e dos movimentos sociais a Constituição de 88 reconhece como dever 

do estado a Educação em creches e pré-escolas. 

Há então um fortalecimento e avanço da Educação Infantil com a nova LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases), Lei n.º 9394/96, que incorpora a Educação Infantil como primeiro 

nível da Educação Básica e formaliza a municipalização dessa etapa de ensino. 

Esse novo olhar sobre a Educação Infantil vem sendo construído, sofrendo 

influência de novas concepções e estudos, e cada vez mais tem se difundido, ainda que nem 

todos que atuam nessa área trabalhem com a premissa de que a educação infantil não é mais 

assistencialista, mas que a Educação Infantil atua sobre a perspectiva do cuidar e educar 

associado uma proposta pedagógica, fortalecendo o atendimento à criança de forma integral. 

 

2.2 Marcos legais para a Educação Infantil  

 

A história do trabalho com crianças pequenas nos fala de um tempo em que para 

trabalhar em instituições da infância era apenas necessário ter jeito com criança e ser mulher. 

Esse discurso já ficou a muito para trás, e cada vez mais se discute sobre uma maior 

profissionalização dos profissionais em Educação Infantil. Já se conta com muitos avanços 

nessa etapa, inclusive avanços legais, como nos diz a legislação: 
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A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do 

magistério na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (LEI 9.394/96, 

ART. 62). 

 

Está expresso na LDB como deverá ser a formação do profissional de educação 

infantil. No entanto, ainda acontece nos cotidianos de creches e pré-escolas, profissionais 

atuarem sem essa formação exigida, e ainda se encontra instituições que contam com dois 

tipos de profissionais, um com formação, que executa a parte pedagógica e o outro sem 

formação, que realiza as atividades de cuidado.  

Todas as crianças com idade entre zero e seis anos devem ser atendidas com a 

premissa de uma educação que garanta seu desenvolvimento integral, conforme está expresso: 

 
A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus espaços físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (LEI 9.394/96, ART. 29). 

 

Os profissionais precisam atender esse parâmetro legal, e para isso é necessário 

buscar integrar as ações de educar e cuidar, que envolvem não somente a formação inicial, 

mas também a qualificação de um profissional que atenda à criança plenamente. 

 

2.3 A profissionalidade específica 

 

Esta seção aborda os conceitos teóricos de Oliveira-Formosinho (2002) na 

dimensão da profissionalidade específica das educadoras de infância.  

Para a referida autora, os profissionais que atuam na infância sentem-se diferentes 

dos demais profissionais da educação, de modo que essa visão não pode continuar a ser 

propagada como no passado, já que essa representação diferenciada é negativa. 

 

O papel dos professores das crianças pequenas é, em muitos aspectos, similar ao 

papel dos outros professores, mas diferente em muitos outros. Estes aspectos 

diferenciadores configuram uma profissionalidade específica do trabalho das 

educadoras de infância. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 42). 

 

As diferenças dos professores de criança para os professores do ensino primário se 

dá pela especificidade do desenvolvimento da criança pequena e de como ele acontece na 
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faixa etária atendida por ele; mas em muitos aspectos o trabalho é semelhante, fazendo com 

que repensemos a diferenciação que acontece ainda na profissionalização e valorização de 

ambos. 

  

2.4 Características específicas da profissão 

 

Para Oliveira-Formosinho destacam-se três características: Características da 

criança pequena; Características dos contextos de trabalho e respectivas missões; 

Características do processo e das tarefas desempenhadas pelas educadoras. Essas 

características não anulam as semelhanças, e podem ser aplicadas a vários contextos 

nacionais, com suas variações de cada país.  

De acordo com Zabalza (1987 apud OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002), a 

criança aprende e se desenvolve de forma integrada, mediante suas experiências de troca com 

o contexto em que está inserida, e mesmo a criança necessitando de uma atenção especial –

mediante sua fragilidade, necessitando de cuidados dos adultos por um período de tempo, o 

que dá ao adulto o direito de regular seu ambiente –, usa de suas “cem linguagens” para 

expressar seus sentimentos. 

 

De facto, o educador da criança pequena necessita de um saber fazer que, por um 

lado, reconheça esta “vulnerabilidade” social das crianças, e por outro lado, 

reconheça as suas competências sócio-psicológicas que se manifestam desde a mais 

tenra idade, por exemplo, nas suas formas precoces de comunicação. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002, p. 45). 

 

O desenvolvimento da criança e sua vulnerabilidade são fatores de diferenciação 

da atuação do professor de Educação Infantil em relação aos demais profissionais, pois esses 

fatores requerem atenção especial, dando ao profissional uma indefinição em seu papel como 

mediador das experiências para o desenvolvimento da criança. 

Segundo Katz e Goffin (1990 apud OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002 p. 84),  

uma das características específicas da educação de infância “é a grande diversidade de 

ideologias educacionais que lhe são presentes, e, portanto, de visões sobre a missão da 

educação pré-escolar”.  

De acordo com Pascal e Bertram (1997 apud OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002), 

a profissionalidade das educadoras de infância é afetada por contextos e missões 

diferenciadas. Afirma ainda que o contexto está diretamente ligado ao bem estar profissional, 

bem como ao prestígio da profissão. 
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O trabalho de educar a criança pequena é exercido em diversos contextos e 

condições de trabalho variadas, com condições docentes diferentes, o que interfere nos 

padrões de interação entre educadora e criança. 

  

[...] a perspectivação da criança como um projeto, como um conjunto de 

necessidades de todo o tipo, conduz a que a educadora de infância desempenhe uma 

enorme diversidade de tarefas e tenha um papel abrangente com fronteiras pouco 

definidas. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 48). 

 

Para ela, “o papel da educadora de infância, é naturalmente alargado por uma 

ligação entre a função pedagógica e a função de cuidado. Assim surge um novo conceito que 

defende essa ligação entre as duas ações, educare”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 

49). 

 

2.5 Rede de interações  

 

Oliveira-Formosinho (2002) argumenta que o processo educativo de infância é 

diferenciado dos outros níveis de ensino, principalmente pela importância dada à interação 

feita pela criança como fator principal do processo educativo. Além da interação com a 

criança, os profissionais da infância criam em prol das crianças uma rede de interações com 

os mais diversos atores do processo do desenvolvimento da criança. “[...] podemos assim 

dizer que a interação, a vários níveis e com vários parceiros, está no coração da 

profissionalidade das educadoras.” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p.50). Assim, a 

capacidade de interagir das professoras de infância, desde a sala de aula até a interação com 

os muitos parceiros do processo educativo, é fator primordial da profissionalização do 

educador da infância, e que essa profissionalidade se situa “no mundo da interação” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p.51). 

 

2.6 Reflexões acerca da formação do educador infantil 

 

Segundo Cruz (1996), um novo conceito de educação infantil põe a formação dos 

professores dessa área em questão. Destaca assim alguns pontos de reflexão sobre esse tema: 

“o conteúdo dessa formação e sua metodologia necessária [...] quanto menor é a criança, 

menos se exige da formação e mais se confia apenas no jeito de quem vai lidar diretamente 

com ela.” (CRUZ, 1996, p.81). 
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Mudar a concepção de criança e seu desenvolvimento, bem como a ideia de 

Educação Infantil é um desafio a se enfrentar pelos profissionais que trabalham com crianças 

pequenas. O Ministério da Educação estabeleceu diretrizes para uma política de recursos 

humanos, explicitando a nova função do educador de infância, assim como sua formação 

mínima exigida. Alguns pontos devem ser observados, como a proposta das formações desses 

profissionais devendo estar pautadas nesses documentos, bem como o tempo para que os 

professores ainda sem formação façam cursos em curto prazo, mas cursos de qualidade.  

Para Cruz (1996) é importante dedicar uma atenção especial a essas formações 

para que elas tenham sucesso, sucesso esse que não chegou a outras ações anteriormente 

realizadas. “Preferimos pensar numa formação continuada, que tenha compromisso com a 

qualidade e não com números enganadores, que não expressam avanços reais [...]” (CRUZ, 

1996, p. 82). 

Ter escolaridade não garante a preparação para o trabalho com crianças, mas por 

outro lado não se pode esquecer a carreira profissional desses professores. Cursos de 

formação continuada irão contribuir para a definição de uma carreira, assim como uma 

valorização desse profissional. 

 

2.7 Cursos e profissionais de Educação Infantil 

 

Cruz (1996) chama a atenção para uma elevada quantidade de profissionais 

estarem em salas de educação infantil com a formação mínima e muitos ainda sem formação. 

Os profissionais com maior nível de formação estão em sua maioria ocupando cargos de 

gestão, enquanto o profissional que está em sala atuando junto às crianças para contribuir com 

seu desenvolvimento é exigido apenas o mínimo de formação (nível médio).  

Falta em nossos cursos e em nossos profissionais de Educação Infantil: integração 

entre teoria e prática, além de propostas curriculares mais adequadas, o que é efeito dessa 

visão marcada em nós de uma separação de fazeres entre os profissionais de Educação Infantil 

e os demais professores, acarretando também uma desvalorização dos professores de 

Educação Infantil. 

 

[...] A desqualificação e o desprestígio profissional envolvem certos 

desconhecimentos e/ou inabilidades e certas atitudes em relação à criança e à 

educação infantil que precisam ser considerados ao se pensar um curso de formação 

para educador infantil em qualquer nível. (CRUZ, 1996, p. 83). 
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De acordo com Oliveira (1993 apud CRUZ, 1996), o currículo dos cursos de 

formação deve fornecer ao educador um conhecimento sólido, para que ele não se prenda 

apenas a saberes do senso comum, mas que tenha conhecimentos para contribuir com o 

desenvolvimento das crianças. 

Como os conhecimentos serão utilizados dependerá de cada instituição e de sua 

proposta pedagógica, a qual esse educador deverá ajudar a construir. Considerando o 

educador como companheiro da criança em seu desenvolvimento, ele estará suprido de 

saberes preciosos, que o ajudarão a mediar a relação da criança com o meio em que vive, 

adquirindo novas capacidades e se construindo como sujeito que é. 

  

Ao se pensar na formação do educador infantil, é preciso ter claro quão difícil são 

essas mudanças, quantos estereótipos é preciso abandonar, o grau de ansiedade que 

isso pode levantar, a intensidade das resistências que é necessário superar. (CRUZ, 

1996, p. 86). 

 

Não só a formação, mas outros fatores também são importantes para a execução 

de um trabalho de qualidade, como: um bom salário; uma boa proposta pedagógica; um bom 

currículo; um acompanhamento; número ideal de crianças em sala; recursos materiais; entre 

outros fatores. Mas pensar numa formação de qualidade é essencial. Em suma, Patto (1992, p. 

120 apud CRUZ, 1996, p. 88) afirma que “uma escola voltada para os interesses e 

necessidades de seu corpo discente só será possível à medida que os educadores tiverem uma 

melhor formação profissional.”.  

 

2.8 Dever de entender para atender as crianças 

 

Segundo a educadora Heloisa Dantas (informação verbal)
2
, é nosso dever entender 

e atender as necessidades das crianças, e é necessário ter sensibilidade e disposição para 

atender as necessidades identificadas. Não somente as necessidades mais óbvias como 

alimento ou higiene etc., mas também outras necessidades menos despercebidas, que muitas 

vezes não são respeitadas como um direito da criança. “As teorias nos ajudam muito a 

entender possibilidades e impossibilidades, portanto, a não brutalizar, violentar a criança 

pedindo o impossível.” (Dantas, 2005, p. 2). 

                                            
2
 Palestra proferida por Heloisa Dantas, para as professoras de pré-escola da rede pública municipal de Fortaleza, 

no auditório da Faculdade 7 de Setembro, em 06 de maio de 2005, gravada e transcrita por Sinara Almeida da 

Costa Sales. 
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Para Dantas (2005), os professores de infância têm uma profissão muito difícil e 

têm como condição para realizar um trabalho bom amar seu objeto de trabalho, que são as 

crianças. “Uma exigência muito pesada”, afirma ela. Mas a função vai além disso, a tarefa 

envolve ações opostas, “a gente precisa libertar e limitar, limitar e libertar, é preciso ajudar e 

atrapalhar...”, precisa-se das duas ações (DANTAS, 2005, p. 3-4).   

Os educadores têm que saber muito sobre as crianças; para poderem perceber a 

criança, eles precisam explorar diversas possibilidades de linguagens. Existe uma necessidade 

dos educadores de infância aprender a falar as várias línguas da criança para assim poder 

ouvir suas necessidades. 

Dantas (2005), citando Malcon em Psicanálise e educação: “O talento do 

educador se mede pela quantidade de canais que ele abre para a expressão de pulsões 

infantis”. 

 

2.9 Saberes do professor de Educação Infantil 

 

Para Machado (1998), os profissionais que trabalham com crianças pequenas 

necessitam de conhecimentos e habilidades para suprir as necessidades das crianças, direito de 

cada uma. As funções que serão apresentadas compõem a junção de conteúdos específicos 

nos projetos de formação desses profissionais. 

Machado (1998) articula os direitos das crianças aos saberes necessários aos 

profissionais de Educação Infantil. A criança tem direito à brincadeira, e os professores 

devem saber da importância da brincadeira para o desenvolvimento da criança, esclarecer isso 

junto à família, orientar e incentivar e ainda proporcionar momentos de brincadeira. “Os 

profissionais de educação infantil precisam saber incentivar a participação de meninas e 

meninos em todo tipo de brincadeiras.” (MACHADO, 1998, p. 2). 

A criança tem direito à atenção, e os professores devem saber observar, 

reconhecer, ouvir, conversar e respeitar cada criança em sua individualidade, sem fazer 

distinção. “Os profissionais de educação infantil precisam saber captar e compreender 

motivações e comportamentos, especialmente os de tristeza, timidez, agressividade, agitação 

demasiada ou passividade excessiva.” (MACHADO, 1998, p. 3).  

A criança tem direito a um ambiente adequado, e os professores devem saber 

organizar um espaço acolhedor, motivador e seguro, para o desenvolvimento das atividades 

de forma tranquila. E ainda estar atento às reformas para que as mesmas atendam às 

necessidades das crianças. 
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 A criança tem direito ao contato com a natureza, e os professores devem saber 

criar oportunidades para esse contado. Criar oportunidades de aprendizado quanto à 

preservação e respeito pela natureza e animais. “Os profissionais de educação infantil 

precisam saber, criar oportunidades para que as crianças possam visitar parques, jardins e 

zoológicos.” (MACHADO, 1998, p. 3). 

A criança tem direito à higiene e saúde, e os professores devem saber cuidar da 

higiene e saúde das crianças, da sua própria, como também do ambiente, como ensinar 

gradativamente as crianças a se cuidarem. O educador deve conhecer o histórico de saúde da 

criança e ainda saber prestar os primeiros atendimentos em caso de acidente, como comunicar 

a família. “Os profissionais de educação infantil precisam saber detectar problemas de saúde: 

indisposições infantis, deficiências específicas; doenças infectocontagiosas.” (MACHADO, 

1998, p. 4). 

A criança tem direito a uma alimentação saudável, e os professores devem saber 

reconhecer, possibilitar e orientar as crianças a ter uma alimentação saudável. Possibilitar um 

ambiente adequado para a alimentação. “Os profissionais de educação infantil precisam saber, 

permitir e incentivar a participação das crianças nas atividades de arrumação anteriores e 

posteriores de alimentação.” (MACHADO, 1998, p. 4). 

 A criança tem direito a desenvolver sua identidade, e os professores devem saber 

respeitar e trabalhar com as crianças o respeito à diversidade cultural de cada um e ainda criar 

condições para as crianças e famílias expressarem sua cultura. Garantir direitos iguais a todos. 

“Os profissionais de educação infantil precisam saber, incentivar o desenvolvimento da 

autoestima das crianças.” (MACHADO, 1998, p. 4). 

A criança tem direito a expressar seus sentimentos, e os professores devem saber 

lidar com todas as formas de expressão de sentimento favorecendo a autonomia das crianças, 

incentivando atitudes de respeito pelas diferenças, mediando os conflitos através de escuta e 

conversa. “Os profissionais de educação infantil precisam saber, reconhecer a expressão de 

sentimentos em brincadeiras, desenhos, dramatizações.” (MACHADO, 1998, p. 5). 

A criança tem direito a ampliar sua imaginação, curiosidade e capacidade de 

expressão, e os professores devem saber criar oportunidades para que as crianças pratiquem 

atividades em que desenvolvam sua curiosidade acerca do meio em que vivem. Os 

professores devem tratar as crianças com respeito e incentivar o senso investigativo de cada 

uma. “Os profissionais de educação infantil precisam saber criar oportunidades para que as 

crianças possam se expressar nas diferentes linguagens: jogo simbólico, desenho, canto, 

dança, pintura, colagem, modelagem, etc.” (MACHADO, 1998, p. 5). 
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A criança tem direito ao movimento, e os professores devem saber criar condições 

e momentos para as crianças viverem experiências em espaço amplo, e em espaços ao ar livre, 

com outras crianças e a família. “Os profissionais de educação infantil precisam saber criar 

condições para que as crianças possam correr, pular, brincar em espaços amplos.” 

(MACHADO, 1998, p. 5). 

A criança tem direito à proteção, afeto e amizade, e os professores devem saber 

perceber situações onde este direito esteja sendo violado. O educador deve estar próximo às 

crianças e família, com atitude de respeito e compreensão, dando apoio e conforto. “Os 

profissionais de educação infantil precisam saber evitar situações que provoquem exclusão de 

crianças.” (MACHADO, 1998, p. 6). 

A criança tem direito a uma atenção especial em período de adaptação, e os 

professores devem saber propiciar todo o necessário para que a criança e família passem por 

esse momento com tranquilidade e conforto. “Os profissionais de educação infantil precisam 

saber elaborar um planejamento específico e flexível, para os momentos de adaptação de 

crianças novas.” (MACHADO, 1998, p. 6). 

Os profissionais precisam desses saberes específicos e relevantes em sua 

profissão,  para assim assegurar que a criança esteja plenamente assegurada em um ambiente 

propício à aprendizagem integral. 
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3 METODOLOGIA 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar o caminho percorrido para a realização 

dessa pesquisa. Desta forma, as informações aqui contidas se encontram organizadas da 

seguinte maneira: A abordagem da pesquisa; Os sujeitos da pesquisa; Os critérios de escolha 

dos sujeitos da pesquisa; Descrição dos sujeitos; O trabalho de campo; As entrevistas; O 

percurso das entrevistas. 

 

3.1 A abordagem da pesquisa 

 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, na medida em que  

 

[...] a abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade 

entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 

empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as 

ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. (MINAYO; SANCHES, 

1993, p. 224). 

 

Como nas demais pesquisas qualitativas, a pesquisadora constitui-se no principal 

instrumento de coleta de dados. Além disso, assumem uma importância essencial os 

significados atribuídos pelos diferentes sujeitos ao tema enfocado (BOGDAN; BIKLEN, 

1994), qual seja, a perspectiva das cursistas do curso de especialização em educação infantil 

promovido pelo MEC sobre o papel dessa formação na sua prática profissional. Assim, não se 

pretendeu homogeneizar as informações coletadas, mas, pelo contrário, almejou-se 

reconhecer diferenças e particularidades entre os sujeitos e suas ideias. Além disso, a pesquisa 

qualitativa tem algumas características que foram tomadas como base para este trabalho. 

Dentre essas características, destacam-se: ser descritiva e ter preocupação com o processo e 

não simplesmente com o produto (TRIVIÑOS, 1987).  

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

3.2.1 Os critérios de escolha  

 

Esse trabalho foi realizado com cursistas do curso de Especialização em Educação 

Infantil da UFC, sendo esse, portanto, o critério principal para a escolha dos sujeitos. 
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Há de se ressaltar, entretanto, que também se procurou obter uma heterogeneidade 

entre os sujeitos da pesquisa, buscando-se uma diversidade de funções entre esses 

profissionais. Dessa forma, foram eleitas três categorias: professor, diretor e coordenador 

pedagógico.  

Na categoria professor, considerou-se interessante investigar as ideias de 

professores de creche e pré-escola, tendo em vista a diversidade da clientela atendida, o que 

certamente traz influências nas suas ideias e no seu fazer pedagógico. 

Nas categorias de diretor e coordenador pedagógico considerou-se importante que 

os sujeitos não estivessem envolvidos com muitas etapas da educação, uma vez que atuando 

com poucos níveis de ensino certamente esses profissionais teriam uma disponibilidade de 

tempo maior para a Educação Infantil. Dessa forma esses sujeitos trabalham em instituições 

que atendem apenas Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 

3.2.2 Descrição dos sujeitos  

 

Maria, professora de creche de uma escola municipal, tem 29 anos, é casada e 

tem dois filhos. Leciona há 12 anos com crianças pequenas. Relatou que iniciou a docência na 

Educação Infantil por falta de outras oportunidades. Durante a entrevista, enfatizou que 

quando iniciou o trabalho logo se identificou com o mesmo. É formada pela Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA). Considera que sua formação inicial foi boa, mas não muito 

voltada à Educação Infantil; apesar de ter cursado algumas disciplinas voltadas para essa área, 

a graduação tinha foco no Ensino Fundamental. Por esse motivo, logo que soube do curso de 

Especialização se inscreveu: “[...] não pensei duas vezes, já que sempre trabalhei com creche 

ou pré-escola, precisava fazer né [...]”. 

Carla, professora de pré-escola de uma escola municipal, tem 32 anos é casada e 

tem um filho. Leciona a 9 anos. Iniciou a sua docência com alunos do Ensino Fundamental na 

zona rural, onde ficou lecionando por 2 anos. Ressalta que nunca se identificou, e que quando 

passou a lecionar na Educação Infantil se encontrou como professora: “[...] ainda trabalho 

com o Fundamental, mas me identifico com a faixa etária de até sete anos [...]”. É formada em 

pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Ressalta que sua formação a 

ajudou muito durante esses anos principalmente com a ludicidade, pois teve várias disciplinas 

nessa área. 

Juliana, coordenadora pedagógica de uma escola municipal, tem 29 anos, é 

casada e tem um filho. Trabalha como coordenadora pedagógica a 5 anos e a um ano está 
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coordenando essa instituição de ensino que atende desde a educação infantil ao 5º ano. Antes 

de assumir a coordenação lecionava para alunos de 4º e 5º ano. Já lecionou para crianças 

pequenas, mas somente por sete meses. Quanto a isso, disse: “[...] eu até que gostei, ensinar 

criança é muito bom, quando voltar para sala de aula, é com crianças pequenas que eu quero 

ficar [...]”. É formada em pedagogia, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 

considera sua formação como essencial para seu trabalho, mas sentiu falta de disciplinas 

voltadas para o educar e cuidar de crianças. Ressalta que sempre teve o interesse pelo assunto 

e quando soube da oportunidade de fazer uma especialização teve logo interesse.  

Fernanda, diretora de uma instituição de ensino municipal que atende a faixa 

etária de 3 a 7 anos, tem 31 anos, é casada, não tem filhos. Trabalha como diretora escolar há 

2 anos. Antes trabalhava como professora, e já atuou tanto na Educação Infantil como no 

Ensino Fundamental, tendo iniciado sua vida profissional como educadora numa sala que 

atendia crianças de 0 a 3 anos. Começou a trabalhar por ter sido convidada; acha que recebeu 

o convite por ser da igreja e ensinar catequese, “[...] todo mundo sabia que eu gostava de 

criança, e como nesse tempo os professores eram indicados, me convidaram e eu fui, aí amei 

[...]”. É formada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), ressalta a formação 

ainda sem muitos aspectos da educação infantil, mesmo tendo visto disciplinas específicas. 

Considera que a especialização contribui para um aperfeiçoamento profissional: “[...] o 

mundo muda a cada instante, devemos estar nos aperfeiçoando sempre [...]”. 

 

3.3 As entrevistas 

 

As informações que ajudaram a atingir os objetivos propostos neste trabalho 

foram coletadas através de entrevistas individuais com cada profissional selecionado, em 

torno de quatro eixos: dados de identificação/formação, caracterização do curso, a influência 

do curso na sua Prática Profissional, desafios para colocar os conhecimentos em prática. 

 Segundo Silveira (2002), a entrevista é tida como um evento discursivo 

complexo, forjado não só pela dupla entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens, 

representações e expectativas que circulam de parte a parte na circunstância de sua realização. 

Neste sentido, acredita-se que as falas das entrevistadas não significam verdades absolutas, 

mas trata-se de suas ideias e opiniões que, por sua vez, são influenciadas pelas situações 

vivenciadas por elas, pelo discurso político de sua época e pelos grupos sociais aos quais 

pertencem.  
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A utilização de entrevistas foi necessária para a apreensão das diversas 

significações e explicações que esses sujeitos conferiam às variadas situações vivenciadas no 

curso de especialização.  

É necessário esclarecer que nessa pesquisa foi utilizada a entrevista 

semiestruturada. Em geral, este tipo de entrevista parte de certos questionamentos 

fundamentais, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogações, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se percebem as respostas do entrevistado. Dessa forma, o pesquisador tem acesso 

a um rico material, especialmente quando este é referido às práticas sociais relevantes ao 

objeto da investigação e às condições em que as ideias em pauta foram produzidas 

(TRIVIÑOS, 1987; SPINK, 2004). 

Decidiu-se trabalhar com essa forma de entrevista em virtude de acreditar que ela 

oferece ao entrevistado muitas perspectivas para que o entrevistado alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.   

Esse tipo de entrevista permite, ainda, a consciência permanente e atuante do 

pesquisador e, ao mesmo tempo, a relevância do ponto de vista do entrevistado, o que 

favorece a descrição dos fenômenos sociais e a sua explicação, facilitando a compreensão de 

sua totalidade (TRIVIÑOS, 1987). 

As entrevistas foram realizadas no período de 31 de março a 13 de abril de 2012 e 

teve uma duração média de duas horas cada uma.  

A escolha do local ocorreu conforme a indicação das entrevistadas. Assim, 

aconteceram em suas próprias casas, ou nas instituições onde trabalham em uma sala 

disponibilizada para tal. Em todos os casos, as condições do ambiente mostraram-se 

favoráveis à realização da entrevista.  

 

3.4 O trabalho de campo 

 

O trabalho de campo teve início em 30 de março de 2012. Inicialmente, levantei 

os dados para a escolha dos sujeitos, logo em seguida liguei para todos os sujeitos para marcar 

uma conversa individual, onde foi decidido que iria até suas instituições de trabalho, o que fiz 

logo em seguida.  

Chegando à instituição onde trabalhavam duas professoras escolhidas, conversei 

com a diretora sobre minha pesquisa. A diretora reservou uma sala onde pude conversar 

individualmente com as duas professoras. Nesse primeiro momento, expliquei os objetivos da 
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pesquisa, a questão total do sigilo e pedi autorização para gravação de voz. Nessa conversa já 

marcamos a data, local e horário para a realização das entrevistas. Ambas se prontificaram a 

participar, ficando receosas apenas quanto à gravação de voz, mas mesmo assim 

concordaram.  

Em seguida, fui até a secretaria onde a coordenadora pedagógica disse que estaria. 

Ela mesma me recebeu. Expliquei sobre a pesquisa e os detalhes acima já citados. A 

coordenadora concordou com a entrevista, com a condição que não fosse gravada a voz e 

sendo assim marcamos a entrevista.  

No dia seguinte fui até a escola onde a diretora trabalha, mas ela não estava, 

marquei com a coordenadora da instituição que voltaria outro horário. Recebi uma ligação da 

diretora em que ela me explicou que tinha se ausentado por motivos pessoais, mas que 

poderíamos conversar por telefone mesmo. Expliquei sobre os objetivos da pesquisa e todos 

os detalhes de sigilo e sobre a gravação de voz. A diretora aceitou participar da pesquisa e já 

marcou os detalhes para a realização da entrevista. 

Todas as entrevistas aconteceram nas respectivas datas marcadas, sendo duas nos 

locais de trabalho das entrevistadas e duas em suas residências, mas todas aconteceram em um 

ambiente privativo, ventilado, claro e confortável, onde as professoras se mostraram 

receptivas à sua realização. 

Após a transcrição do material, organizei as falas de cada entrevistada em torno 

dos eixos da entrevista. 

 

3.4.1 O percurso das entrevistas 

 

 Apresentaremos agora os detalhes de preparação das entrevistas e como as 

entrevistas ocorreram. O conteúdo das mesmas será descrito e analisado na seção seguinte 

“Análise de dados”. 

 

 ENTREVISTA COM A PROFESSORA MARIA 

 

O primeiro contato com a professora Maria aconteceu por telefone, e em seguida 

na instituição em que trabalha onde expliquei os objetivos da pesquisa, a importância da sua 

contribuição, o sigilo quanto à sua identificação e pedi autorização para gravar a entrevista. 

Combinamos o dia, horário e local para a realização da entrevista, onde Maria escolheu que 

eu fosse à sua residência. Cheguei no horário combinado, e Maria já estava à minha espera.  
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A entrevista aconteceu em sua sala e estávamos apenas nós duas. Organizei o 

material para a realização da entrevista como: gravador, roteiro de entrevista, caderno de 

anotações e caneta, para facilitar realização da entrevista. O ambiente tinha bastante conforto 

e privacidade, com uma boa iluminação e ventilação. 

 No início Maria parecia estar nervosa, e enfatizou que era a primeira vez que 

participava de uma entrevista, mas ao longo da entrevista foi relaxando. Minha impressão 

quanto à realização da entrevista foram as melhores, a professora foi muito participativa e 

comunicativa, fazendo com que uma entrevista formal no início ao final parecesse uma 

conversa entre pessoas conhecidas. 

 

 ENTREVISTA COM A PROFESSORA CARLA 

 

O primeiro contato com a professora Carla também aconteceu por telefone, 

quando marcamos uma conversa na instituição em que trabalha. Expliquei os objetivos da 

pesquisa, a importância da sua contribuição, o sigilo quanto à sua identificação e pedi 

autorização para gravar a entrevista. Combinamos o dia, horário e local para a realização da 

entrevista, onde Carla escolheu o local onde trabalha no momento de seu planejamento.   

Ao chegar ao local da entrevista, fui bem recepcionada por Carla, que tinha 

reservado na escola a sala de computação como um ambiente bem propício para a entrevista, 

com privacidade, iluminação e ventilação, até mesmo um lanche que Carla tinha preparado.   

Organizei meu material de forma a facilitar a entrevista. Carla mencionou que 

estava nervosa, mas contente por participar de uma pesquisa. 

Algo que me chamou a atenção foi a forma como a professora falava das crianças,  

de seus alunos pequenos e de como ela era feliz em trabalhar com aquela faixa etária. Durante 

a entrevista vários assuntos foram abordados. Posteriormente fiz a transcrição desse material.  

Nessa segunda entrevista já não me senti tão ansiosa, ela aconteceu de forma 

muito calma e prazerosa estendendo-se por mais de três horas. Quanto às eventuais 

dificuldades, não detectei nenhuma nessa entrevista. 

 

 ENTREVISTA COM A COORDENADORA PEDAGÓGICA JULIANA 

 

O primeiro contato com a coordenadora pedagógica Juliana aconteceu por 

telefone, e em seguida na secretaria municipal de educação onde expliquei sobre a 



29 

 

importância da pesquisa e de sua contribuição como coordenadora. Também falamos sobre o 

sigilo de identificação e pedi autorização para gravar a entrevista, mas ela falou que se sentiria 

desconfortável e perguntou quanto à possibilidade de ser escrita, em que declarei que sim, que 

seria da forma como ela se sentisse melhor. Combinamos o dia, horário e local para a 

realização da entrevista, em que Juliana escolheu que fosse em sua residência. 

No dia combinado pela manhã recebi uma ligação da coordenadora pedindo que 

fosse remarcada a entrevista para o dia seguinte, pois ela teria uma reunião na secretaria de 

educação e não poderia faltar. Assim marcamos para o dia seguinte onde compareci à sua casa 

na hora marcada. Juliana já me esperava em uma salinha de sua residência. Organizei meu 

material para a realização da entrevista. O ambiente tinha bastante privacidade, iluminação e 

ventilação. 

Minhas impressões quanto à realização da entrevista foram as melhores, a 

coordenadora foi sempre muito segura e simpática. Quanto às eventuais dificuldades, não tive 

nenhuma, além da remarcação nessa entrevista. 

 

 ENTREVISTA COM A DIRETORA FERNANDA 

 

O contato que tive antes da entrevista com a diretora Fernanda aconteceu somente 

por telefone, pois no dia em que marquei para conversar com ela pessoalmente ela teve um 

imprevisto, marcamos tudo em relação à entrevista pelo telefone. Combinamos o dia, horário 

e local para a realização da entrevista, em que Fernanda escolheu a escola onde trabalha. 

Somente no momento da entrevista pude explicar com melhor clareza os objetivos 

da minha pesquisa, a importância de sua participação na mesma e a questão quanto ao sigilo 

de sua identificação. Posteriormente pedi a permissão para gravar nossa entrevista. Organizei 

todo meu material de modo facilitar a realização da entrevista. O ambiente tinha bastante 

conforto e privacidade, com uma boa iluminação e ventilação. 

Durante a entrevista com a diretora, ocorreu de um aluno se machucar gravemente, onde a 

entrevista foi interrompida e marcada a continuação para o período da noite do mesmo dia. 

No período da noite estávamos sozinhas na escola, com exceção do vigia, o que possibilitou 

uma maior tranquilidade. A diretora se mostrou bastante relaxada e mencionou já ter 

participado de outras pesquisas. Durante a entrevista vários assuntos foram abordados, tais 

como o dia a dia da sala de aula, os conhecimentos adquiridos, a empolgação em por em 

prática, etc. Posteriormente fiz a transcrição desse material. 
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4 ANÁLISE DE DADOS  

 

 O presente capítulo destina-se a apresentar a perspectiva das entrevistadas sobre a 

formação específica em educação infantil, possibilitada pelo curso de especialização, bem 

como sua análise, destacando sua caracterização, aspectos que mais influenciam o seu 

trabalho e os principais desafios enfrentados por elas para colocar em prática os 

conhecimentos construídos ao longo do curso. 

Fazemos neste capítulo um diálogo entre os autores Imbernón (2010), Freitas (2007), 

Ferreira (2007), e as entrevistadas sobre a importância da formação e do professor como 

sujeito da construção dessa formação por meio de suas experiências vividas durante sua 

trajetória de vida, para assim expressar melhor os resultados encontrados na pesquisa de 

campo.  

Serão apresentadas, neste capítulo, as seguintes seções: Caracterização do curso, A 

influência do curso na sua Prática Profissional, Desafios para colocar os conhecimentos em 

prática. 

 

4.1 Caracterização do curso 

 

O curso de Especialização em Educação Infantil da UFC procura enfatizar os 

diferentes olhares da realidade da Educação Infantil e principalmente uma reflexão acerca de 

como a criança aprende nas instituições e em suas interações. Assim sendo, o curso visa 

proporcionar aos cursistas a dimensão dos valores sociais dos grupos com os quais atuam e 

desenvolver neles a capacidade de reflexão sobre os processos do desenvolvimento infantil, 

para que assim, como profissionais, estes possam propor caminhos para ajudar em seu 

desenvolvimento. 

No que se refere à organização e funcionamento, o curso tem uma estrutura 

própria da Universidade e de seus polos, sendo que neste trabalho nos referimos ao Polo de 

Sobral. Tais Polos têm como finalidade ser uma referência imediata para o cursista e 

contribuir com o necessário para o desenvolvimento do curso. Ainda têm a função de 

centralizar a comunicação entre a Coordenação e os cursistas, além de disponibilizar o local 

para as aulas presenciais. 

As aulas eram ministradas por professores da UFC que possuem longa 

experiência na área de Educação Infantil, e a criança fora o principal tema das disciplinas 

ministradas. 
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Os relatos a seguir mostram qual a opinião das professoras quanto à estruturação 

do curso: 

 

Maria: O curso acontecia no polo de Sobral, na UFC, nos dias de sexta à noite, e 

sábado o dia inteiro, sendo que no começo teve até dia de domingo. O curso 

acontecia com aulas expositivas, a professora apresentava um assunto e íamos 

discutindo, e fazíamos trabalhos em grupos e individuais, tinha também as provas no 

final das disciplinas, as disciplinas eram ministradas por professores da UFC que 

vinham de Fortaleza, e assim os assuntos eram sobre a criança e a Educação Infantil, 

sobre o cotidiano, a cultura, foram muito assuntos. 

 

Carla: O curso acontecia no Sobral, era todo final de semana, sexta e sábado. 

Acontecia assim como aula normal, tinha as apostilas e a gente lia, discutia assim 

desse jeito. As professoras vinham de Fortaleza para dar as aulas, os assuntos 

abordados foram todos relacionados à criança e seu desenvolvimento. 

 

Juliana: O curso aconteceu em Sobral, mas também tivemos encontros em 

Fortaleza. Em Fortaleza tivemos a aula inaugural e também o seminário, onde 

passamos três dias assistindo apresentações de trabalhos de diversos autores. Era nos 

finais de semana. Os assuntos abordados foram desde a invenção da infância ao 

cotidiano em sala de aula. 

 

Fernanda: o curso aconteceu em Sobral, na UFC, nas sextas à noite e sábado o dia.  

Acontecia em forma de aulas onde professoras da UFC, as aulas eram mais 

expositivas, com slide e debates, quanto aos assuntos os mais diversos possíveis 

dentro do mundo da educação infantil. 

 

Podemos perceber nas falas das entrevistadas uma visão muito parecida quanto à 

caracterização e estruturação do curso. 

Os recursos metodológicos adotados no presente curso foram entendidos como 

um processo sistemático de aprendizagem do cursista, através de um fluxo de atividades e 

uma dinâmica de relações professor/cursista e cursista/cursista, em aulas presenciais e estudos 

fora da sala de aula. 

O curso contemplou diversas atividades, tais como: seminários, estudo, trabalhos 

em grupos e individuais, atividades orais e escritas. 

Quanto aos recursos metodológicos utilizados no curso, as cursistas disseram: 

 

Maria: Os recursos utilizados durante nosso curso foram muitos, mas os mais 

principais são: exposições das professoras, discussões, estudo das apostilas, 

trabalhos em grupos, provas escritas. Acho que todos os recursos utilizados foram 

pensados pelos professores como a melhor forma de mediar nossos conhecimentos e 

expandi-los também. 

 

Carla: Os recursos mais utilizados eram: apresentação de slides, discussões acerca 

dos temas das apostilas, debates, seminários, estudo de grupo, estudo individual em 

sala e fora dela, etc.  Achei muito bons, principalmente a exploração da professora 

com apoio dos slides que facilitavam o entendimento e os seminários também. 
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Juliana: Os recursos foram diversos, posso citar discussões em sala, as trocas de 

experiências, os trabalhos, as provas. Achei os recursos adequados, mas poderia ter 

tido outros recursos, como aulas de campo (visita a uma creche, por exemplo). 

 

Fernanda: Os recursos utilizados foram principalmente aulas discursivas, trabalhos, 

provas. Eu achei os recursos muito eficientes, principalmente o período de sala de 

aula, as trocas de experiência entre professores e cursistas e entre cursistas, porque 

fortalece nossa prática. 

 

Como se pode perceber, todas as respostas apontam recursos em comum como, 

por exemplo, as aulas expositivas, trabalhos em grupos, discussões, etc. Todas apontam que 

os recursos foram eficientes. Já a coordenadora pedagógica Juliana ressalta que poderia ter 

tido outros recursos como, por exemplo, visita a uma instituição de Educação Infantil.  

Os recursos utilizados são uma forma de interligar o cursista ao assunto a ser 

discutido e como esse recurso é utilizado pelos professores tem muita importância para que os 

cursistas se sintam mais atraídos e mais motivados para as discussões. Deste modo a 

formação precisa estar atendendo às novas metodologias para que as formações tenham um 

aspecto mais atraente para os cursistas. Imbernón (2010 p. 40), expressa que “a solução não 

está apenas em aproximar a formação dos professores e do contexto, mas sim, em 

potencializar uma nova cultura formadora, que gere novos processos na teoria e na prática da 

formação, introduzindo-nos em novas perspectivas e metodologias”. 

A formação deve ir além da realidade das salas de educação infantil, deve propor 

uma nova forma de chegar aos cursistas gerando novas ligações entre teoria e prática, e 

principalmente possibilitar aos cursistas novas ideias e novos caminhos. 

A avaliação, realizada no curso, tinha por finalidade a atribuição de notas e a 

determinação e aprovação do cursista em cada disciplina.  

A carga horária foi planejada para contemplar disciplinas e assuntos relevantes 

sobre a criança e Educação Infantil, e proporcionar um bom aprendizado dos cursistas em 

todas as disciplinas, mediante as aulas presenciais e horas dedicadas a estudos individuais. 

Os relatos abaixo mostram as reflexões das entrevistadas em relação ao curso 

(avaliação, carga horária, assuntos abordados, etc.): 

 

Maria: As avaliações eram em sua maioria através de trabalhos e provas escritas. 

As avaliações são necessárias para pelo menos nos dar um conceito, parte do 

sistema, né. Ao que acho das avaliações, acho que eram boas, sempre dentro do 

contexto da disciplina. O curso pra mim foi ótimo, adquirir todo aquele 

conhecimento me ajudou muito na minha prática, já trabalhava com criança, mas 

conhecer mais sobre elas me ajudou bastante. O tempo foi bom, e os assuntos 

fortaleceram minha prática. 
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Carla: As avaliações eram provas e trabalhos, mas alguns professores avaliaram 

também seminários, e nossa participação durante as aulas. Eu entendo que a avalição 

escrita é necessária, mas considero esses outros tipos mais interessantes. Quanto ao 

curso, foi uma experiência maravilhosa, tudo, o tempo e os assuntos foram ótimos, 

aprendi muito.  

 

Juliana: Foram provas objetivas, trabalhos em grupos e individuais, seminários, 

participação nas discussões em sala. Acho que todos os professores avaliavam em 

mais de uma forma, mas predominava a avaliação escrita, e às vezes isso prejudica o 

aluno, pois ele pode não estar bem naquele dia da prova, mas sei que a escrita 

também é importante. A carga horária do curso foi boa, mas acho que ainda tinha 

tanto a aprender. Queria mais tempo, os assuntos, foram importantes de mais para 

nossa prática em nossas escolas. 

 

Fernanda: Foram feitas diversas metodologias de avaliação, provas, trabalhos, cada 

professor tem seu jeito de avaliar. Todas as formas de avaliação são interessantes, 

mas acho que durante uma disciplina deve acontecer a avaliação em mais de uma 

maneira, algumas vezes acontecia somente avaliação escrita. Quanto à carga horária 

do curso, acho que foi adequada, eram todos os finais de semana, tivemos tempo pra 

ver muitos assuntos, precisávamos ver mais? Sim, mas podemos dar continuidade 

estudando sempre.  

 

 Percebe-se ao longo das falas que as cursistas consideram a carga horária do 

curso adequada e os assuntos importantes para subsidiar a prática em seus trabalhos com as 

crianças. Uma das entrevistadas fala que gostaria que o curso tivesse tido um tempo maior, já 

outra cursista admite ter muito mais a aprender, mas enfatiza que se pode continuar com a  

aprendizagem estudando em casa mesmo. A avaliação foi considerada importante, mas foi 

considerado que a avaliação escrita foi predominante no curso, mas foram citadas outras 

formas de avaliação por todas as cursistas.  

Os depoimentos a seguir ilustram o que as cursistas mais gostaram no curso: 

 

Maria: Foram tantas coisas, tantas coisas, mas acho que o mais importante para 

mim foi aprender mais profundo sobre a criança e seu desenvolvimento. A gente já 

sabia muitas coisas, já estudamos isso nas formações feitas pela secretaria, mas lá 

assim com as professoras que tinham tanta propriedade no que nos transmitiam, 

pude aprofundar bastante meus conhecimentos. Gostei porque pude construir uma 

nova forma de ver minhas crianças, passei a ver cada um de forma diferente, 

considero que me ajudou como pessoa e como profissional. 

 

Carla: De tudo. Tudo foi aprendizado, o momento bom e o ruim também. 

 

Juliana: O que mais gostei do curso foram os momentos de aprendizado, e as trocas 

de experiências com alunos e professores. Ver cada um falando de suas experiências 

nos mostra que é possível fazermos uma Educação Infantil diferente. Ah, também 

gostei muito do seminário em Fortaleza, ver a apresentação dos trabalhos, foi muito 

bem. Por que gostei de tudo o que falei? Porque foi onde mais aprendi, nesses 

momentos.  

 

Fernanda: Eu gostei de tudo. Mas o que mais gostei foi a disciplina sobre educação 

infantil e diversidade. Porque sempre me inquietava a maneira como tratávamos de 

inclusão, e essa disciplina me ajudou muito quando o assunto era discutido, as 

experiências das colegas bem como a fala da professora me contagiava, também 
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partilhei todos os textos com meus professores, e pudemos discutir sobre a maneira 

que estávamos fazendo inclusão.  

 

Nesta fala das entrevistadas podemos perceber que todos as cursistas aprovaram o 

curso já que todas falam o quanto o curso foi importante para o aprendizado de cada uma. É 

evidente também nas falas que a escolha pelo que mais gostaram é relevante ao seu interesse 

pessoal e profissional, podemos ver isso na fala da diretora que cita como o que mais gostou 

foi a disciplina sobre diversidade, por ter alunos com deficiências em sua escola e que os 

textos e discussões do curso a ajudaram em sua escola. 

 

A formação em atitudes ajuda no desenvolvimento pessoal dos professores, em uma 

profissão em que a fronteira entre o profissional e o pessoal está difusa. Ademais, 

favorece uma melhoria das relações entre os docentes e deles com os alunos, bem 

como a revisão das convicções e crenças sobre a educação e o contexto social, já que 

as atitudes são processos de pensar, sentir e atuar em consonância com os valores 

individuais. (IMBERNÓN, 2010, p. 109). 

 

Cada cursista sente o curso de uma maneira diferente, pois carrega em seu íntimo 

sua própria história e seu contexto pessoal com o curso e com a profissão, já que nessa 

profissão o pessoal é tão forte, uma formação em que as atitudes estão sendo alvo de estudos, 

os cursistas tem uma maior possibilidade de reflexão e revisão de algumas ideias em busca de 

uma nova atuação nas salas de educação infantil. 

 Os relatos abaixo nos mostram o que as cursistas não gostaram no curso: 

 

Maria: Sim. A única coisa que não gostei no curso foi a falta de possibilidade de 

recuperação para quem ficou reprovado. Pessoas que tinham possibilidades por uma 

prova malfeita perderam a oportunidade de continuar no curso.  

 

Carla: Não. Não é que não gostei, mas fiquei triste por todos que iniciaram não 

terem terminado.   

 

Juliana: Sim. Não gostei de alguns professores terem dado mais importância para a 

avaliação escrita. Assim algumas das nossas companheiras foram reprovadas.  

 

Fernanda: Não. Só acho que o acervo de livros era muito pequeno, e quanto aos 

alunos reprovados que não puderam concluir, mas não é que não gostei, só acho que 

pode ser melhor em outras turmas. 

 

Aqui podemos ver que duas entrevistadas afirmam que houve algo que elas não 

gostaram, enquanto duas afirmam que não, que gostaram de tudo. As que afirmam que não 

gostaram apontam pontos negativos em suas opiniões como a forma de avaliar, e uma opinião 

foi citada por todas quanto a cursistas que não puderam concluir quando reprovadas. As 

entrevistadas transpareceram que consideraram a formação um tanto rígida para os dias de 
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hoje. Imbernón (2010, p. 48) expressa que “a formação continuada deve gerar modalidades 

que ajudem os professores a descobrir sua teoria, a organiza-la, a fundamenta-la, a revisa-la e 

a destruí-la ou construí-la de novo [...]”.  

A formação deve propiciar aos cursistas uma autorreflexão diária e uma 

construção progressiva de sua profissionalidade.  

A proposta central do curso foi propiciar aos cursistas uma atualização e um 

aprofundamento em questões centrais sobre a criança e a Educação Infantil, e à prática 

pedagógica dos profissionais envolvidos. Mas quem melhor que esses profissionais para 

expressarem assuntos que poderiam estar contemplados no currículo do curso que seriam 

importantes para subsidiar sua prática pedagógica? 

As cursistas nos relatam a seguir suas opiniões quanto ao que sentiram falta no 

curso: 

 

Maria: Senti falta de estudo mais aprofundado sobre dificuldades encontradas por 

nós professores, como por exemplo, alunos inquietos, violentos e de como lidar com 

as famílias que não apoiam as escolas.  

 

Carla: Eu senti falta de uma oficina, por exemplo, de jogos para crianças, ou 

contação de histórias.  

 

Juliana: Senti falta de vermos uma prática, observar instituições de ensino infantil, 

também senti falta de algo voltado para a literatura infantil. 

 

Fernanda: Senti falta de mais livros para pesquisa, senti falta de assuntos voltados 

para o trabalho com a família, apesar de termos discutido muito isso em sala.  

 

Como se pode perceber, aqui foram comuns algumas falas: a questão da família 

foi uma, sendo a família uma peça tão importante para o desenvolvimento das crianças e 

muitas vezes encontramos nas salas de educação infantil crianças cuja família não tem uma 

participação junto à instituição, dificultando assim sua aprendizagem e desenvolvimento; 

outra citação comum foi literatura infantil, uma fonte muito importante também para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Os pontos citados estão relacionados às 

dificuldades encontradas dentro das salas e instituições de educação infantil. Imbernón (2010 

p. 54) “Na realidade dos professores há muitas situações problemáticas que ocorrem em 

contexto social e educacional determinados. Assim, o contexto em que se dão as práticas 

educativas assume uma importância decisiva”. 

O dia a dia das salas de educação infantil é sempre cheio de conflitos, que requer 

dos profissionais muita segurança na hora de agir, uma formação que dê um subsídio quanto a 
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assuntos conflituosos poderá vir a ajuda-los na hora da ação, para que as decisões sejam 

baseadas em uma reflexão. 

Quando perguntadas sobre o que mudariam no curso, as entrevistadas afirmaram: 

 

Maria: Só mudaria a forma de avaliação, para quem foi reprovado tivesse chance de 

fazer a disciplina novamente, porque queria que quem tivesse começado fosse até o 

fim.  

 

Carla: Não mudaria nada não.  

 

Juliana: Mudaria a forma de avaliação para que fossem utilizados mais formas de 

avaliação para cada disciplina.  

 

Fernanda: Mudaria somente talvez a forma como as disciplinas foram 

apresentadas, por exemplo, a formação de conceito, acho que deveria ser mais no 

início e também a forma de avaliação.  

 

A forma de avaliação foi citada por três cursistas como a questão que mudariam. 

Uma cursista afirma que não mudaria nada no curso. A forma de avaliação foi considerada 

uma forma conservadora e que poderiam ter tido outras formas de avaliação, uma nota não 

exprime uma aprendizagem. Para Imbernón (2010 p. 69) “A formação continuada deve 

possibilitar: o desenvolvimento coletivo de processos autônomos no docente, o 

compartilhamento de processos metodológicos e de gestão, a aceitação da indeterminação 

técnica, uma maior importância ao desenvolvimento pessoal [...]”. 

A formação deve principalmente favorecer um crescimento pessoal para os 

profissionais e desenvolver uma aprendizagem autônoma, tendo como maior objetivo a 

aprendizagem. 

 

4.2 A influência do curso na sua prática profissional 

 

A prática pedagógica torna-se mais eficiente à medida que os cursistas sintetizam 

os conhecimentos por eles adquiridos, e os leva para a hora do planejamento de suas 

atividades para o momento de aprendizagem das crianças. O curso de Especialização vem a 

ser mais um suporte para o docente, aprimorando sua prática para que seu trabalho com as 

crianças seja um momento de aprendizado. 

Os depoimentos a seguir ilustram as disciplinas ou assuntos que as entrevistadas 

consideraram que ajudaram sua prática e os motivos para essa afirmação: 
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Maria: Todas me ajudaram de alguma forma, mas as que mais me ajudaram foram: 

a história da infância e da educação infantil, porque nela consegui conhecer mais 

sobre como foi a invenção da infância e a história da educação infantil no mundo e 

no Brasil; a disciplinas sobre os teóricos Piaget, Vigotski e Wallon, porque aprendi 

como a criança aprende e se desenvolve; a disciplina de currículo, pois  aprendi mais 

sobre currículo e práticas pedagógicas, por exemplo o trabalho com projetos e os 

cantinhos que faço com minhas crianças e elas adoram; a disciplina sobre 

diversidade, que me fez olhar com outros olhos para as crianças; Aprendi com 

toda...  

 

Carla: As disciplinas que mais me ajudaram na prática foram: a formação de 

conceito, onde estudamos sobre seus conceitos em relação à criança e sua 

aprendizagem; a identidade do professor também me ajudou muito, pois nessa 

disciplina aprendi sobre o valor do professor; a disciplina sobre currículo e sobre a 

observação e escuta das crianças, por que nela aprendi a importância de ter uma 

organização das minhas aulas em prol do desenvolvimento das crianças. 

 

Juliana: Minha prática foi reforçada com as disciplinas: Políticas de Educação 

Infantil, pois como trabalho na gestão é necessário conhecermos mais sobre as 

políticas de educação; História da infância, aprender mais profundamente sobre 

infância também é importante para mim; currículo e cultura, disciplina que me 

ensinou mais sobre a rotina, sobre como o trabalho dentro da sala deve acontecer e 

isso me ajuda a ajudar os professores; a identidade do profissional que também me 

ajuda no trabalho com os professores; a disciplina de formação de conceito que 

reforçou todas as outras disciplinas, nos mostrando as ideias dos maiores pensadores 

da educação. Todas as disciplinas foram importantes para nossa prática.  

 

Fernanda: As disciplinas que me ajudaram mais foram: Políticas de Educação 

Infantil, por estar mais voltada para minha função que é de gestão, pude conhecer e 

aprender mais sobre esse assunto; a disciplina de desenvolvimento e aprendizagem, 

onde tivemos a contribuição dos pensadores Vigotski, Piaget e Wallon. E como já 

citei em outra pergunta a disciplina sobre diversidade.  

 

Percebe-se nas falas das cursistas que as disciplinas que mais as ajudaram foram 

relevantes à função que desempenham dentro das instituições de educação, mas uma 

disciplina foi citada por todas elas que foi a disciplina de Processos de Desenvolvimento e 

Aprendizagem na Educação Infantil. 

Outra forma de aprendizado que ocorre no curso é o trabalho coletivo, onde o 

cursista aprende com a experiência dos seus colegas, tornando-se assim o momento de 

discussão um momento de aprendizado, levando os momentos de reflexão individual e 

coletivo um suporte para uma melhoria diante da prática pedagógica que será desenvolvida, 

visando um melhor desenvolvimento e aprendizado da criança.  

Quando questionadas sobre outros aspectos da formação que influenciaram em 

suas práticas, elas afirmaram: 

 

Maria: Outro aspecto que também influenciou minha prática foi as vivências das 

colegas, os exemplos, as experiências de outras pessoas.  
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Carla: Sim. As discussões em sala, as experiências das professoras e das colegas, 

essa troca de experiência também é importante, para mostrar que às vezes temos 

outras maneiras de fazer algo.  

 

Juliana: Há sim. Quando discutíamos os assuntos em sala, sempre tinha alguém já 

tinha tido uma experiência e isso nos faz tentar também. Lembro que quando 

falávamos sobre crianças com dificuldades de aprendizagem, eu tinha um caso assim 

na escola, e os professores se angustiavam e já tínhamos tentado tudo. Mas uma 

experiência de uma professora me ajudou, pois fiz o que ela tinha feito e deu certo 

também. 

 

Fernanda: As apostilas e também a troca de experiências. Por que os textos me 

serviram para trabalhar com os professores nos planos da escola e a troca de 

experiências, porque é uma lição de vida.  

 

Percebe-se nas falas das professoras que a troca de experiências com colegas e 

professoras é uma parte essencial para a prática pedagógica. Isso fica claro na fala da 

coordenadora quando ela cita o exemplo de uma experiência ter ajudado em um caso em sua 

escola. As apostilas também foram citadas como importantes. 

  

Os professores colocam-se como sujeitos de uma experiência que se torna alvo 

privilegiado da problematização nos grupos de formação, diferenciando-se de uma 

lógica transmissiva. Compreende-se que formar(-se) profissionalmente implica 

tomar consciência da experiência de onde cada um de nós retira lições e aprende 

coisas; consciência que emerge referenciada em pessoas, grupos, situações e 

acontecimentos que fazem parte de nosso percurso de vida pessoal e profissional. A 

noção de experiência é o que passa a fornecer sentido aos conteúdos teóricos e 

práticos da formação. (FREITAS, 2007, p. 38). 

 

Os cursistas são sujeitos de sua própria história, aprendendo cada um a seu modo, 

mas em contribuição com as experiências dos outros e com situações do dia a dia, sendo a 

formação um momento muito propício para surgir novas aprendizagens e trocas de saberes. A 

troca e comunicação entre os cursistas e professores do curso contribuem para a o crescimento 

profissional, momentos nos quais muito se aprende a lidar com situações do dia a dia 

vivenciado por cada um. 

As cursistas se referindo à troca de experiência como fonte de aprendizado nos 

falam: 

 

Maria: Sim muito. Percebendo em minha sala de aula situações já vivenciadas por 

colegas.  

 

Carla: Me ajudaram muito. A fala de outras pessoas às vezes nos apontam outros 

caminhos que ainda não seguimos. 

 

Juliana: Sim. Como já citei em outras questões, foram ótimas oportunidades de 

aprender. 
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Fernanda: Acredito sim. As experiências são exemplos de vida e nos ajudam a 

refletir certas atitudes. Isso é bom.  

 

A fala das professoras aqui concretiza a questão anterior, ambas acreditam na 

força da troca de experiências como uma forma de aprendizado para todos. Sobre esse ponto, 

Freitas (2007, p. 44) afirma: “Ao invés de relatar o saber experimental a um segundo plano, 

nessa abordagem a história de vida que foi vivenciada ao longo da carreira é o ponto de 

partida do seu desenvolvimento pessoal e profissional”.  

Sua experiência profissional é o ponto de partida para sua aprendizagem, pois é 

através dela e mediante a experiência do outro e a novas experiências vividas que surgem as 

trocas e um aprende com o outro e novas aprendizagens são construídas a cada dia.  

Acredita-se numa mudança na prática dos professores através dos cursos 

específicos. Também se acredita que com momentos reflexivos e assuntos direcionados à 

especificidade dos profissionais envolvidos no curso, é possível adquirir novos 

conhecimentos e com isso buscar novas formas de desenvolver sua prática pedagógica. 

A prática reflexiva e conhecimentos específicos são essenciais para uma mudança 

e uma melhoria da atuação profissional. 

Sobre a relação entre o curso e a prática as cursistas disseram: 

 

Maria: Acho que todas as relações possíveis. Hoje percebo como é importante para 

mim e para minha prática saber tudo sobre a criança e seu desenvolvimento. 

 

Carla: O curso foi essencial para eu refletir sobre minha prática profissional.  

 

Juliana: O curso é uma forma de fortalecimento da prática, porque muitas vezes 

fazemos o certo, mas sem embasamento teórico, e o curso fez isso, hoje tenho mais 

segurança quando realizo minhas atividades. 

 

Fernanda: Trabalho com crianças há muito tempo, e esse curso veio fortalecer 

minha prática. Como gestora devo conhecer sobre criança e seu desenvolvimento, 

para poder apoiar meus professores e minhas crianças.  

 

Na fala das entrevistadas o curso foi para sua prática importante, essencial, um 

fortalecimento, um ponto de reflexão. Todas as cursistas afirmam que o curso teve relação 

com a prática profissional.  

 

É importante entender que o saber produzido pela academia a respeito da prática 

docente serve de referência para que o professor possa refletir e apoiar a sua escolha 

didática e sua prática educativa em determinadas abordagens em detrimento de 

outras, mesmo que essas não estejam na ordem do dia, nem mesmo que ele esteja 

suficientemente seguro de que elas darão certo. (CHARTIER, 1998, apud 

FERREIRA, 2007 p. 63). 
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Os conhecimentos construídos na formação servem para dar um suporte maior aos 

profissionais na hora de suas decisões quanto à sua prática, à suas escolhas, às suas 

metodologias, desde as decisões fáceis como a decisões difíceis que surgem no dia a dia das 

salas de educação infantil. 

Sobre a mudança de sua prática, as cursistas nos relatam que:  

 

Maria: Acho que a forma de olhar para as crianças, de perceber seu 

desenvolvimento. Acho que é uma conquista para mim enquanto pessoa e enquanto 

profissional, pois a partir desse novo olhar posso contribuir para a aprendizagem da 

criança. 

 

Carla: Mudou muita coisa, principalmente entendi que tenho como deve ser uma 

sala de educação infantil que promova aprendizagens a partir de interações. 

 

Juliana: Seria difícil elencar uma coisa para descrever, porque tudo mudou, meu 

olhar como profissional mudou. Mudando meu olhar, mudou minhas ações.  

 

Fernanda: Esse curso mudou muito não só em mim, mas principalmente onde 

trabalho, porque sempre busquei partilhar o que aprendi. Transformei-me 

pessoalmente e profissionalmente nesse curso.  

 

Fica claro na fala das cursistas que o curso de especialização foi uma 

transformação na prática de cada uma delas, e podemos perceber também que serviu como 

crescimento pessoal e profissional. 

  

A forma como utilizará esses conhecimentos vai depender do projeto educacional da 

instituição em que ele atua, o qual ele deve ajudar a construir. No entanto, são 

conhecimentos valiosos considerando-se que o educador é um parceiro privilegiado 

do desenvolvimento da criança pequena e, portanto, deve ter capacidade e 

sensibilidade para mediar a relação entre ela e o meio em que vive, ajudando-a a 

construir novos significados, adquirir novas capacidades e a construir-se como 

sujeito. (CRUZ, 1996, p. 84). 

 

Como esse saber vai influenciar a prática de cada cursista vai depender de muitos 

outros fatores, como onde ela trabalha, com quem atua na sua profissionalidade, mas 

lembrando que são saberes importantes para que o profissional possa contribuir com o 

desenvolvimento da criança. 

Cada experiência vivida durante o curso é mais uma oportunidade para refletir, 

sistematizar e testar os conhecimentos adquiridos durante o curso. Portanto, é uma 

oportunidade de articular a prática unida à teoria, permitindo a construção de um profissional 

mais qualificado. 
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Relatos acerca de experiências que foram marcantes e significativas na execução 

de seu trabalho docente. 

 

Maria: Um dia na aula fizemos uma brincadeira para vivenciar os cantinhos e 

algumas brincadeiras, e ali vivendo essa experiência pude concretizar o que já tinha 

visto em vídeo e discutido em sala, sobre a importância dos cantinhos para a 

autonomia e desenvolvimento da criança. Ali decidi que segunda-feira começaria a 

trabalhar com os cantinhos em minha sala e fui correr atrás de algumas coisas, saí 

pedindo às pessoas brinquedos, materiais que elas não usavam mais, etc..   

 

Carla: Uma vez lemos um texto de Madalena Freire, e me identifiquei com ele e em 

grupo tínhamos que fazer um trabalho e ali vendo que uma professora de tão longe 

passa pelas mesmas dificuldades nossa ou até piores, pois tinha uma história que era 

semelhante o que acontecia na minha sala, me fez ver que todos têm desafios, mas 

precisamos amar as crianças para entendê-las e ajudá-las e ali vi que não poderia 

ficar de braços cruzados tinha que fazer algo pela minha criança.     

 

Juliana: Um seminário que apresentamos, onde minha equipe preparou com 

bastante cuidado e ao final apresentamos um vídeo que fez muitas pessoas 

chorarem. Trabalho com a emoção dos alunos e professores, preciso estar atenta aos 

sentimentos.   

 

Fernanda: Os trabalhos em grupos, as divergências e conclusões, saber que 

podemos mexer com a opinião do outro, saber que podemos superar nossos limites. 

Lembro-me de um trabalho que estávamos com dificuldade de encontrar uma ideia, 

e passamos uns dois dias somente discutindo sem chegar a uma conclusão. Já 

estávamos nos desesperando, mas cheguei pra mais um encontro com uma ideia e 

consegui convencer a todos, alguns com receio, mas nossa apresentação foi ótima.  

 

Diante das respostas das cursistas, observa-se que as experiências estão atreladas 

ao emocional de cada uma, a emoção tomou conta dos relatos.  

 

A formação deve ajudá-los a estabelecer vínculos afetivos entre si, a coordenar suas 

emoções, a se motivar e a reconhecer as emoções de seus colegas de trabalho, já que 

isso os ajudará a conhecer suas próprias emoções, permitindo que se situem na 

perspectiva do outro, sentindo o que o outro sente... A formação dos professores 

deve favorecer sobretudo o desenvolvimento da autoestima docente, individual e 

coletiva. (IMBERNÓN, 2010, p. 110). 

  

A formação é um espaço de autoconhecimento, bem como de conhecimento do 

outro, onde as emoções podem ser divididas, onde se pode sentir o que o outro sente, suas 

alegrias e suas angústias. A formação deve ajudar os cursistas a se desenvolverem 

individualmente e coletivamente. Esses teóricos deixaram contribuições incalculáveis para as 

cursistas. Suas ideias as impulsionaram a buscar mudanças significativas e urgentes em suas 

práticas. A teoria é essencial para que o cursista tenha suporte para exercer sua prática.   

Teóricos que havia contribuído para sua prática e como elas perceberam isso, elas 

relatam: 
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Maria: Wallon, sobre sua ideia de afetividade e o desenvolvimento da criança. Ele 

nos fala que o ser humano depende tanto do meio orgânico como da emoção e 

afetividade com o meio em que vive. 

 

Carla: A ideia de Vigotsky sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), que 

significa o espaço entre o que a criança já sabe fazer sozinha e o que ela precisa 

fazer com a ajuda do adulto. 

 

Juliana: A ideia de Vigotsky, sobre interações. Ele nos diz que a criança aprende 

em interação com o meio, e que o professor deve favorecer momentos de interação e 

aprendizagens. 

 

Fernanda: A ZDP, zona de desenvolvimento proximal, e a distância entre o nível 

do desenvolvimento real, a criança consegue fazer independente e o nível de 

desenvolvimento potencial, a criança precisa da ajuda de um adulto realizar algo. 

 

É visto que cada entrevistada citou suas ideias e autores que mais lhes marcaram e 

consideram importante para a prática. As respostas apontam ideias diferentes, mas somente 

dois autores são citados e tendo por igual ideias do teórico Vigotsky sobre a ZDP. Os autores 

contribuíram para dar mais credibilidade à forma como atuar nas salas de educação infantil, 

com as crianças e também com os pais. Perrenoud (2003, p. 56) afirma que “É preciso dar aos 

educadores da primeira infância um nível elevado de formação. Afinal, sua missão é dupla: 

não apenas atuar adequadamente junto às crianças, mas também difundir saberes educativos e 

psicológicos junto aos pais [...]”. 

Os profissionais de infância têm uma responsabilidade muito grande, pois além de 

educar, precisam cuidar das crianças e devem fazer isso em parceria com os pais. Eles 

necessitam agir de forma diferente dos demais profissionais, já que atuam com a primeira 

infância, onde muitos valores são construídos.   

Temas específicos possibilitaram a reflexão das práticas pedagógicas utilizadas 

em suas salas de educação infantil. O trabalho pedagógico com as crianças é um tema de 

grande importância para uma nova visão de como deve acontecer o fazer docente nas salas e 

instituições de educação infantil. 

Os depoimentos a seguir ilustram três temas que são considerados por elas como 

contribuição para melhoria de sua prática: 

 

Maria: Afetividade; Diversidade; Brincadeira. 

 

Carla: Educar e cuidar na Educação Infantil; Interação; Brincadeira. 

 

Juliana: Diversidade; Aprendizagem; Educar e cuidar. 

 

Fernanda: Política de Educação infantil; Diversidade; Brincadeira. 
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As respostas aqui apresentadas mostraram a importância dos assuntos abordados 

durante o curso para a prática profissional das entrevistadas. Podemos ver aqui que os 

assuntos brincadeiras e diversidade foram citados por três cursistas. Imbernón (2010, p. 78 ) 

nos mostra que “a formação pode ajudar a definir esse significado daquilo que se faz na 

prática em situações concretas”. 

A formação tem o poder de unir a teoria com a prática, levando os cursistas a 

visualizar situações concretas e sentirem-se apoiados pelos autores e textos, buscando apoiar 

sua prática a outras. Os professores constroem uma relação de produtor de conhecimento ao 

longo do curso de formação. Os conhecimentos possuem suas fontes de aquisição e o docente 

integra esses saberes na prática; nesse sentido, esses saberes trazem as marcas de cada um. 

Crescem e transformam-se ao longo do tempo, da carreira profissional, e são construídos 

principalmente motivados em função dos contextos de cada cursista. 

Os depoimentos a seguir ilustram o que as cursistas sabem sucintamente sobre um 

determinado assunto: 

 

Maria: A afetividade, importante no processo de aprendizagem da criança, pois ela 

aprende com a interação com o outro.  

 

Carla: Educar e Cuidar são ações inseparáveis, não podemos apenas educar ou 

apenas cuidar, o cuidado está ligado à ação de educar.  

 

Juliana: Diversidade é aceitar as diferenças como uma oportunidade de 

aprendizado, porque todos temos o que aprender com o outro. É respeitar o ritmo de 

cada um, valorizar as potencialidades de todos.  

 

Fernanda: Diversidade. Uma escola que respeita o princípio da diversidade valoriza 

as diferenças, pois todos somos iguais quanto às diferenças. 

 

Como se pode perceber, todas as respostas expressam um conhecimento pessoal 

das entrevistadas quanto ao assunto escolhido por elas, podendo ser demonstrado nas falas das 

duas entrevistadas que falaram sobre diversidade. Imbernón (2010, p. 80) aponta que “o 

desenvolvimento profissional é um conjunto de fatores que possibilita ou impede que os 

professores avancem na questão da identidade”. Os cursistas têm em seu contexto social e 

profissional o fator maior que os leva a avançar ou não em sua identidade profissional. 

 

4.3 Desafios para transformar os conhecimentos em prática 
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A aplicação somente de conhecimentos científicos não é suficiente para resolver 

os desafios impostos pelo dia a dia nas salas de educação infantil, o que implica a capacidade 

de saber lidar com o inesperado, ou seja, saber o que fazer quando aparecem situações onde o 

saber específicos no seu repertório de conhecimentos construídos no curso não é capaz de 

resolver os problemas.  

Os depoimentos a seguir ilustram as maiores dificuldades enfrentadas por elas 

para porem em prática o que aprenderam no curso e como superaram: 

 

Maria: O número elevado de alunos em minha sala dificulta principalmente o olhar 

e a escuta das crianças. A falta de espaço na instituição para atividade ao ar livre. 

Mas agi sempre com as minhas possibilidades procurando fazer o que considerava 

melhor para as aprendizagens das crianças.  

 

Carla: A falta de entendimento das famílias quanto à rotina que desenvolvia em 

sala, e também os gestores da escola que muitas vezes não partilham das mesmas 

ideias. As famílias cobravam mais atividades para casa de escrita e os gestores às 

vezes reclamava que brincava demais com minhas crianças. Procurei conversar e 

mostrar como elas aprendiam dentro das atividades propostas e ao longo do tempo 

fui conseguindo mudar um pouco a visão deles também. 

 

Juliana: Os professores que às vezes não aceitavam minhas opiniões, dificultando 

que as crianças fossem beneficiadas com uma prática voltada para o 

desenvolvimento integral delas. Não desisti e aos poucos ia trabalhando, 

principalmente nos planejamentos assuntos sobre o desenvolvimento da criança 

dentro das interações e brincadeiras, mas não consegui contagiar a todos, ainda 

encontro resistências.  

 

Fernanda: Muitas vezes órgãos superiores que cobram ações divergentes ao que 

aprendemos no curso. Tento agir dentro da escola sempre nessa perspectiva e tento 

mostrar que está funcionando. 

 

Percebe-se nas falas das entrevistadas que as dificuldades existem, mas que é 

possível amenizá-las, senão vencê-las. A prática é a melhor demonstração de que o importante 

é a criança e sua aprendizagem. Os conhecimentos construídos ao longo do curso de 

especialização são essenciais para uma boa formação do profissional, mas quando é preciso 

usá-los na prática os profissionais se defrontam com situações estressantes decorrentes da 

falta de convergência entre o que aprendem na teoria e o que encontram na realidade das 

instituições de educação infantil.  

Os relatos abaixo mostram as reflexões acerca dos desafios vencidos por elas para 

exercerem suas práticas:  

 

Maria: Encontrar maneiras de trabalhar com muitas crianças sem deixá-las de lado. 

Porque cada criança é única, tinha que exercitar meus conhecimentos. Estava 

ansiosa para por em prática. 
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Carla: O medo de enfrentar as opiniões das famílias e dos outros profissionais da 

escola. Medo da não aceitação como profissional.  

 

Juliana: Fazer que meus ensinamentos chegassem até às crianças dentro da prática 

de seus professores. Alguns professores resistiam aos meus argumentos e 

permanecendo em uma prática bitolada numa perspectiva de que o professor é o 

mais importante. 

 

Fernanda: Contagiar todos com minhas aprendizagens. Como na minha escola 

somente eu fiz o curso, era preciso fazer com que os outros profissionais se 

entusiasmassem com saberes do curso.  

 

Diante das respostas das cursistas, observa-se que todas procuraram vencer os 

desafios encontrados para por em prática as aprendizagens do curso. Acreditando em uma 

educação infantil de qualidade, para todos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa se propôs investigar a perspectiva dos professores, diretores 

e coordenadores pedagógicos sobre a formação específica em educação infantil, 

caracterização do curso, a influência do curso na sua Prática Profissional, e ainda identificar 

os principais desafios enfrentados para colocar em prática os conhecimentos construídos ao 

longo do curso, pretendendo analisar o sentido que as cursistas atribuem a esses assuntos.  

Procurou-se observar todas as particularidades nas falas das cursistas que 

pudessem fornecer sinais sobre os princípios que compõem suas concepções acerca do curso 

vivenciado por elas.  

Consequentemente, ao longo da pesquisa, pôde-se perceber que os princípios 

presentes nas concepções de todas as entrevistadas quanto à caracterização do curso 

concluem: que o curso é bem estruturado e tinha a criança, infância e educação infantil como 

temas principais, os recursos utilizados foram pensados para uns objetivos e que os objetivos 

tinham sido preenchidos e que as avaliações mesmo necessárias ainda tinham uma 

predominância em modelos de avaliações tradicionais. A forma como as avaliações eram 

feitas foi criticada, até por ter incidido em episódios de reprovação e desistência de alguns, 

acarretando numa perda para o grupo. Alguns assuntos poderiam ter aparecido no curso com 

mais ênfase, assuntos esses relacionados a dificuldades encontradas no dia a dia de suas 

instituições. O curso foi importante para o aprendizado tanto pessoal como profissional. 

As concepções sobre a influência do curso na sua Prática Profissional encontram-

se sobre a visão de que as disciplinas e assuntos abordados nelas foram de grande importância 

para uma reflexão de sua prática pedagógica, e que há disciplinas que dão mais ênfase a essas 

mudanças, e que as apostilas concretizam essas ações já que será um bem pessoal de cada 

uma. A troca de experiência dentro e fora da sala de aula foi de grande impacto para que 

ações fossem repensadas e praticadas e que novas ações surgissem dentro das instituições de 

educação infantil. O curso foi na vida das entrevistadas um ponto de reflexão e mudança, e 

principalmente uma ponte entre teoria e prática, que transformou a vida profissional das 

cursistas bem como suas vidas pessoais. As transformações só acontecem porque as 

experiências da prática educativa entrelaçaram-se com as experiências vividas e trocadas 

durante o curso, experiências fortalecidas com contribuições de teóricos e professores, que 

transformaram ideias e pessoas. 

As concepções em relação aos desafios encontrados para por em prática os 

conteúdos do curso das cursistas são: os desafios sempre existirão, sempre se encontrará 
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dificuldades no caminho, mas elas poderão ser vencidas com esforço e trabalho e 

principalmente apoiado no objetivo principal, a criança. 

Portanto, dirigimo-nos às questões iniciais que nos conduziram ao 

desenvolvimento dessa pesquisa e concluímos que conhecer a criança e como ela se 

desenvolve plenamente é uma necessidade para profissionais que querem garantir uma prática 

que respeite os direitos da criança. “Quanto mais se aprende, mais se ensina” é um ditado 

popular que pode nos remeter a uma verdade, já que quanto mais conteúdos da formação 

foram estudados, mais as práticas iam se transformando nas salas de educação infantil, e essas 

mudanças não aconteciam somente em sala de aula, mas no íntimo de cada cursista que se 

ouvia dizer ser alguém mais preparado e confiante. 

A partir do momento em que os educadores apropriam-se de conhecimentos 

acerca de como a criança aprende, de que ele como professor tem um papel mediador no 

processo de aprendizagem e responsável pelo estado físico e psicológico dessa criança, ainda 

se apropria de estratégias de ação para desenvolver em seu dia-a-dia. Acima de tudo, quando 

ele se vê como uma pessoa capaz de promover mudanças na vida das crianças, não fica de 

braços cruzados, pois está ciente de seu papel de profissional capaz de em sua prática 

pedagógica unir teoria e prática, e ainda conhecer a criança, vendo-a como construtora do seu 

processo de aprendizagem.  

A semelhança nas concepções das cursistas demonstra que o curso de formação 

construiu alicerces fortes na vida desses profissionais, e que a formação não atua somente no 

campo individual, mas no campo da coletividade, ficando clara a presença de um grupo que 

construiu ao longo do curso aprendizagens e vivências, que levarão para suas práticas 

pedagógicas, bem como para suas vidas pessoais. A especialização em educação infantil foi 

um espaço de valorização e reconhecimento do papel do professor de educação infantil 

auxiliando no fortalecimento de uma pedagogia da infância e na formação de profissionais 

capazes de transformar a vida de uma criança. 

Concluindo, mas não encerrando esse assunto, e sim dando inicio a um diálogo 

sobre a Especialização em Educação Infantil, destaco as professoras, coordenadoras e 

diretoras que estiveram nessa formação, pessoas que não são diferentes de outros estudantes, 

que às vezes aceitavam as ideias, outras resistiam, mas que nunca perderam a esperança! 

Mesmo em seus níveis elevados de cansaço físico, com a falta de tempo, deixando seus 

familiares nos finais de semana, não desistiram do que acreditam ser sua função como 

educadoras buscar tornar-se profissionais melhores para atender melhor às crianças de suas 

instituições de educação infantil.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM CURSISTAS 

 

 

 

Roteiro de Entrevista 

  

Data da realização da entrevista              Horário:  

Local: Nome da entrevistada Município:     Estado:  

 

1. Dados de identificação/formação. 

1. Qual a sua idade? E seu estado civil? Você tem filhos? Quantos? Qual a idade deles? 

2. Qual sua profissão? 

3. Por que escolheu essa profissão? 

 

4. A quanto tempo trabalha com educação? E com educação infantil? 

5. Qual a sua formação inicial? Me fale um pouco sobre ela. 

6. Por que decidiu fazer o curso de especialização em educação infantil? 

2. Caracterização do curso. 

1. Você pode me descrever como é a estruturação do curso? (onde aconteciam os 

encontros, com que frequência, como aconteciam, quem ministrava as disciplinas, que 

assuntos foram abordados etc) 

2. Que recursos metodológicos foram utilizados no curso? O que você achou deles? 

3. Que estratégias de avaliação são utilizadas no curso? O que você acha delas? O que 

você achou do curso? (duração, carga horária, assuntos abordados etc) 

 

4. Do que mais gostou no curso? Por quê? 

5. Houve alguma coisa que você não gostou? O quê? Por que não gostou disso? 

6. Você sentiu falta de alguma coisa no curso? do quê? 

7. Se pudesse, vc mudaria alguma coisa no curso? o quê? por que mudaria isso? 

 

3. A influencia do curso na sua Prática Profissional. 

1. Quais disciplinas ou assuntos abordados no curso você considera que mais te ajudaram 

na sua prática? Por quê? 

2. Há outros aspectos do curso que vc considera que tiveram impactos na sua prática? 

Quais? Por quê?  

3. Você acredita que a troca de experiência com colegas do curso te ajudaram a exercer 

melhor a sua  prática? Como? 

4. Que relações você consegue perceber entre o curso e a sua prática profissional?  

5. O que você acha que mudou na sua prática após a realização do curso? O que acha 

disso? 
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6. Descreva uma das experiências do curso que foi marcante e significativa na execução 

de seu trabalho docente. 

7. Você poderia mencionar a ideia de algum teórico estudado no curso que tenha 

contribuído para sua atuação na prática profissional? Como isso foi percebido em seu 

fazer profissional? 

8.  Cite três temas abordados no curso que tenham contribuído de forma significativa 

para a melhoria de sua prática profissional (por ordem de importância). 

9.  Escolha um desses temas e fale um pouco sobre ele. 

10. Descreva uma das experiências do curso que foi marcante e significativa na execução 

de seu trabalho . 

 

4. Desafios para colocar os conhecimentos em prática. 

1. Quais as maiores dificuldades enfrentadas  por você para colocar em prática o que 

aprendeu no curso? Por quê? O que faz para superá-los? 

2.  O que você considera que foi seu maior desafio para colocar em prática o que 

aprendeu no curso? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


