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RESUMO

FREITAS,  Suzana  Cristina  de.  A  influência  do  educar  na  primeira  infância:  a
indispensável  formação continuada para docentes da educação infantil.  2018.  68
folhas. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

Este trabalho teve como objeto de estudo a formação continuada dos professores da
educação infantil de 0 a 5 anos. O objetivo geral da pesquisa foi identificar e apontar
a importância do educar na primeira infância, por meio da formação continuada dos
professores.  A pesquisa realizada foi  bibliográfica, documental  e de campo, com
aplicação  de  questionários  em dois  Centros  Municipais  de  Educação  Infantil  da
cidade de Paranavaí - PR, abordando os professores como constituem seu processo
de formação continuada e como avaliam essa ação para a prática pedagógica. Os
resultados da pesquisa apontaram para uma certa distância da formação continuada
oferecida com a prática diária do contexto escolar.

Palavras-chave: Educação. Professores. Formação. 



ABSTRACT

FREITAS, Suzana Cristina de.  The influence of educating in early childhood: the
indispensable continuing training of teachers of children's education. 2018. 68 folhas.
Monografia  (Especialização  em  Educação:  Métodos  e  Técnicas  de  Ensino).
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018

This work was the subject of study the continuing training of teachers of children's
education from 0 to 5 years. The general objective of the research was to identify and
point  out  the  importance  of  educating  in  early  childhood,  through  the  continuing
training  of  teachers.  The  survey  was  bibliographic,  documentary  and  field,  with
questionnaire application in two municipal centers of children's education of the city
of  Paranavaí-PR,  addressing  the  teachers  as  they  constitute  their  process  of
continued formation and how they evaluate this action for pedagogical practice. The
results  of  the  survey pointed  to  a certain  distance from the  continuing  formation
offered with the daily practice of the school context.

Key words: Education. Teachers. Training.
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1 INTRODUÇÃO

A  influência  do  educar  na  primeira  infância:  a  indispensável  formação

continuada para docentes da Educação Infantil remete como a educação na primeira

infância é fundamental.  A formação continuada destes profissionais por sua vez,

afirma  a  importância  dos  professores  da  educação  infantil  de  aprimorarem

continuamente seu conhecimento. 

Entretanto, existem  lacunas em relação à educação infantil  e a formação

continuada desde profissionais. A educação infantil  superou o caráter  restrito  do

cuidar?  Sua  importância  na  construção  do  indivíduo  tem  sido  reconhecida?  O

profissional que trabalha nesta modalidade de ensino tem uma formação continuada

apropriada? Dentro destas perguntas gerais outros questionamentos vão emergindo

no transcorrer do trabalho.

A educação infantil  (creche e  a  pré-escola)  com a Constituição de 1988

definiu-se como direito da família e dever do Estado em oferecer esse serviço. A

criança  conforme  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil

(2010, p.12) é um “[...] sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e

práticas cotidianas que vivencia constrói sua identidade pessoal e coletiva, [...]”

A criança é posta como um ser histórico que interage com seu meio e a

partir  desta  etapa  de  seu  desenvolvimento  vai  assimilando  as  ações,  vivências,

experiências do grupo social que faz parte, e desenvolve-se, constrói-se como ser

desde  a  puerícia.  O  professor  é  o  agente  que  irá  mediar  esta  relação  entre  a

educação formal, o saber sistematizado e o indivíduo em formação.

A  formação  continuada  deve  permite  que  o  educador  se  engaje  em

pesquisas,  estudos,  reflexões críticas especialmente coletivas e se aproxime das

novas  concepções  de  linguagens,  tecnologias,  informações  e  mudanças  da

sociedade e a partir desta possa delinear os direcionamentos em seu dia a dia.

Para investigar tais preposições o trabalho foi  desenvolvido em forma de

pesquisa bibliográfica, documental através de documentos oficiais, leis que abordam

a  formação  continuada  e  de  pesquisa  de  campo  aplicada,  onde  o  pesquisador

necessita ir a campo, presenciar relações sociais.
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O  local  para  desenvolvimento  da  pesquisa  se  deu  em  dois  Centros

Municipais  de  Educação  Infantil  (CMEI)  da  cidade  de  Paranavaí-PR,  que  se

localizam em regiões opostas da cidade.

Esta metodologia buscou analisar, por meio de questionários aplicados aos

docentes, das duas instituições, a relação com a formação continuada, no que se

refere a sua importância e se as ações que frequentam tem validade em sua prática

pedagógica.  São  hipóteses  que  o  questionário  e  a  pesquisa  em campo buscou

avaliar.

Pretendemos  como  objetivo  geral  identificar  e  apontar  a  importância  do

educar na primeira infância e da formação continuada dos docentes na educação

infantil. Como objetivos específicos pretendemos analisar a educação na primeira

infância; conhecer as políticas públicas que educação na primeira infância; buscar

as políticas públicas que tratam da formação continuada e compreender como os

docentes concebem e vêem a formação continuada em sua prática pedagógica.

No que se refere à estrutura da pesquisa o primeiro capítulo abordará a

educação  na  primeira  infância,  abrangendo  os  cuidados  físicos  e  a  educação

prática,  alçando  para  o  cerne  da  discussão  as  questões  referentes  ao  cuidar  e

educar  na  educação  infantil.  Em  seu  segundo  capítulo,  busca  entender  o  que

designa  formação  continuada  de  professores  e  as  políticas  públicas  desta

modalidade de formação. Por fim, traz a discussão e análise dos dados coletados,

por  meio  do  questionário,  aplicado  nos  dois  CMEIs  e  as  perspectivas  destes

profissionais sobre a formação continuada oferecida, seus apontamentos em relação

a esta formação, concepções a respeito desta e se atende aos dilemas do espaço

escolar.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo tem por escopo, trazer a reflexão acerca da importância da

educação na primeira infância, os cuidados necessários com sua vida corpórea e a

sua instrução.

O primeiro capítulo fundamenta-se inicialmente nos pressupostos teóricos

educacionais  do  teólogo  e  pensador  humanista  da  Renascença  do  século  XVI

Erasmo de Roterdã (1466-1536),  do filósofo alemão Immanuel Kant (1704-1804),

que viveu no século XVIII,  do historiador francês Phillippe Ariès (1914-1984),  do

psicólogo  e  biólogo  Jean  Piaget  (1896-1980)  e  dos  psicólogos  russos  Lev

Semyonovich Vygotsky (1896-1934)  e Alexis  Leontiev (1901-1979),  estes últimos

que viveram no início do século XX. 

Buscando um enfoque cronológico e histórico o primeiro capítulo abordará

inicialmente os pressupostos teóricos de Erasmo de Roterdã analisando sua obra

“De  Pueris”  (2008),  depois  segue  para  Immanuel  Kant  e  seu  livro  “Sobre  a

Pedagogia” (1999), em seguida aborda a discussão acerca do conceito de infância

descrito por Phillippe Ariés em “História social da criança e da família” (2006). 

Seguindo para a área da biologia, psicologia e do meio social  tem-se os

delineamentos do biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget e do psicólogo bielo-russo

Vygotsky  propulsor  da  psicologia  histórico  cultural,  estes  analisados  pela  autora

Kramer (2004), o capítulo é concluído com os estudos do psicólogo russo Alexis

Leontiev.

Por meio de pesquisa e análise de bibliografias destes autores procurou-se

analisar seus desígnios teóricos em relação a educação da criança. A abrangência e

visão  destes  pensadores  e  pesquisadores  é  de  suma  importância  pois,  estes

transitaram  em  diversas  ciências  e  abordagens  como  a  filosofia,  psicologia,

linguística,  o  meio  familiar,  social  e  especialmente  a  educação  da  criança  na

primeira etapa escolar. 

A  opção  de  estudar  textos  de  épocas  longínquas  da  contemporaneidade

como dos intelectuais Erasmo e Kant, se fundamenta nas conjecturas apresentadas

pelo  teólogo  e  o  filósofo  que  são  extremamente  atuais,  pois  suas  obras  são
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considerados clássicos  e conforme pontua o escritor  italiano Ítalo  Calvino1(1923-

1985), um clássico é uma obra que nunca terminou o que tinha a dizer.

2.1 EDUCAR A CRIANÇA DESDE A INFÂNCIA – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Nos primórdios do século XVI, tem-se o advento do nascimento da sociedade

burguesa, assim para o teólogo e pensador deste período Erasmo de Roterdã2 é

preciso antes de mais nada, ensinar os indivíduos dessa nova sociedade a conviver,

o processo de humanização do homem deve começar desde sua infância. 

Se a história muda, os métodos acompanham estas novas formas do homem

de  se  produzir.  Erasmo  (2008)  cria  um novo  método  de  educação  baseado  na

inteligência e reflexão, que se contrapunha ao anterior, pautado na educação das

crianças com castigos físicos e apenas repetição e memorização, um método de

educar e obedecer, de orar e memorizar. 

O século que Erasmo viveu, foi marcado por transformações profundas na

sociedade, logo o mundo divino já não dava conta de conduzir o novo mundo que

surgia.  A  sociedade  passa  a  requerer  novos  projetos  para  a  formação  de  seus

indivíduos,  o  Humanismo  presente  nesta  época  coloca  o  homem  no  centro  do

universo e este agora vem a tornar-se o responsável por sua existência, mas para

isto necessita moldar o mundo a sua volta. 

Erasmo (2008) considera que é preciso ensinar o homem a conviver, e é por

meio do trabalho e da educação que este aprenderá a viver como ser em sociedade.

Para o teólogo é de extrema importância que a educação proporcione a formação de

indivíduos capazes de pensar baseando-se na razão e, para que atinja tal fim, é

essencial iniciar a educação desde cedo, mais especificamente desde o nascimento,

esta educação inicial cabe aos pais. 

Com  a  análise  de  sua  obra  “De  Pueris”  (2008)  Erasmo  aborda  temas

referentes  a  esta  educação  inicial,  a  qual  humaniza  o  homem,  que  segundo  o

1 CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

2 Conhecido como Erasmo de Roterdã (1446-1536), Desidério Erasmo foi, em seu tempo, um dos
maiores críticos do dogma católico romano e da imoralidade do clero. Mas não deixou de atacar
também o movimento protestante de Lutero. Professor de Língua Grega na Universidade de Oxford,
na  Inglaterra,  ele  percorreu  as  principais  universidades  da  Europa.  Disponível  em:
https://educacao.uol.com.br/biografias/erasmo-de-roterda.htm. Acesso em: 23/jan/2018.
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pensador nasce como um animal, mas por meio de sua instrução e convívio em

sociedade transforma-se em um ser humano. 

Na parte  I  de  seu livro  sob o  título  “Nunca é  cedo demais  para  iniciar  o

processo educacional” refere-se a concepção que irá apresentar, pautando que a

educação deve iniciar-se imediatamente na idade pueril, para que a criança se torne

um indivíduo promissor. 

[...]  acalentas  diligenciar  para  que  criança  tão  promissora,  logo  mais  ao
ganhar  porte,  seja  iniciada  nas  boas  letras,  instruída  nas  melhores
disciplinas assim como instruída e formada nos salubérrimos princípios da
filosofia. (ROTERDÃ, 2008, p.09) 

Erasmo (2008) segue seus estudos pautando que a educação nesta primeira

fase logo do nascimento da criança exige que os pais além de estarem presentes

neste processo, estejam atentos na escolha de uma boa ama que zele por uma

apropriada alimentação e cuidados físicos da criança, e que os pais encontrem um

adequado preceptor para que seus filhos sejam bem instruídos.

Apesar de os pais serem responsáveis pela escolha de um bom preceptor,

pois tudo que se ensina na infância é para a vida toda, no título “Paternidade não se

reduz ao ato gerativo”, Erasmo (2008) é categórico ao mais uma vez enfatizar que o

fato de ser pai não deve apenas se relegar ao fato de gerar, é preciso ter dedicação

com seus filhos. 

No entanto, alguns julgam ter realizado, à maravilha, sua missão paterna só
porque respondem pelo ato gerativo, quando isso representa o mínimo do
amor exigido pelo título da paternidade. Para seres pai autêntico deves dar
dedicação plena ao filho por inteiro, sendo que a primazia absoluta desse
empenho  recai  sobre  aquela  parte  que  o  sobrepõe  aos  animais  e  o
aproxima, bem de perto, da semelhança com divindade. (ROTERDÃ, 2008,
p.10)

O teólogo já no século XVI, postula como a relação entre a educação, aquela

mais ampla ofertada no meio e a educação formal para os conhecimentos científicos

possuem relações próximas.  Visto  que os  pais  são os primeiros  a velarem pela

instrução de seus filhos e ao escolherem bons cuidadores e educadores não podem

nem devem se excluir deste processo de humanização da criança. 

Os cuidados com a vida corpórea, ou seja, os cuidados com o corpo também

são  de  suma  importância  para  Erasmo  (2008),  segundo  o  autor  este  cuidado

estende-se ao nascimento e vida da criança, pois um ser que não recebe os devidos
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cuidados físicos na infância, certamente será uma pessoa que crescerá enferma.

Estas afirmativas serão novamente discutidas no século XVIII pelo filósofo Immanuel

Kant. 

Erasmo (2008) pontua questões que vão além dos cuidados físicos expondo

que de nada adianta cuidar do corpo, da saúde física se não empenhar os mesmos

cuidados com a instrução e a educação.

[...] Não seria ridículo enfeitar o chapéu e deixar o cabelo em desalinho ou
infestado de parasitas? Ora, de maior desatino seria prodigalizar tratos ao
corpo  perecível  e  não  ter  desvelo  pela  alma  imortal.  (ROTERDÃ,  2008,
p.11)

Segundo este, de que adianta cuidar do corpo que é perecível e não da alma

que se refere ao conhecimento a mente, que para o teólogo é eterna. Para tanto é

necessário educar logo na primeira infância, como um animal que se não adestrado

quando novo, não terá serventia quando crescer. É preciso que esta educação seja

proferida  em seu devido  tempo.  Kant  também retomará estes  preceitos  sobre  a

infância,  enfatizando que a criança deve ser  educada e  disciplinada na primeira

infância, caso contrário, posteriormente já estará corrompida pelos vícios. 

É interessante como Erasmo (2008) expõe que se deve aprender  com os

agricultores a tarefa de educar a criança, uma vez que o agricultor prepara o solo

para receber a semente, dá-lhe o adubo, água, protege sua plantação contra as

pragas, se a plantação tiver estes cuidados a colheita provavelmente será de bons

frutos, mas caso deixe a plantação ao acaso, esta gerará maus frutos.

Aquele que educa tem sua mão modeladora sobre a criança, aquela que é

cuidada e instruída crescerá e gerará bons frutos, caso contrário provavelmente sem

os devidos cuidados na infância a criança se tornará um adulto infrutífero para a

sociedade.

Outro fator apontado na educação da criança desde pequena é o cuidado

para educar com o fim de se atingir o caráter, a moral, ou conforme a instrução ou

falta  dela,  pode-se ter  como resultado um indivíduo voltado para  a corrupção e

contaminado pelos vícios. 

Entre alguns dos preceitos delineados acima do teólogo Erasmo de Roterdã

no  século  XVI,  serão  discutidos  no  século  XVIII,  por  meio  do  filósofo  alemão
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Immanuel Kant3. O mesmo retoma e reforça pontos que Erasmo também abordava

como: o quanto é essencial  a educação da criança na sua primeira infância,  os

cuidados que se deve ter com este ser, o zelo por sua educação prática e moral,

atentar sobre sua instrução, disciplina, saúde, a influência de bons educadores, são

algumas  das  questões  que  Kant  retoma  e  que  na  atualidade  também  são

importantes de serem abordadas e refletidas. 

O filósofo Immanuel Kant em sua obra Sobre a Pedagogia4 (1999) concebe a

educação pelo cuidado de sua infância, a conservação, a disciplina e a instrução

com a formação. A educação para Kant se faz pelos cuidados físicos e de formação,

a educação física é a primeira educação e são os cuidados com a vida corporal, a

formação compreende a disciplina e instrução,  temos assim a educação física e

prática.

As primeiras premissas do texto Sobre a Pedagogia (1999) apontada por Kant

compõem a conceituação de educação e especialmente porque a educação e os

cuidados com o homem em seu nascimento se difere de qualquer outra criatura.

O  homem  é  a  única  criatura  que  precisa  ser  educada.  Por  educação
entende-se o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e
a  instrução  com  a  formação.  Consequentemente,  o  homem  é  infante,
educando e discípulo. (KANT, 1999, p.11)

O autor traz o quão determinante é a educação para a vida do homem, e esta

educação que desde a infância é diferente de qualquer outro ser. Do mesmo modo

que Erasmo (2008), Kant (1999) concebe que a criança desde o nascimento precisa

assim  como  as  outras  criaturas  (animais)  que  lhe  alimentem,  seja  aquecida,

protegida, esta é a educação física, comum aos demais animais. É a partir da sua

formação, da sua disciplina que esta passa a se diferir dos demais animais, pois sai

do espírito de animalidade e torna-se um ser sociável. Para Kant (1999, p.12) “A

disciplina transforma a animalidade em humanidade”.

3 Immanuel Kant (1724-1804) foi um filósofo alemão, fundador da “Filosofia Crítica”. Dedicou-se em
resolver a confusão conceitual  a respeito do debate acerca da natureza do nosso conhecimento.
Procurou  explicar  como é  o  funcionamento  do  mecanismo  de  apreensão e  de  compreensão da
realidade  que  permite  ao  Homem  saber-se  inserido  em  um  Universo.  Disponível  em:
https://www.ebiografia.com/immanuel_kant/. Acesso em:23/jan/2018.

4 A obra é o resultado da edição, autorizada, que seu aluno Friedrich Theodor Rink efetuou sobre as
notas  enviadas pelo  filósofo  para  publicação e que correspondem,  pelo  menos parcialmente,  ao
material utilizado no curso de pedagogia em que foi encarregado de lecionar na Universidade de
Königsberg (Alemanha) nos semestres do inverno de 1776-7, do verão de 1780 e do inverno de 1786-
7. O texto foi publicado originalmente por Rink, em 1803.
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Na educação do homem deve-se portanto  ser  disciplinado,  impedir  que a

animalidade prejudique o caráter humano, deve tornar-se culto. A educação deve

cuidar para que o homem torne-se prudente, esta prudência deve evitar ações que

prejudiquem  o  outro,  deve  levar  o  indivíduo  a  cuidar  da  sua  moralização,  pois

convém que o homem saiba escolher bons fins.

Entretanto o filósofo afirma que a educação não pode ser relegada apenas ao

caráter  disciplinador,  mas  deve-se  entender  que  é  por  meio  deste  processo  da

educação de modo disciplinador que a criança vai  adquirindo a instrução e esta

última é o caráter prático da educação. 

A  selvageria  consiste  na  independência  de  qualquer  lei.  A  disciplina
submete o homem às leis da humanidade e começa a fazê-lo sentir a força
das próprias leis. Mas isso deve acontecer bem cedo. Assim, as crianças
são mandadas cedo à escola, não para que aprendam alguma coisa, mas
para que aí se acostumem a ficar sentadas tranquilamente e a obedecer
pontualmente àquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro elas não
sigam de fato e imediatamente cada um de seus caprichos. (KANT, 1999,
p.13) 

Tal  afirmação  pode  ser  considerada  extrema  para  algumas  premissas

educacionais, mas o que o autor apresenta é a importância do convívio escolar e a

disciplina que a escola proporciona desde a infância, que é o primeiro contato que a

criança tem fora do seio familiar.

Disciplinar desde cedo é postular que o homem é um ser político, ou seja, é

um ser social que vive em uma sociedade, ao abandonar seus instintos animais, sai

da  selvageria  e  abdica  de  impulsos  para  respeitar  o  espaço  do  outro,  o  que  é

primordial em uma sociedade que apresenta regras, leis a seguir. Para o filósofo a

criança  ao  aprender  estas  condutas  desde  a  infância  não  se  entregará  a

animalidade de seus impulsos. Ainda segundo o filósofo “é preciso acostumá-lo logo

a submeter-se aos preceitos da razão” (KANT, 1999, p.14). 

Logo para se educar Kant é categórico ao afirmar que uma geração educa a

outra, esta educação se modifica e incorpora novos saberes a partir das gerações, é

esta educação que faz o homem tornar-se homem, e ela só pode ser transmitida por

meio de outros homens, que já receberam a instrução de outros. 

O homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação.
Ele  é  aquilo  que  a  educação faz.  Note-se  que  ele  só  pode receber  tal
educação de outros homens, os quais a receberam igualmente de outros.
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Portanto, a falta de disciplina e de instrução em certos homens os torna
mestres muito ruins de seus educandos. [...]. (KANT, 1999, p.15).

Kant entende (1999) que se os homens só podem ser educados por outros

homens é de extrema necessidade que os educadores sejam preparados, tenham

sido  bem  instruídos,  caso  contrário,  reproduzirão  uma  educação  de  qualidade

duvidosa e prejudicial à sociedade. Este trecho é imprescindível ao remeter o quanto

à formação daquele que educa está condicionada ao que o educando irá receber,

tanto no aspecto de uma educação frutífera ou nula, estas duas situações estão

condicionadas.

Ao retomar a preposição de que uma geração educa a outra, é importante

salientar que Kant (1999) concebe que a cada geração a educação se transforma, é

inegável  que  a  educação  está  condicionada  as  raízes  da  sociedade  que  está

condicionada a um sistema econômico, cultural, de relações sociais e quando estas

relações se alteram a educação se transforma junto com a sociedade. 

Conforme Kant  (1999),  estas  mudanças  que  as  gerações  sofrem em sua

trajetória histórica, deveriam ser pautadas na progressão moral, em que a cada nova

geração que fosse educar a outra estivesse com sua prática aperfeiçoada. 

Nesse sentido fica exposto o quanto importante é o conhecimento alcançado

ao longo do tempo. A formação continuada de professores e os saberes que estes

adquiriam e  adquirem com sua  prática  docente  deve  resultar  que  a  cada  nova

geração  essa  educação  se  amplie,  progrida  para  formar  bons  educandos.  A

formação de uma criança passa pelas mãos de um mestre, e este, conforme sua

formação  e  aprimoramento  desempenhará  papel  marcante  neste  indivíduo,  seja

para o progresso ou para a animalidade. 

Kant  (1999)  também  pontua  o  quanto  a  pedagogia  e  a  educação  são

preponderantes na construção do indivíduo, esta deve ter seu status de ciência, uma

ciência  racionada,  e  um  dos  princípios  postos  pelo  filósofo  e  que  ilustram  a

seriedade do educar na primeira infância, visto que não se deve educar uma criança

conforme o seu presente estado, mas almejando um estado melhor no futuro.  

As premissas, expostas por Immanuel Kant, permitem uma reflexão acerca de

como  a  primeira  infância  é  determinante  para  a  construção  e  consolidação  de

diversos fatores que interferem na vida do homem, como esta criança virá a ser e

consequentemente na sua vida em sociedade. 
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Se a educação na primeira infância é tão primordial,  a educação daqueles

que formam estas gerações é tão quanto necessária de ser pensada, dialogada e

analisada. Como Erasmo no século XVI e Kant no final do século XVIII já faziam

este delineamento que está presente até o momento nos meios educacionais: um

mestre mal formado repetirá o ciclo. 

Entretanto  é  necessário  pensar  também  como  está  sendo  pensada  e

realizada a formação destes educadores e não apenas em sua formação inicial, mas

como a partir da sua prática docente e consequentemente das alterações que as

gerações sofrem, como este está lidando e recebendo a formação continuada, esta

vital para a perpetuação de uma educação sólida e emancipadora.

2.2 A Infância, a criança e a educação a partir do século XIX 

No início do século XX o historiador francês Philippe Ariès5 (1914-1984), se

encarregará de trazer para a contemporaneidade o conceito da infância moderna.

Em “História social da criança e da família” (2006) o autor delineia questões acerca

deste novo sentido e descobrimento da infância moderna.

O historiador apresenta que na atualidade não possuímos mais o sentido da

infância anterior aos séculos passados, como na Idade Média em que as crianças

eram  tratadas  com  liberdades  grosseiras  e  brincadeiras  obscenas.  Não  havia

sentimento na inocência delas.

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não
tentava representa-la. [...] é mais provável que não houvesse lugar para a
infância nesse mundo. Uma miniatura otoniana do século XI nos dá uma
ideia impressionante da deformação que o artista impunha então aos corpos
das  crianças,  num  sentido  que  nos  parece  muito  distante  de  nosso
sentimento e de nossa visão [...] verdadeiros homens, sem nenhuma das
características  da  infância:  eles  foram  simplesmente  reproduzidos  numa
escala menor. (ARIES, 2006, p.17)

Elas ouviam e viam tudo que se passava no mundo dos adultos. 

5 Philippe  Ariès,  (1914-1984)  historiador  francês,  que  além de  seu  ofício  historiográfico,  realizou
importantes trabalhos como jornalista e ensaísta. É autor de obras de grande repercussão, como
História social da criança e da família e Sobre a história da morte no Ocidente, e coordenou a coleção
História da vida privada. Herdeiro da Escola dos Annales, Ariès é considerado um dos pioneiros no
campo  de  estudo  das  mentalidades.  Disponível  em:
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539304714,o-tempo-da-historia. Acesso em: 23/jan/2018.
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[...]na vida quotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e
toda reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos,
segundo, a ideia de que os pintores gostavam especialmente de representar
criança por sua graça ou por seu pitoresco (o gosto do pitoresco anedótico
desenvolveu-se  nos séculos XV e XVI  e  coincidiu  com o sentimento da
infância  “engraçadinha”),  [...]  assim  como  no  fim  do  século  XIX,  uma
tendência a separar o mundo das crianças do mundo dos adultos. A outra
ideia,  ao  contrário,  anuncia  o  sentimento  moderno  da  infância.  (ARIES,
2006, p.21)

O que  nota-se  pela  construção  histórica  do  sentido  de  infância  por  Ariès

(2006) é que a infância moderna e seu principal agente a criança não foi sempre

tratada  como  um  ser  em  desenvolvimento  que  apresenta  particularidades

específicas assim como cuidados.

Na Idade Média, por exemplo, estes cuidados eram inexistentes, a falta de

cuidados com a saúde, higiene, educação destas crianças eram evidentes. A criança

era  vista  como  um  homem  em  miniatura,  suas  vestimentas  eram  reprodução

daquelas  usadas  pelo  homem  adulto  em dimensão  menor.  Assim  que  pudesse

realizar  algumas  tarefas,  esta  era  inserida  no  mundo  adulto  sem  nenhuma

preocupação  em  relação  à  sua  formação  enquanto  um  ser  específico,  sendo

exposta a todo tipo de experiência.

Segundo Áries (2006), a duração da infância não era bem definida e o termo

“infância” era empregado indiscriminadamente,  sendo utilizado, inclusive,  para se

referir a jovens com dezoito anos ou mais de idade. Nessa configuração, a infância

tinha  uma  longa  duração,  e  a  criança  acabava  por  assumir  funções  de

responsabilidade, pulando etapas do seu desenvolvimento. 

Essa  situação  começa  a  mudar,  caracterizando  um  marco  importante  no

despertar  do  sentimento  de  infância  no  século  XVII.  Conforme  Ariès  (2006)  a

criança, ou ao menos a criança de família nobre ou burguesa, não era mais vestida

como os adultos. Ela agora tinha um traje reservado à sua idade, que a distinguia

dos  adultos.  Esse  fato  essencial  aparece  logo  ao  primeiro  olhar  lançado  às

numerosas representações de criança do início do século XVII.

Segundo o historiador francês, as grandes transformações sociais ocorridas

no século XVII contribuíram decisivamente para a construção de um sentimento de

infância. As mais importantes foram as reformas religiosas católicas e protestantes,

que trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua aprendizagem. Outro aspecto

importante é a afetividade, que ganhou mais importância no seio na família.
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Essa afetividade era demonstrada, principalmente, por meio da valorização

que a educação passou a ter, a aprendizagem das crianças, que antes se dava pela

sua convivência com os adultos em suas tarefas cotidianas, passou a dar-se agora

na escola. 

O trabalho com fins educativos foi substituído pela escola, que passou a ser

responsável pelo processo de formação. As crianças foram então separadas dos

adultos e mantidas em escolas até estarem “prontas” para a vida em sociedade.

Conforme Ariès (2006), surge uma preocupação com a formação moral da

criança e a igreja se encarrega em direcionar a aprendizagem, dentre os moralistas

e  os  educadores  do  século  XVII,  formou-se  o  sentimento  de  infância  que  viria

inspirar toda a educação do século XX.

E esta  educação para  a  criança  do início  do  século  XX até  a  atualidade

ganhou  diversos  estudiosos,  pesquisadores  que  buscaram  e  buscam  o  melhor

desenvolvimento  deste  ser  que é  a  criança  e  sua  relação com o  seu  meio.  As

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010, p.12), por exemplo,

definem a criança como um “[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações,

relações  e  práticas  cotidianas  que  vivencia,  constrói  sua  identidade  pessoal  e

coletiva, [...],  ou seja,  a construção da sua infância é condicionada ao seu meio

social e histórico.

2.2.1 Educação na infância e as contribuições da psicologia 

Seguindo para o início do século XX o psicólogo bielo-russo Lev Semyonovich

Vygotsky6 (1896-1934)  e  o  biólogo  e  psicólogo  suíço  Jean  William Fritz  Piaget7

(1986/1980) concebem a criança como um ser ativo, atento, que constantemente

cria hipóteses sobre o seu ambiente, todavia estes trarão abordagens em campos

6 Lev  Semenovich  Vygotsky foi  um  psicólogo  bielo-russo,  descoberto  nos  meios  acadêmicos
ocidentais depois da sua morte, aos 38 anos. Pensador importante foi pioneiro na noção de que o
desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de
vida. Disponível em: https://www.infoescola.com/biografias/vigotski/. Acesso em: 28/fev/2018. 

7 Jean Piaget (1896-1980) foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu trabalho
pioneiro no campo da inteligência infantil. Piaget passou grande parte de sua carreira profissional
interagindo com crianças e estudando seu processo de raciocínio. Seus estudos tiveram um grande
impacto  sobre  os  campos  da  Psicologia  e  Pedagogia.  Disponível  em:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/jean-piaget-biografia/53974.  Acesso
em: 28/fev/2018. 
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diferentes. As concepções dos estudiosos serão apresentadas sobre a abordagem

da professora Kramer (2004).

Conforme Kramer (2004), Piaget privilegia a maturação biológica; Vygotsky, o

ambiente social. Piaget, por aceitar que os fatores internos preponderam sobre os

externos, postula que o desenvolvimento segue uma sequência fixa e universal de

estágios.  Vygotsky,  ao  salientar  o  ambiente  social  em  que  a  criança  nasce

reconhece que havendo modificação nesse ambiente o desenvolvimento também se

modificará. 

Kramer (2004) ao analisar  a  criança e seu desenvolvimento por  meio das

abordagens de Piaget e Vygotsky, salienta que Piaget pode aprofundar mais sua

teoria, enquanto Vygotsky teve sua obra interrompida pelo seu falecimento em 1934,

ambos os estudiosos tinham interesse na origem e no processo do conhecimento

humano. 

[...] Piaget pretendia descrever a construção pelo conhecimento científico à
luz da biologia e da,  mais tarde,  chamada psicologia genética,  Vygotsky
buscava compreender como o sujeito marcado pela história, pela cultura e
pela classe social constrói o conhecimento e é criador.  (KRAMER, 2004,
p.119)

Segundo Kramer (2004), conhecimento e sua construção especialmente na

infância  para  Piaget  constroem-se  por  etapas,  “o  sujeito  é  o  sujeito  do

conhecimento”  é  um sujeito  epistêmico (cognitivo)  e é a partir  de suas histórias,

daquilo que ele traz e das informações do seu meio é que a criança vai construindo

as suas noções sobre o mundo físico e social. Logo para Piaget o ser humano é um

sujeito  cognitivo,  pois  a  cognição,  o  pensamento,  a  razão,  a  inteligência são as

forças motrizes do seu desenvolvimento,  e  enquanto sujeito  individual,  a criança

seria capaz de reconstruir internamente o conhecimento que foi acumulado ao longo

da história do homem. 

Já  Vygotsky,  a  autora  concebe  que  há  um  sujeito  que  interage  com  o

ambiente, a criança é um sujeito cultural, social e histórico que se relaciona com um

meio igualmente  cultural,  social  e  histórico.  Ela interage com um meio  que está

carregado de significados, de ideologias, de história, de cultura. 

Todas essas preposições surgem para discutir o desenvolvimento da criança,

e estes estudos são de extrema relevância ao tentar conhecer o desenvolvimento da

criança em sua primeira infância. 
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Outro intelectual que deixou relevantes contribuições para o estudo e reflexão

do desenvolvimento da criança e seu potencial determinante nos primeiros anos de

vida é o psicólogo russo Alexis Leontiev8, este discípulo de Vygotsky e da psicologia

histórico cultural.

Sobre o tema da pesquisa Leontiev9 é referencial pois expõem a influência do

meio  no  desenvolvimento  da  criança  que  primeiro  ocorre  em  seu  seio  familiar

enquanto pequeno e posteriormente já maior no ambiente escolar. O autor enfatiza

que na idade pré-escolar a criança começa a ter contato com o mundo e com toda a

atividade  humana  que  a  cerca,  e  estas  experiências  como  atividades,  jogos  e

brincadeiras vão além das experiências vividas em seu ambiente familiar. 

Assim como Kant (1999), que ressalta os cuidados que a criança precisa por

parte dos adultos, Leontiev (2004) concebe que a criança é dependente de outras

pessoas  a  que  tem  contato  direto,  e  nesta  situação  convive  também  com  as

exigências daqueles que a rodeiam.

Leontiev (2004)  estabelece que na infância a criança se depara com dois

círculos.  O primeiro  mais  restrito  é  composto  pela  família  e  sua  relação  íntima,

afetiva,  e  segundo  o  psicólogo  estas  relações  serão  determinantes  para  o

estabelecimento das outras relações. 

O segundo círculo é mais amplo, pois se expande além do núcleo familiar.

Nesta situação pode-se empregar a exemplo do autor a criança que primeiro recebe

a educação na família e depois ingressa na educação escolar infantil, sua vida se

altera, modifica. 

Neste período da vida, o mundo dos homens que rodeiam a criança divide-
se,  por  assim  dizer,  os  dois  círculos.  O  primeiro  compreende  os  seus
íntimos: a mãe, o pai ou aqueles que ocupam o seu lugar junto da criança;
as suas relações com eles determinam as suas relações com o resto do

8 Alexei  Nikolaevich Leontiev (1903 -  1979) foi  um psicólogo russo.  A partir  de 1924,  depois  de
graduar-se em Ciências Sociais,  aos vinte anos,  Leontiev passou a trabalhar  com Lev Vygotsky.
Assim como os outros teóricos sócio-interacionistas (Vygotsky e Luria),  para Leontiev,  as teorias
psicológicas veem o conhecimento em espiral, enquanto aprendizagem sócio-histórica, construída em
processo dialético, através de situações-problema, de atividades complexas e relacionais, avaliada
nos  aspectos  qualitativos  de  resolução  e  no  formato  coletivo  de  trabalho,  o  que  rompe,
definitivamente,  com  os  critérios  exclusivos  de  mensuração  quantitativa.  Disponível  em:
http://frankvcarvalho.blogspot.com.br/2012/05/leontiev-psicologia-e-pedagogia-russa.html.  Acesso
em: 23/jan/2018.

9 O referencial teórico utilizado do autor foi “O desenvolvimento do psiquismo” (2004), este livro reúne
os estudos que Leontiev avaliava essenciais, nele, o autor trata do desenvolvimento do psiquismo
humano, abordando seus estágios, nas categorias: sensorial elementar, perceptivo e do intelecto e o
aparecimento e desenvolvimento da consciência.
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mundo. O segundo círculo, mais largo é constituído por outras pessoas; as
relações  da  criança  são  mediatizadas  pelas  relações  estabelecidas  no
primeiro círculo, menor, quer a criança seja ou não educada na sua família.
Tomemos o caso de uma criança educada primeiro na família e que vai
depois para um jardim de infância. Evidentemente que o seu modo de vida
se modifica completamente, o que é verdade de um certo ponto de vista.
Mas psicologicamente, a atividade da criança permanece, nos seus traços
principais a mesma que antes. (LEONTIEV, 2004, p.306)

Estas questões são primordiais  pois  mostram o  quanto  a relação dual  de

família e escola é extremamente importante e essencial  no desenvolvimento dos

primeiros  anos  de  vida  da  criança  e  que  esta  fase  dará  sustentação  ao

desenvolvimento do indivíduo em toda sua construção. 

Nos estudos Leontiev (2004) chega à conclusão que as crianças de idade

pré-escolar  especialmente  entre  os  três  e  cinco  anos,  apresentam  inúmeras

particularidades, o que liga cada criança inicialmente é o privado o individual, o que

há de pessoal em cada uma delas, mas que a partir de seu desenvolvimento se

transforma em coletivo. 

A criança aos seis anos, segundo Leontiev (2004), já pode ler, escrever, ter

conhecimentos mais amplos, porém ainda não abandona o caráter infantil que existe

nela, todavia as mudanças que ocorrem a partir deste momento se apresentam de

forma  mais  rápida.  O  psicólogo  concebe  “Nos  casos  normais,  a  passagem  da

infância pré-escolar ao estágio seguinte do desenvolvimento da vida psíquica está

ligada à entrada da criança na escola” (2004, p.307).

É ressaltado na obra o quão fundamental é o educador nesta etapa, a criança

estabelece um pequeno círculo com o professor, ou seja,  cria uma relação mais

íntima e este fato é marcante para as relações sociais que se estabelece entre o

educador  e educando.  É este o momento em que a criança está descobrindo o

mundo das relações humanas, além do seu meio familiar. 

As alterações são mais complexas, pois agora a criança se depara com as

obrigações  e  responsabilidades  que  não  são  mais  apenas  com  os  pais,  mas

compõem um âmbito maior de deveres. O fato de cumprir tarefas escolares já é algo

que difere do seu cotidiano, e para Leontiev (2004) a criança possui a percepção

que agora está fazendo algo verdadeiramente importante. 

Não podemos deixar de não dar a maior importância a este acontecimento
na vida da criança. Todo o sistema das suas relações vitais se organiza. O
essencial não é evidentemente o fato dela ser obrigada a fazer qualquer
coisa: ela já tinha obrigações antes de entrar para a escola. O essencial é
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que doravante as suas obrigações não são apenas para com os pais e o
educador;  são  objetivamente  obrigações  relativas  à  sociedade.  Da  sua
realização dependerão o seu lugar na vida,  a sua função e o seu papel
social e, portanto, como consequência, todo o conteúdo da sua vida futura.
(LEONTIEV, 2004, p.307) 

Logo,  a  educação ocupa papel  primordial,  pois  age sobre  as  relações da

criança  com  a  realidade  e  determina  neste  processo  o  seu  psiquismo  e  sua

consciência.

Leontiev (2004) expõem que a passagem de um estágio a outro na mudança

de tipo de atividade dominante, configura a relação dominante da criança com a

realidade. Ao abordar minuciosamente o que é atividade dominante aponta que esta

apresenta características especificas.

A  primeira  característica  da  atividade  dominante  é  aquela  na  qual  se

diferenciam novos tipos de aprendizagem, como exemplo o ensino que aparece pela

primeira vez a criança na idade pré-escolar,  e ocorre através do jogo que neste

estágio  de  desenvolvimento  é  a  atividade  dominante.  Para  Leontiev  “A  criança

começa a aprender jogando” (2004, p.311) 

Define a segunda característica da atividade dominante como:

[...] a atividade dominante é aquela na qual se formam ou se reorganizam os
seus  processos  psíquicos  particulares.  É  no  jogo  por  exemplo,  que  se
formam inicialmente  os  processos  de  imaginação ativa  e  nos  estudos o
processo de raciocínio abstrato.” (LEONTIEV, 2004, p.311) 

A terceira característica exposta é que na idade pré-escolar que a criança se

aproxima das funções sociais e normas de comportamento. Para Leontiev conclui-se

que a atividade dominante: 

[...] é aquela cujo desenvolvimento condiciona as principais mudanças nos
processos psíquicos da criança e as particularidades psicológicas de sua
personalidade num dado estagio do desenvolvimento.  (LEONTIEV, 2004,
p.312)

Uma criança que é educada primeiro na família e depois vai para um jardim

de infância, tem o seu modo de vida modificado profundamente. Nessa idade, as

relações da criança com a professora, são muito particulares. Ela tem necessidade

de seu zelo pessoal e recorre com frequência à sua interferência nas suas relações

com outras crianças da mesma idade.
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A educação tem papel essencial, porque age justamente sobre a atividade da

criança,  sobre  as  suas  relações  com  a  realidade  e  determina  também  o  seu

psiquismo,  a  sua  consciência.  Cada  estágio  do  desenvolvimento  psíquico  é

caracterizado  por  um  tipo  de  relações  da  criança  com  a  realidade,  que  são

dominantes numa dada etapa (estágios) e determinadas pelo tipo de atividade que é

então dominante para ela (vida da criança).

Assim como Kant (1999) e Erasmo (2008), que postulavam o determinante

das  gerações,  cada  indivíduo  de uma dada  geração,  encontra  já  prontas  certas

condições de vida.

Com efeito, cada geração nova, tal como cada indivíduo de uma geração,
encontra já prontas certas condições de vida. São elas que tornam possível
tal  ou  tal  conteúdo  da  sua  atividade.  Consequentemente,  se  bem  que
possamos  identificar  os  estágios  do  desenvolvimento  do  psiquismo  da
criança, o seu conteúdo não é de modo algum independente das condições
históricas  concretas  em  que  se  desenrola  o  desenvolvimento,  depende
mesmo, antes de mais nada de todas estas condições.  A influência das
condições históricas concretas exerce-se tanto o conteúdo concreto de tal
ou tal estágio dado do desenvolvimento, como sobree o curso do processo
de  desenvolvimento  psíquico  no  seu  conjunto.  Assim  se  explica  que  a
duração e conteúdo do período de desenvolvimento que se poderia chamar
da preparação do homem para a participação na vida social do trabalho, a
duração e o conteúdo do período de desenvolvimento de preparação do
homem  para  a  participação  na  vida  social  do  trabalho,  a  duração  e  o
conteúdo da educação e do ensino, nem sempre tenham sido os mesmos
historicamente. A duração mudou de época para época, alongando-se na
medida em que cresciam as necessidades da sociedade. (LEONTIEV, 2004,
p.312)

Todas estas questões delineadas pelo psicólogo russo apontam a relação que

o meio tem na formação do indivíduo e como este início da instrução da saída da

criança do seio familiar e egresso na vida escolar, implica sérias mudanças no seu

desenvolvimento. O educador estabelece uma relação íntima com a criança pois

entra em seu círculo mais restrito e este exerce um papel essencial em razão das

relações pessoais que se formam entre ele e a criança.

Se a educação na primeira infância é primordial, o educador que media este

momento deve ter uma formação contínua, pois como postula os diversos autores

expostos na pesquisa a criança e as gerações mudam, se transformam com as

mudanças sociais, culturais, econômicas entre outras. 

É preciso que a formação destes profissionais seja contínua, com os saberes

de  sua  prática  pedagógica  aprimorados,  é  necessário  também  que  as  esferas
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governamentais, as instituições de ensino e a sociedade e os próprios educadores

compreendam esta fase da infância como determinante na construção do cidadão.
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3. FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Na apresentação das Diretrizes Curriculares Nacionais (2012) o atendimento

em creches e  pré-escolas  é  postulado como direito  social  das crianças,  que se

firmou na Constituição de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil como

dever do Estado.

O  processo  que  resultou  nessa  conquista  teve  ampla  participação  dos

movimentos  comunitários,  dos  movimentos  de  mulheres,  dos  movimentos  de

trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente,

das lutas dos próprios profissionais da educação.

Desde então,  o  campo da Educação Infantil  vive um intenso processo de

revisão de  concepções  sobre  educação de  crianças em espaços  coletivos  e  de

seleção e fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e

do desenvolvimento das crianças. 

A  educação  por  sua  vez,  é  uma palavra  que  engloba  pessoas,  métodos,

escola, expectativas entre outros, mas em sua conceituação envolve os indivíduos

em  seu  meio  social,  que  por  intermédio  da  educação  adquirem  seus  hábitos,

costumes, valores.

Segundo o dicionário de filosofia de Abbagnano (2007, p.305), educação é o

termo que designa a “[...] transmissão e o aprendizado das técnicas culturais, que

são as técnicas de uso, produção e comportamento, mediante as quais um grupo de

homens é capaz de satisfazer suas necessidades [...]”. A educação vai se compondo

transversalmente  pelas  situações  presenciadas  e  experiências  vividas  por  cada

indivíduo durante toda sua vida. 

Para  os  autores  Castro  e  Amorim  (2015)  todos  os  indivíduos  estão  em

constante  aprimoramento  em  troca  de  ideias,  vivências,  experiências  e  estas

junções é que constroem o saber.

Sobre o desenvolvimento em potencial da criança em sua primeira infância,

na fase em que entra em contato inicial com a escola, o professor é o agente que irá

mediar esta transição. Como exposto por Leontiev (2008) a criança sai de um círculo

menor e restrito que é o familiar e passa a se relacionar com um círculo mais amplo

que é o espaço educativo, neste momento o professor passa a ser o referencial da

criança, ela cria com este um laço profundo. 
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A docência é de suma importância neste processo de formação do indivíduo,

pois é no ambiente escolar que este ser começará a experimentar suas vivências

fora do seio familiar, conhecerá o diferente, passa a assimilar conhecimentos e o

educador é aquele de mediará, direcionará este processo.

É  sobre  esta  relação  professor  e  aluno,  especialmente  nesta  etapa  da

educação,  que  se  faz  necessária  a  compreensão  que  o  professor  da  educação

infantil  deve estar  em constante aprendizagem, para lidar  com as diferenças, os

discrepantes níveis de desenvolvimento, aspectos sociais, cognitivos, econômicos

entre outros que permeiam essa relação e que não são situações estáticas. 

O saber, por sua vez, é um processo contínuo para todos os indivíduos, todos

os  profissionais  que  compreendem  que  ao  vivenciar  novas  experiências,

acontecimentos que são diários vão assimilando e incorporando novos saberes e

conhecimentos. Na docência este ato de saber contínuo é vital uma vez que esta

profissão é a formadora das bases educacionais dos indivíduos.

Por esta razão, a formação continuada desses docentes deve ser um tema

sempre presente entre os meios educacionais, acadêmicos, políticos dentre vários

espaços que se relacionam com a educação. 

Contudo, para entrar no contexto da formação continuada, faz-se necessário

expor  o  que  é  a  formação  inicial  e  sua  importância,  pois  estes  dois  eixos  se

complementam e formam um profissional apto a transmitir de forma satisfatória o

conhecimento e de conduzir o processo de humanização da criança.

3.1 A RELAÇÃO INDISSOCIÁVEL ENTRE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Ao analisar a formação continuada dos profissionais da educação, é preciso

compreender  que  esta  relação  não  se  faz  isolada,  a  própria  denominação

“continuada”  significa  em  seu  conceito  algo  de  forma  consecutiva,  contínua,

ininterrupta, seguida, sucessiva. Ou seja, esta formação é a continuação de algo que

já ocorreu. 

Para que a formação inicial atinja de fato sua premissa é necessário que a

formação inicial dos docentes tenha sido obtida de forma sólida. Pimenta (1999) em
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suas  pesquisas  sobre  formação  e  saberes  na  docência,  apresenta  relevantes

contribuições acerca desta relação indissociável entre formação inicial e continuada. 

Umas das primeiras questões verificadas pela autora diz respeito a formação

oferecida aos futuros professores nas universidades, em que apresentam um grave

distanciamento entre o currículo dos cursos de formação docente com a realidade

das  escolas.  Para  a  autora  os  estágios  e  currículos  preocupam-se  mais  com

questões burocráticas do que com o ensino e vivência do futuro professor. 

Segundo  Pimenta  (1999),  espera-se  que  os  cursos  de  licenciaturas

desenvolvam nos acadêmicos determinados aspectos como:

[...] espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e
habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem
construindo  seus  saberes-fazeres  docentes  a  partir  das  necessidades  e
desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. [...] que
mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da didática necessários
à compreensão do ensino como realidade social, e que desenvolva neles a
capacidade de investigar a própria atividade para, a partir dela, constituírem
e  transformarem  os  seus  saberes  –  fazeres  docentes,  num  processo
contínuo de construção de suas identidades como professores. (PIMENTA,
1999, p.18)

Esta  abordagem  mostra  como  é  fundamental  que  o  professor  adquira  a

construção de competências que lhe possibilite analisar constantemente e aprimorar

sua  prática  pedagógica,  considerando  que  a  atividade  docente  acompanha  as

transformações da  sociedade,  e  este  profissional  necessita  deste  olhar  contínuo

sobre o conhecimento. Além do mais, este tem em sua formação acadêmica (inicial)

o primeiro contato com sua atividade profissional.

Conforme Pimenta (1999),  a identidade do educador é construída desde a

universidade, e é preciso que o professor conceba que sua identidade profissional

se edifica a partir da revisão das tradições, da reafirmação das práticas já utilizadas

culturalmente  e  significativas,  que  conheça  as  inovações  que  ajudam  em  sua

realidade, ou seja, que desenvolva a capacidade crítica de analisar o que existe e

está posto, de forma que consiga viabilizar estes conhecimentos em seu dia a dia. 

Quando o acadêmico ingressa no curso de formação inicial,  para a autora

estes já carregam um saber do que é ser professor. Esse saber é oriundo de sua

vivência como aluno.

[...]  sabem  sobre  o  ser  professor  por  meio  da  experiência  socialmente
acumulada, as mudanças históricas da profissão, o exercício profissional em
diferentes  escolas,  [...]  sabem  um  pouco  sobre  as  representações  e
estereótipos que a sociedade tem dos professores, através dos meios de
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comunicação. Outros alunos já têm atividade docente [...].  O desafio [...]
posto  aos  cursos  de  formação  inicial  é  o  de  colaborar  no  processo  de
passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se
como professor. [...]. (PIMENTA, 1999, p.21)

Assim como Erasmo (2004), concebe que a educação é o processo que o

indivíduo  adquire  sua  humanização  e  especialmente  pela  educação  escolar

ministrada desde a infância, Pimenta (1999) diz que a educação é o processo de

humanização  que  ocorre  na  sociedade  “com  a  finalidade  explicita  de  tornar  os

indivíduos participantes do processo civilizatório e responsáveis por leva-lo adiante”.

(p.23). 

Pimenta (1999) entende que a sociedade atual é pautada na globalização, no

avanço rápido de informações, ideias, tecnologias, logo o trabalho dos docentes e

dos educandos é contribuir com o processo de humanização de ambos pelo trabalho

coletivo e interdisciplinar o conhecimento, numa visão que almeja a inserção social

crítica e transformadora. 

Todavia, o ato de ensinar exige muito mais que os conhecimentos específicos

de  cada  disciplina  ou  experiência  profissional  especialmente  tratando-se  da

educação infantil. Os saberes didáticos e pedagógicos devem aliar-se. Porém nas

propostas de currículo  dos cursos de formação docente  estes  saberes têm sido

trabalhados de forma separadas em blocos distintos. 

A autora mostra a necessidade de ressaltar a colaboração das ciências como

a psicologia e a sociologia no contexto educacional. 

[...]  E  aqui  vale  ressaltar  a  importância  de um balanço crítico  tanto  das
novas colaborações da psicologia e da sociologia educacionais, como das
iniciativas institucionais que têm procurado fazer frente ao fracasso escolar,
apoiadas na renovação de métodos e de sistemáticas de organização e
funcionamento das escolas: as novas lógicas de organização curricular, tais
como ciclos de aprendizagem, interdisciplinaridades, currículos articulados
às  escolas-campo  de  trabalho  dos  professores  e  ao  estágio  (Pimenta,
1994), a formação inicial de professores articulada à realidade das escolas e
à formação contínua. (PIMENTA, 1999, p.25) 

Sobre estas afirmativas fica claro como o trabalho interligado da formação

inicial e continuada docente é primordial e indissociável. Essa relação deve abranger

diversas áreas do conhecimento, não apenas os saberes específicos da área. 

Por  isto  o  primeiro  capítulo,  acarretou  para  o  debate  acerca  da  primeira

infância e o desenvolvimento da criança, a reflexão de diversos campos como a

filosofia,  psicologia,  sociologia  que  são  ramos  que  fazem  parte  do  processo
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educativo, ainda mais em uma fase de humanização e desenvolvimento que é a

educação infantil.

Sobre  a  contribuição  do  curso  de  formação  inicial  para  os  professores

Pimenta (1999) aborda que:

[...] um curso de formação inicial poderá contribuir não apenas colocando à
disposição  dos  alunos  as  pesquisas  sobre  a  atividade  docente  escolar
(configurando  a  pesquisa  como  princípio  cognitivo de  compreensão  da
realidade); mas procurando desenvolver com eles pesquisas da realidade
escolar,  com objetivo  de  instrumentalizá-los  para  a  atitude  de  pesquisa
como princípio formativo na docência. (PIMENTA, 1999, p.28)

Em relação  à  formação  continuada  a  autora  aponta  que  este  processo  é

contínuo, uma vez que os docentes vão incorporar em seus conhecimentos a prática

diária  e  suas  experiências,  assim  como  compartilhar  destas  com  outros

profissionais. 

[...] pensar sua formação significa pensá-la como  continuum  de formação
inicial e contínua. Entende-se, também, que a formação é, na verdade, auto
formação, uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em
confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos
contextos escolares. É nesse confronto e num processo coletivo de troca de
experiências e práticas que os professores vão constituindo seus saberes
como  praticum, ou seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a
prática. (PIMENTA, 1999, p.28)

O professor deve ter cristalizado em si a concepção que o conhecimento não

é estático, no âmbito educacional é mais volátil ainda, uma vez que a sociedade e os

indivíduos que compõem ela se transformam, neste sentido modificam a educação,

escola, métodos, a formação continuada acompanha este processo modificador. É

urgente a necessidade de interação entre os saberes adquiridos na fase inicial de

sua formação e aqueles que irá acumular e construir em sua prática diária. 

Castro e Amorim (2015) também partem desta premissa em que a formação

continuada está unida a inicial, pois é necessário que o profissional tenha tido uma

base sólida desde sua formação inicial  e  possa posteriormente escolher  onde e

sobre  que  viés  irá  continuar  sua  formação,  especialmente  buscando  aquilo  que

atenda a suas carências e expectativas para auxiliar em sua prática diária.

Todavia  os  autores  mostram  que  os  “pacotes”  de  capacitação  que  os

professores recebem das secretarias de educação e governo, mais parecem querer

reparar a má formação e lacunas que tiveram em sua primeira formação. 
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Além do que, o problema se agrava quanto às condições de trabalho. Se

estes  profissionais  não  recebem  um  valor  digno,  não  possuem  horas  para

planejarem suas ações, como irão refletir sobre sua formação, sobre as lacunas do

dia  a  dia  escolar?  E  é  neste  processo  de  reflexão,  que  deve  acontecer  na

coletividade,  que  se  pode  proporcionar  propostas  para  a  melhoria  efetiva  das

dificuldades da prática pedagógica, compartilhando dúvidas e saberes. 

Para  Castro  e  Amorim  (2015),  especialmente  os  órgãos  governamentais

produzem  “pacotes  educacionais”  para  que  os  docentes  consumam  em  sua

formação continuada, desconsiderando seus saberes, vivencias do dia a dia e que

muitas  vezes este  momento  de formação apenas serve  para  desacreditarem na

prática pedagógica, uma vez que se distancia do que está posto por aqueles que

não vivenciam sua realidade escolar.

A formação continuada é assegurada pelo Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases

- Lei 9.394/96, em seu parágrafo único estabelece que a formação continuada será

garantida para os docentes, no local de trabalho ou em instituições de educação

básica e superior, abarcando cursos de educação profissional, cursos superiores de

graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

Entretanto, antes da Lei 9.394/96, a terminologia da formação continuada era

reconhecida  como  as  ideias  de  “reciclagem”  e  “capacitação”,  Castro  e  Amorim

(2015) dizem: 

De fato, o histórico da formação continuada no Brasil antes da LDB remete
a duas orientações que mais coexistiram do que se sucederam a partir dos
anos  1970:  a  da  reciclagem  e  a  da  capacitação.  A  primeira  consistia,
principalmente, em atualizar os professores para que seus conhecimentos
disciplinares  alcançassem  uma  proximidade  maior  com  a  produção  de
conhecimentos científicos por parte das universidades. Tratava-se de uma
espécie de atualização de conteúdos relacionadas disciplinas de ensino de
cada  um.  A  segunda,  sem  descuidar  inteiramente  dessa  atualização,
investia mais no treinamento dos professores no que se refere ao domínio
de técnicas e à aplicação de recursos de ensino. (CASTRO; AMORIM 2015,
p.43)

O  aumento  da  velocidade  de  produção  de  conhecimentos  científicos,

conjugado com a formação cada vez mais precária dos professores, assim como as

condições  inadequadas  de  trabalho,  em  que  estes  exercem  sua  profissão,

constituem um problema que os gestores públicos e privados optaram por enfrentar

com ações voltadas para “reciclar” e “capacitar” os docentes, movimentos que, sob a
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ótica  dos  gestores,  os  professores  não  seriam  capazes  de  realizar  de  forma

autônoma.

Os autores recorrem a Paulo Freire (1997) para falar sobre o inacabamento,

este  termo  refere-se  a  questão  na  qual  somos  seres  inconclusos,  ou  seja,  em

construção até o fim da vida. Aprendemos com os outros seja no campo profissional

quanto  pessoal,  no  caso  do  professor  por  exemplo  enquanto  ensina,  aprende,

evolui, transforma seu saber constantemente. 

[...]  a  educação  e  a  formação  permanente  se  fundam  nessa  eterna
inconclusão, “no saber que podemos mais”. Paulo Freire discordada prática
em torno da formação de professores que tem valorizado mais a compra de
“pacotes” com doses de conteúdos considerados adequados para melhorar
a qualidade da educação. (CASTRO; AMORIM 2015, p.45)

Destes apontamentos, pode-se ponderar que a formação dos profissionais é

uma construção que se inicia antes mesmo de irem para o espaço escolar. Como

Kant (1999) e Roterdã (2008) pontuam, se uma geração que educa a outra, uma

geração de profissionais que não se atualiza, não recebe um apoio e não tem suas

experiências  e  angústias  valorizadas,  pode  direcionar-se  a  um  caminho  de  má

formação dos indivíduos que passam por suas mãos. No caso da educação infantil

esta situação agrava-se, pois nesta etapa o desenvolvimento da criança é primordial

tanto o aspecto cognitivo quanto o social.

Castro e Amorim (2015) chegam ao seguinte apontamento de como deveria

ocorrer a formação inicial e continuada dos professores.

[...] deveríamos pensar em um cenário no qual os professores, ao fim de
sua formação inicial, não só estivessem bem preparados para as práticas
que os esperam, mas, principalmente, houvessem alcançado um grau de
confiança  e  autonomia  que  permitisse,  ao  longo  do  seu  exercício
profissional,  definir,  de  forma  proativa,  como  querem  continuar  sua
formação.  Isso implica investir  no pressuposto de que,  para que de fato
possam tirar proveito da formação continuada, os professores precisam, [...]
(1) ter tido uma formação inicial que lhes possibilite traçar rumos para suas
trajetórias;  (2)  dispor  de  autonomia  para  decidir  quando,  onde  e  como
continuarão a se formar; (3) dispor de condições materiais para frequentar
cursos,  desenvolver  pesquisas  e  produzir  propostas  de  intervenção.  [...]
investir  na  formação  inicial,  garantir  um  conhecimento  que  permita  ao
docente  o  desejo  de  educar-se,  melhorar  as  condições  de  trabalho  e  a
remuneração dos professores para que tenha condição de continuar seu
processo de educação e disponha de tempo para fazer isso com qualidade
e autonomia. (CASTRO; AMORIM 2015, p.52)

O livro  “Formação de professores,  passado  presente  e  futuro  (2004),  dos

organizadores  Maciel  e  Shigunov  Neto,  do  mesmo  modo  apresenta  relevantes

considerações acerca da formação docente. 
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No capítulo II deste livro intitulado “As políticas neoliberais e a formação de

professores  propostas  de  formações  simplistas  e  aligeiradas  em  épocas  de

transformações”, analisam a formação inicial e continuada dos professores frente a

um cenário mundial  neoliberal,  que adentra nas instituições escolares afetando a

maneira como os futuros e já atuantes professores recebem sua formação. 

Sobre o neoliberalismo que ganhou força no meio educacional especialmente

na  década  de  1990,  os  autores  trazem  a  seguinte  definição  deste  modelo

econômico: 

O  neoliberalismo  é  um  projeto  político,  econômico  e  social  de  caráter
hegemônico  que  está  fundamentado  na  subordinação  absoluta  da
sociedade  ao  mercado  livre  e  a  não-intervenção  estatal,  portanto,  nos
pilares  teóricos-metodológicos  da  proposta  neoliberal:  desestatização,
desregulamentação  e  desuniversalização.  (MACIEL;  SHIGUNOV  NETO,
2004, P.44) 

Neste  aspecto,  na  análise  dos  autores  sobre  as  políticas  públicas  para  a

formação docente, fica exposto que os professores são “forçados” a se qualificarem,

em  que  o  próprio  Estado  lhes  oferece  facilidades  para  ter  esta  qualificação,

entretanto  estas  propostas  educacionais  neoliberais  que  estão  no  âmago  das

políticas públicas de formação de professores visam em sua grande parte apenas

quantificar números e dados estatísticos de formação e não se preocupam de fato

com a qualidade desta formação que está sendo oferecida. 

Neste sentido os autores apontam três vertentes que devem ser pensadas:

O  projeto  hegemônico  neoliberal  tenta  com  as  políticas  públicas  de
professores  aligeiradas,  fragmentadas  e  simplistas  tornar  os  professores
profissionais vulneráveis e com baixo status social; 
O fato de o professor trabalhar com o conhecimento gera a obrigação de
possuir uma formação ampla e sólida, de modo a superar as adversidades
que o conhecimento produz por ser facilmente transformado e produzido;
A necessidade de profissionalização dos professores em todos os níveis da
educação nacional. (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2004, P.65)

A sociedade atual como expõem Pimenta (1999), está inserida em contexto

globalizado  de  rápidas  transformações,  informações,  o  professor  para  poder

direcionar seus educandos a uma compreensão crítica do que está posto nessa

sociedade,  precisa antes  de qualquer  coisa,  ser  bem formado continuamente.  O

professor  necessita  de  uma  base  sólida  e  crítica  para  mediar  o  saber  e  o

conhecimento a ser transmitido ao educando. 
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Assim  Maciel  e  Shigunov  Neto  (2004)  questionam:  Como  é  possível  o

docente enfrentar as rápidas e intensas transformações que ocorrem em todos os

níveis da sociedade contemporânea, recebendo uma formação aligeirada, simplista

e fragmentada? Como os professores que são impetrados como agentes sociais de

transformação tenham esta maneira de formação? 

Os  autores  concebem  que  é  direito  do  professor  e  dever  do  Estado

proporcionar condições favoráveis de formação completa, apropriada e eficaz para

enfrentar  os  grandes  desafios  de  uma  sociedade  em  constantes  e  profundas

transformações.  E  somente  uma  formação  inicial  e  continuada  pautada  na

articulação  entre  o  conhecimento,  a  pesquisa  e  a  prática  proporcionarão  as

condições necessárias para o desenvolvimento do alunado e consequentemente um

desenvolvimento na educação nacional. 

O Estado por meio da Lei 9.393/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional) assegura aos professores uma formação adequada, seja em sua forma

inicial e continuada. Os artigos que estabelecem estes parâmetros referem-se aos

profissionais da educação:

TÍTULO VI
Dos Profissionais da Educação
Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação
em serviço;
II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições
de ensino e outras atividades.
Art. 62. 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.
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:
I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;
II  – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III – programas de educação continuada para os profissionais de educação
dos diversos níveis. (BRASIL, 1996, p.26)

Ao continuar a referir-se da formação dos professores, é interessante como

menciona o direito ao piso salarial, aperfeiçoamento continuado como remuneração

para tal fim, progressão na carreira. 
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos
planos de carreira do magistério público:
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II  – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico remunerado para esse fim;
III – piso salarial profissional;
IV  –  progressão  funcional  baseada  na  titulação  ou  habilitação,  e  na
avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos,  planejamento e avaliação,  incluído na
carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.
Parágrafo  único.  A  experiência  docente  é  pré-requisito  para  o  exercício
profissional  de quaisquer outras funções de magistérios,  nos termos das
normas de cada sistema de ensino. (BRASIL, 1996, p.27)

A formação continuada deve ser vista e empregada como algo a acrescentar

diariamente  na  prática  docente  e  não  para  suprir  carências  de  uma  formação

deficiente. O que se avalia é que as instituições governamentais sejam em suas

esperas Federal,  Estadual  ou municipal,  propõem capacitações e reciclagens de

professores para apenas cumprir o que está posto na lei. 

Uma boa formação inicial e continuada é fundamental em todos os níveis de

ensino, entretanto é na primeira infância que a criança tem seu contato inicial com o

mundo externo ao familiar, com o social, com o conhecimento sistematizado. 

Para a educação infantil é muito recente seu reconhecimento como integrante

da etapa básica da educação, como dever de ser fornecida pelo Estado e como

instrumento de suma importância na humanização das crianças. Os professores que

trabalham nesta modalidade de ensino não podem mais ficar restritos aos cuidados

físicos,  estes  continuam  sendo  primordiais,  mas  dividem  espaço  com  outros

requisitos essenciais no desenvolvimento da criança.

Os  professores  precisam  ter  claro  em  suas  concepções  acerca  de  sua

profissão, que seu trabalho com a educação infantil se transforma a cada dia, assim

como a sociedade, a escola, os sujeitos que estão inseridos nela. Por isto devem ter

autonomia para escolher qual formação e ramo se aproxima de sua realidade diária.

Como  concebem  Castro  e  Amorim  (2015),  a  formação  é  sempre  um

fenômeno de cunho individual, na tríplice dimensão do saber (conhecimento), saber-

fazer (capacidades) e do saber-ser (atitudes)”, cada docente, profissional, escola,

comunidade possui  uma realidade,  experiência  de  vida.  Mas  e  a  formação  com

pacotes pedagógicos prontos e homogêneos atendem estas disparidades?
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O ser  humano está em constante processo de transformação,  a  cada dia

aprende  novas  vivências,  instrui-se,  descontrói  mitos,  modifica  seu  meio  e  se

transforma com ele, neste processo a curiosidade e o interesse constituem em uma

de suas principais fontes motivadoras de mudança e investigação. 

Na  pesquisa,  os  procedimentos  metodológicos,  constituem  uma  fase

essencial do projeto de pesquisa. O pesquisador ao elaborar o projeto deve explanar

os  aspectos  do  problema  da  investigação,  sua  fundamentação  teórica,  em  que

argumentos irá amparar e/ou refutar suas conclusões.

O presente trabalho constituiu-se em uma pesquisa de caráter descritivo com

pesquisa  bibliográfica;  documental  em  documentos  oficiais,  pesquisa  de  campo

aplicada,  enquanto  coleta  de  dados  com  uso  de  questionário  em  dois  centros

municipais de educação infantil da cidade de Paranavaí-PR; e análise dos dados em

pesquisa qualitativa.

O trabalho foi  desenvolvido em forma de pesquisa de campo aplicada, em

que  o  pesquisador  necessita  ir  a  campo,  conversar  com  pessoas,  presenciar

relações sociais, por conseguinte envolve verdades e interesses locais. Gil (2002,

p.48)  diz  que “a  pesquisa  social  pode  decorrer  de  razões  de ordem intelectual,

quando baseados no desejo de conhecer pela simples satisfação de conhecer, ou

na prática, quando baseadas no desejo de conhecer para agir”.

Além disso o trabalho buscou analisar por meio de questionário o comparativo

da perspectiva em relação a formação continuada dos profissionais em dois Centros

Municipais de Educação Infantil (CMEI) da cidade de Paranavaí que se localizam em

regiões opostas da cidade, onde as diferenças são percebidas desde a estrutura do

bairro.

A metodologia também utilizou o método histórico dialético, esta opção se

justifica  porque  o  método  escolhido  considera  que  os  fatos  não  podem  ser

considerados fora de um contexto social.
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4.1 LOCAL DA PESQUISA

A  pesquisa  teve  como  local  de  investigação  dois  CMEIs10 da  cidade  de

Paranavaí-PR,  o  CMEI  Antônia  Ayres  de  Oliveira  e  o  CMEI  Professora  Alzira

Mendonça Figueira, onde teve por objetivo conhecer o que os profissionais, mais

especificamente docentes e equipe pedagógica destes locais compreendem sobre a

formação continuada que recebem, como consideram sua importância e afins. 

Sobre a localização geográfica dos locais o CMEI Antônia Ayres de Oliveira

foi fundado em 1970, com a denominação Escola Creche Rotary Antônia Ayres de

Oliveira e em 2010 a Prefeitura juntamente com o apoio da Secretaria Municipal de

Educação assumiu o Centro de Educação Infantil Rotary Antônia Ayres de Oliveira,

que passou a se chamar depois desta data de Centro Municipal Antônia Ayres de

Oliveira. Este local passou por ampla reforma em 2015. O CMEI atende em período

integral e localiza-se na rua: Guerino Pomim, nº 1260 - Jardim Monte Cristo.

Segundo informações do CMEI, as crianças atendidas no Centro Municipal de

Educação Infantil Antônia Ayres de Oliveira, são todas da área urbana, de famílias

de baixa renda cujos pais trabalham no comércio local,  empregadas domésticas,

diaristas, e profissionais autônomos.

A localização do CMEI fica em um bairro recém construído, as residências em

grande parte são de alvenaria, construídas em caráter privado e em frente ao CMEI,

tem-se a construção de um condomínio residencial de classe média, as ruas em

torno da instituição são todas asfaltadas.

10 CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil. 
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Figura 1- Fachada do CMEI Antônia Ayres de Oliveira

Fonte:http://joaquimdepaula.com.br/index.php/tag/antonia-aires-de-oliveira/. Acesso em 06 mar.2018. 

Figura 2- Fachada do CMEI Antônia Ayres de Oliveira

Fonte:http://joaquimdepaula.com.br/index.php/tag/antonia-aires-de-oliveira/. Acesso em 06 mar.2018.

Figura 3- Parque do CMEI Antônia Ayres de Oliveira

Fonte:http://joaquimdepaula.com.br/index.php/tag/antonia-aires-de-oliveira/. Acesso em 06 mar.2018.
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O outro local  de realização da pesquisa de campo foi  o CMEI Professora

Alzira  Mendonça  Figueira  que  está  localizada  na  rua  Dayse  Costa  Toledo,  no

Conjunto Habitacional Flávio Ettore Giovine, S/N, Jardim Ipê. O CMEI foi inaugurado

em 2014 para atender a demanda de crianças que residem no conjunto habitacional,

funcionando em período integral.

O bairro em que o CMEI está situado foi inaugurado em 2011 pelo programa

habitacional  Minha  Casa  Minha  Vida,  a  Prefeitura  de  Paranavaí  que  ficou

responsável  pela  seleção  dos  moradores  do  conjunto,  os  critérios  foram  o

cadastramento no CADÚNICO11, realizado pelo CRAS12. 

Sobre o bairro e sua população, Pagumunici (2015) em sua tese de doutorado

pesquisou em campo por meio de entrevistas e questionários com os moradores do

local, visando analisar como se constituiu a construção do conjunto habitacional e o

perfil socioeconômico desta comunidade e apresenta dados relevantes sobre esta

localidade. 

A  escolaridade  da  população,  na  época  da  pesquisa,  era  composta  por

53,28% dos moradores com ensino fundamental incompleto; 27,87% ensino médio

incompleto e 18,85% o ensino superior incompleto. 

No aspecto econômico da comunidade o autor ressalta:

A  atividade  “autônomo”  predomina  com  31,88%,  seguida  da  de
Diarista/Doméstica  com 11,59%,  Dona de  casa  com 10,14% e 8,7% de
comerciários, portanto trabalhadores sem a necessidade para exercer sua
função,  da  qualificação  escolar,  o  que  os  tornam  frágeis  diante  a
concorrência  profissional,  sem  dizer  que  os  ganhos  são  parcos  [...]
(PAGAMUNICI, 2015, p.177)

93% dos moradores do conjunto disseram que tinham uma renda mensal de

até 2 salários mínimos. Quanto a satisfação de residir no bairro os números foram

expressivos em que 50,00% disseram que não gostavam de residir no local; 30,00%
11 O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é um instrumento de coleta de dados e
informações com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no País. Devem
ser cadastradas as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Famílias com
renda superior a esse critério poderão ser incluídas no CadÚnico, desde que sua inclusão esteja
vinculada  à  seleção  ou  ao  acompanhamento  de  programas  sociais  implementados  pela  União,
estados  ou  municípios.  Disponível  em:  http://www.brasil.gov.br/economia-e-
emprego/2010/03/cadunico. Acesso em: 26/01/2018. 

12 O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) é a porta de entrada da Assistência Social. É
um local  público,  localizado  prioritariamente  em áreas de maior  vulnerabilidade  social,  onde são
oferecidos os serviços de Assistência Social. Disponível em:  http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-
social/unidades-de-atendimento/cras. Acesso em: 26/01/2018. 
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disseram achar  o bairro  distante  do centro  da  cidade;  10,00% concebem que a

localização é ruim e 10% apontaram a presença de drogas no local.

Figura 4- Fachada do CMEI-Professora Alzira Mendonça Figueira

Fonte: FREITAS, Suzana Cristina de. Arquivo pessoal. 2018.

Figura 5- Parque do CMEI-Professora Alzira Mendonça Figueira. 

Fonte: FREITAS, Suzana Cristina de. Arquivo pessoal. 2018.

Figura 6-Vista Lateral do CMEI-Professora Alzira Mendonça Figueira.

Fonte: FREITAS, Suzana Cristina de. Arquivo pessoal. 2018
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Figura 7-Vista da rua em frente ao CMEI-Professora Alzira Mendonça Figueira. 

Fonte: FREITAS, Suzana Cristina de. Arquivo pessoal. 2018

O  levantamento  destes  dados  deu-se  pela  necessidade  de  conhecer  a

comunidade que os CMEIs atendem, os profissionais irão trabalhar com os filhos

destes grupos, e a família faz parte da unidade escolar, logo conhecer os aspectos

do bairro é conhecer sua realidade e a clientela que os profissionais vão receber,

suas aspirações e dificuldades.

4.2 TIPO DE PESQUISA

O objetivo geral do trabalho procurou identificar e apontar a importância do

educar  na primeira infância,  por  meio da formação continuada dos docentes  em

Centro de Educação Infantil, e os objetivos específicos ficarem a cargo de analisar a

educação na primeira infância (creche e pré-escola);  buscar as políticas públicas

que tratam da formação continuada e compreender como os docentes concebem e

vêem a formação continuada em sua prática pedagógica diária.

Para  alcançar  estes  pressupostos  é  essencial  que  os  procedimentos  que

ajudaram a alcançar tais análises sejam elaborados com enfoque na pesquisa e em

seus objetivos. A pesquisa se tracejou em pesquisa de campo aplicada e descritiva;

bibliográfica; documental, além de exame qualitativo dos dados. 

Silva (2005) expõe que a pesquisa bibliográfica está presente em quase todos

os tipos de pesquisas, pois é por meio do conhecimento do que já está escrito por

outros autores, o que dizem, que tem-se uma visão dos pressupostos do problema

da pesquisa. 
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A pesquisa bibliográfica utilizada no trabalho foi desenvolvida com suporte em

material  já elaborado, especialmente entre livros e artigos científicos que versam

com o assunto de estudo, esta forma de pesquisa é satisfatória, pois proporciona ao

pesquisador um vasto conhecimento dos fenômenos de modo abrangente. 

No  caráter  documental,  o  material  consultando  foi  em  documentos  e

publicações  legais,  que  tratassem  da  educação  infantil  e  especialmente  sobre

formação continuada de docentes.

A investigação em campo aplicada e descritiva como proposta na pesquisa

desenvolveu-se pelo  intuito  de dar  voz aos profissionais que estão atuando nos

CMEIs, buscando verificar se o que pensam da formação que vem recebendo. 

O  referido  autor  também  aponta  como  esta  forma  de  estudo  apresenta

profundidade,  pois  a  pesquisa  de  campo  busca  a  profundidade  das  questões

propostas. O estudo de campo estuda e investiga um grupo ou comunidade em

relação a sua estrutura social, com enfoque na interação entre seus componentes,

assim essa forma de estudo de campo acaba utilizando muito  mais técnicas de

observação do que interrogação. Além do mais o local no estudo de campo é aquele

próprio onde ocorrem os fenômenos.

Este  enfoque  de  aprofundamento,  motivou  esta  pesquisa  de  campo  com

intuito  de  investigar  o  problema  e  as  possíveis  hipóteses,  aliado  com  o

conhecimento e entendimento obtido com a pesquisa bibliográfica e documental à

realidade dos sujeitos integrantes do problema da pesquisa. 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

O  estudo  de  campo  adotado  na  pesquisa  proporciona  focalizar  em  uma

comunidade que não é necessariamente geográfica, pois esta comunidade segundo

Gil  (2002)  pode  ser  um  grupo  de  trabalho,  estudo,  lazer  ou  direcionada  para

qualquer outra atividade humana. Neste caso a comunidade e população da amostra

são os professores da etapa da educação infantil que trabalham em dois CMEIs da

cidade de Paranavaí.

Como a pesquisa focaliza na formação continuada, concebe-se que esses

profissionais já possuem uma formação inicial, entretanto segundo dados do Censo
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Escolar13 2016, 35,6% dos professores que atuam em creches estudaram só até o

ensino  fundamental  ou  ensino  médio.  Dentre  aqueles  que  concluíram  cursos

universitários,  apenas  89  fizeram doutorado,  com maior  concentração  na  região

Sudeste (56 docentes).

O estudo de campo com os docentes  proporciona levar  em consideração

seus  anseios  em  relação  à  formação  que  receberam  inicialmente  e  agora  na

continuada é interessante conhecer se estes profissionais buscam outras fontes de

aprimoramento  por  interesse  próprio  e  especialmente  ouvir  os  educadores  se

concebem  algo  de  construtivo  após  a  participação  em  momentos  de  formação

continuada em sua prática diária. 

A escolha de dois CMEIs em locais diferentes e distantes geograficamente,

também  almeja  investigar  se  as  diferenças  das  comunidades  influenciam  nas

concepções desses professores, nas dificuldades e soluções que estes ideiam.

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

O estudo de campo traz a prerrogativa da pesquisa ser desenvolvida por meio

da  observação  direta  das  ações  e  atividades  do  grupo  estudado,  neste  caso

específico a ação e atividade dos docentes. Além de entrevistas, questionários são

utilizados  comumente  nos  estudos  de  campo  para  obter  explicações  e

interpretações do que ocorre no grupo estudado. 

Os estudos de campo segundo Gil (2002) precisam de instrumentos variados

de pesquisa como questionários, formulários, entrevistas entre outros. Entretanto o

autor aponta para a necessidade de testar com antecedência esses instrumentos

para desenvolver os procedimentos de aplicação, testar o vocabulário empregado

nas questões; assegurar-se de que as questões ou as observações a serem feitas

possibilitem medir as variáveis que se pretende medir. 

A  técnica  de  coleta  dos  dados  da  pesquisa  partiu  do  instrumento

questionário14, a opção adotada surgiu do entendimento de viabilizar o tempo que os

professores das instituições teriam para participar. A rotina nos CMEIs já observada

13 Disponível em:  http://inep.gov.br/censo-escolar. Acesso em 29/01/18. 

14 Consta em apêndices o modelo do questionário empregado na pesquisa. 
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pela  pesquisadora  leva  a  identificação  de  pouco  tempo  disponível  entre  os

professores para efetuar atividades que não estejam diretamente ligadas ao trabalho

com as crianças. Neste caso antes da aplicação do questionário foi efetuado contato

com antecedência com os CMEIs para que o dia de aplicação do questionário e

horário fossem o mais cabível a instituição.

Esta opção de relação com o local do estudo de campo também se pautou

pelo  entendimento  de  que  os  estudos  de  campo  costumam  ser  prolongados  e

requerem  contatos  variados  com  as  mesmas  pessoas,  assim  é  primordial  a

cooperação do grupo com o pesquisador. 

Conforme  Silva  (2003)  o  questionário  é  um  elemento  que  propicia  ao

pesquisador obter respostas com questões que o próprio informante preenche. O

questionário  contém  um  conjunto  de  questões  diretamente  relacionadas  ao

problema central da pesquisa.

Além disso, a autora coloca pontos importantes quanto a não necessidade de

ter identificação do entrevistado, para que neste caso o questionário seja anônimo,

não sendo imperativo que a pessoa que responde deixe seu nome ou qualquer outra

identificação. Silva (2003) pontua que o anonimato faz com que os respondentes

sintam-se mais confiantes, dando respostas verdadeiras.

Cervo e Bervian (1996, p.138 apud Silva, 2003, p.109) comentam que [...] as

perguntas  devem  conduzir  facilmente  às  respostas,  não  insinuando  outras

colocações. Se o questionário for respondido na ausência do investigador, deve ser

acompanhado de instruções minuciosas e específicas [...]. 

O questionário elaborado para uso na pesquisa pautou-se nas proposições de

Gil  (2003),  em que o instrumento de coleta de dados deve traduzir  os objetivos

específicos  da  pesquisa.  Não  existe  uma  fórmula  fechada  elaboração  de  um

questionário,  contudo  é  preciso  atentar-se  a  dados  como  perguntas  apenas

relacionadas  ao  tema,  no  caso  específico  da  pesquisa  questões  relacionadas  a

formação continuada docente dos entrevistados, devem ser elaboradas perguntas

claras, concretas e precisas, a pergunta deve proporcionar uma única interpretação. 

O  referido  autor  também  contribuiu  na  elaboração  do  questionário  onde

distingue que é primordial não colocar o problema de forma muito ampla, se meu

objetivo  é pesquisar  sobre a formação continuada dos professores  na educação

infantil é preciso obter informações sobre a atitude dos indivíduos de modo geral,
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isto  significa  estabelecer  as  relações  possíveis  entre  as  múltiplas  variáveis  que

interferem no problema.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados proporcionados pelo questionário empregue no local da

pesquisa teve como viés um exame quantitativo e qualitativo. Conforme Gil (2003)

expõem muitos estudos de campo fornecem análise estatísticas, todavia o estudo de

campo deve utilizar variadas técnicas de coleta de dados e nesse tipo de pesquisa,

os procedimentos de análise costumam ser majoritariamente qualitativos. 

A análise  qualitativa  é  menos formal  do que  a análise  quantitativa,  pois
nesta  última seus passos podem ser  definidos de maneira  relativamente
simples.  A  análise  qualitativa  depende  de  muitos  fatores,  tais  como  a
natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de
pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-
se, no entanto, definir esse processo como uma seqüência de atividades,
que  envolve  a  redução  dos  dados,  a  categorização  desses  dados,  sua
interpretação e a redação do relatório. (GIL, 2003, p.133) 

Conforme  Alves-Mazzotti  e  Gewandsznajer  (2001)  na  década  de  1970

começa emergir o chamado “paradigma qualitativo”, o qual se definia por:

[...]  oposição  ao  positivismo,  identificado  com  o  uso  de  técnicas
quantitativas.  Embora  metodologias  qualitativas  fossem  há  muito  tempo
usadas  na  antropologia,  na  sociologia  e  mesmo  na  psicologia,  é  nesta
época que seu uso se intensifica e se estende a áreas até então dominadas
pelas abordagens quantitativas, justificando o uso do termo “paradigma”. [...]
(ALVES-MAZZOTTI E GEWANDSZNAJER, 2001, p.119) 

Segundo  Teixeira  (2002,  p.120  apud  Silva  2003,  p.85)  [...]  Na  pesquisa

qualitativa o social é visto como um mundo cheio de significados que podem ser

investigados.  Na pesquisa qualitativa a linguagem das pessoas que fazem parte

daquele objeto de pesquisa é para o pesquisador como uma matéria prima para

confeccionar seu estudo.

Os  métodos  qualitativos  são,  há  décadas,  cada  vez  mais  utilizados  por

pesquisadores em todo o mundo. Conforme Teixeira (2002, p.120 apud Silva 2003,

p.85) é importante utilizar este método quando o problema formulado tiver a intenção

de descobrir: 
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• Qual a percepção? Por exemplo, dos professores sobre um novo sistema de

treinamento,  formação  continuada  ou  “capacitação”  “reciclagem”  que  estão

recebendo?

• Qual  o  significado?  O  que  significa  para  este  docente  participar  desta

formação continuada?

• Qual o processo, trajetória, percurso? Quais os aspectos que caracterizaram

a trajetória destes profissionais?

• Quais os saberes, conhecimentos? O que estes professores sabem do novo

programa de formação? 

De  acordo  com  Alves-Mazzotti  e  Gewandsznajer  (2001),  o  foco  e  o

delineamento do estudo nas pesquisas qualitativas, carecem ser fundamentados no

conhecimento  que  o  pesquisador  possui  acerca  da  realidade  pesquisada.  A

pesquisa qualitativa utilizada como análise dos dados no trabalho, para Silva (2003)

exige que os fenômenos sociais sejam vistos em sua totalidade, no trabalho buscou-

se ir  além de quantificar apenas as respostas dos professores, pois só podemos

entender a realidade de um objeto de estudo no momento em que convivemos e

interagimos com ele.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao dialogar sobre a formação contínua de professores é de vital importância

ouvir estes profissionais, o que concebem desta formação, o que estão recebendo e

de que órgão e especialmente compreender se esta formação continuada atende a

seus anseios na prática pedagógica. 

Para tais questionamentos o trabalho buscou ouvir os educadores de dois

CMEIs  da  cidade  de  Paranavaí-PR,  almejando  que  através  do  instrumento  de

coletada  de  dados  questionário,  fossem  abordados  algumas  considerações

pertinentes à investigação. 

As  questões  buscavam  coletar  alguns  dados  pessoais  dos  docentes,

formação acadêmica e sobre a formação continuada que estavam recebendo ou

frequentando  nos  últimos dois  anos.  Ressalta-se  que em algumas perguntas  os

docentes assinalaram mais de uma opção a qual foi contabilizada nos gráficos.

5.1 Análise de dados CMEI Antônia Ayres de Oliveira 

Inicialmente, os dados analisados serão do CMEI Antônia Ayres de Oliveira.

Deste CMEI, há um total de 15 profissionais na categoria de agente de apoio, para o

questionário  13  professores  participaram da  pesquisa.  Nesta  primeira  etapa  são

apresentados os dados pessoas e a formação acadêmica dos profissionais.

Quanto ao sexo, todos os participantes eram do sexo feminino. Quanto à

idade, há uma predominância da faixa etária dos 20/30 e 40/50 anos. 

Gráfico 1

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de
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Gráfico 2

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Sobre a habilitação acadêmica,  uma participante não assinalou nenhuma

opção e outra especificou a habilitação em técnico magistério. Nos demais, percebe-

se a dualidade entre formação em licenciatura e posteriormente a formação em pós

graduação, com Mestrado e Doutorado não houve nenhuma afirmativa. 

Gráfico 3

Fonte: Questionário. CMEI. Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Em relação  do  tempo de serviço,  esta  questão  buscou a  informação do

tempo de serviço geral dos docentes, ou seja, o tempo que estão atuando mesmo

que  não  seja  na  instituição  que  estão  atualmente.  O  grupo  mostrou  em  suas

respostas  a predominância de  uma faixa etária  de  profissionais  mais  jovens em

tempo de serviço. 
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Gráfico 4

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Sobre o tempo de serviço no CMEI, uma docente respondeu 09 meses de

trabalho na instituição e apenas uma 06 anos. Os demais profissionais giraram na

faixa de 1 a 5 anos. 

No gráfico 5, será representado as respostas da pergunta sobre o cargo que

os profissionais participantes ocupavam na instituição. A questão sobre o cargo que

o profissional ocupava na instituição, deu-se pela necessidade de identificar qual a

especificidade daqueles que atendem as crianças.

Gráfico 5

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Apesar de todos possuírem habilitação acadêmica como docentes, o cargo

agente de apoio se designa como um auxiliar para a professora regente de sala,

entretanto os CMEIs  não possuem professores via  concurso,  neste caso são os

agentes de apoio que regem a sala de aula. 

Posteriormente  o  questionário  passa  para  perguntas  voltadas

especificadamente da formação continuada, procurando enfatizar nos últimos dois

anos.
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Gráfico 6

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira .2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Alguns docentes marcaram mais de uma opção,  tendo realizado formação

tanto de curta quanto longa duração, dois docentes não marcaram nenhuma opção. 

A pergunta seguinte foi elaborada em caráter aberto para que os docentes

indicassem as formações que realizaram nos últimos anos. As opções que constam

no gráfico 7 são provenientes do que os docentes declararam na pesquisa. 

Gráfico 7

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Verifica-se que as ações tiveram uma identificação semelhante com a maioria

dos profissionais, provavelmente foram ações de formação recente e conjunta aos

profissionais da instituição. 

Sobre a organização das ações de formação, neste questionamento, o intuito

era delinear que órgão/instituição está desenvolvendo as ações para a formação dos

professores, é possível notar que a secretaria municipal de educação do município é

o órgão que mais fornece ações de formação.
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Gráfico 8

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Além  de  identificar  qual  instituição  organizadora  de  formação  contínua,

buscou-se  verificar  qual  modalidade  de  formação  estes  docentes  tem  mais

procurado ou recebido.

Gráfico 9

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Outra pergunta, realizada buscava compreender as motivações que levaram

os  professores  a  participar  das  ações  de  formação  continuada.  Para  isto  foi

solicitado  que  utilizassem  uma  escala,  em  que,  para  cada  assertiva  proposta,

utilizassem  uma  escala  de  1  a  5,  onde  1  significava  não  importante,  3  algo

importante e 5 muito importante. Foram propostas dez possibilidades de motivação

em participação nas ações de formação continuada. 

Para a análise dos dados, estas possibilidades de motivação foram dispostas

em  três  grupos, que  correspondem  em:  Motivações  referentes  ao  interesse
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profissional;  Motivações  referentes  ao  conhecimento  e  Motivações  referentes  à

Prática Pedagógica. 

No  grupo  1  (gráfico  10),  que  refere-se  as  motivações  profissionais,  as

assertivas propostas foram as seguintes: Progredir na carreira; Aumentar/Melhorar

oportunidades profissionais; Dado às novas exigências associadas ao meu trabalho.

Gráfico 10

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

68% dos participantes, consideraram as preposições relacionadas a aspectos

profissionais, como determinantes na busca por formação continuada. 

O grupo 2 (gráfico 11), estabeleceu-se no campo do conhecimento sobre os

temas Aos aspectos pessoais/emocionais/interesses pessoais.

As preposições estavam em torno de assertivas como: Prazer associado ao

estudo; Promover meu desenvolvimento pessoal e Saber mais sempre vale a pena. 

Gráfico 11

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

O  grupo  3  (gráfico  12)  refere-se  às  motivações  referentes  a  prática

pedagógica. As assertivas deram-se em: Desenvolver novas ideias/ propósitos para
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o  meu  trabalho/ensino;  Mudar  a  maneira  como  organizo  o  processo  de

ensino/aprendizagem; Conhecer novas perspectivas para tornar o meu ensino mais

eficaz. A porcentagem neste grupo de suposições foi maior, atingindo 75%. 

Gráfico 12

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

A última questão, de caráter dissertativo, questionou sobre a credibilidade dos

cursos de formação continuada quanto a aproximação com a realidade escolar, bem

como, de contribuição com a prática pedagógica.

Gráfico 13

Fonte: Questionário. CMEI Antônia Ayres de Oliveira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Neste  último  questionamento,  as  assertivas  positivas,  demonstram que  as

docentes,  consideram  as  ações  de  formação  continuada,  como  momentos  de

aquisição de conhecimentos, que podem ser utilizados em sua prática diária.

No entanto, as assertivas críticas, expõem a opinião, que a realidade escolar

não condiz com a teoria ministrada, na maior parte dos cursos de formação, apesar

da validade do conhecimento adquirido nestes.
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5.2 Análise de dados CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira

Na sequência apresentamos a análise de dados das respostas dos docentes

do CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira, nesta instituição há 17 profissionais

docentes,  sendo que 12 participaram da pesquisa.  O questionário  utilizado foi  o

mesmo nos dois estabelecimentos de ensino. Em relação à primeira pergunta todos

os participantes, são do sexo feminino. Sobre a idade há predominância da faixa de

30/40 anos.

Gráfico 1

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Gráfico 2

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Na  habilitação  acadêmica  (gráfico  2),  Pós  Graduação  Latu  Sensu, foi  a

assertiva mais assinalada pelos participantes, obtendo uma predominância de 50%.

No quadro de professores, assim como no CMEI apresentado anteriormente, não

constam profissionais Mestres ou Doutores. 
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Gráfico 3

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

No tempo de serviço total (gráfico 3), há uma igualdade entre os participantes,

que estão entre de 1 a 5 anos de serviço, assim como, os de 5 a 10 anos. Os dois

profissionais,  que  se  encontram  na  faixa,  acima  de  10  anos,  possuem

respectivamente 24 e 27 anos de serviço. 

Sobre a questão referente ao tempo de serviço na instituição atual, todos os

profissionais, ficaram na faixa de 1 a 4 anos. Esta afirmativa de tempo, se delineou

neste  período  para  todos,  considerando  que  por  ser  uma  instituição  nova,

inaugurada  em agosto  de  2014,  não  haveria  como  os  profissionais  terem mais

tempo de serviço nesse estabelecimento. O gráfico 4 então seguirá a proporção

entre 1 a 4 anos de serviço. 

Gráfico 4

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Especificando  o  gráfico  anterior,  uma  participante  possui  1  ano  e  quatro

meses de trabalho no CMEI, quatro participantes possuem 3 anos de serviço na

instituição e outras seis participantes possuem 4 anos na instituição, ou seja, estão

neste CMEI desde que este foi inaugurado. Uma participante não colocou nenhuma

data nesta pergunta. 
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Gráfico 5

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Com relação ao cargo cargos dos participantes dez são agentes de apoio. A

diretora e a supervisora do CMEI também participaram da pesquisa. 

Outro  ponto  abordado,  se  refere  ao  tempo  de  duração  da  formação

continuada recebida pelos participantes. A ampla maioria descrita caracterizou-se na

faixa de cursos de curta duração.

Gráfico 6

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Em relação ao conteúdo das ações, grande parte dos participantes (34%), as

consideraram,  como sendo voltadas especificamente  ao educador  e  a  educação

infantil, fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação do município.

Três  questionários  não  tiveram  nenhuma  resposta  sobre  esta  pergunta  e

outros três questionários abordaram diversas capacitações. 

Gráfico 7
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Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Sobre  as  instituições  que  organizaram  as  formações,  a  Secretaria  do

Município de Educação foi considerada como a principal organizadora (75%).

Gráfico 8

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Gráfico 9

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de
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A capacitação pedagógica, foi apontada como a grande modalidade de ações

de formação continuada, que os docentes têm recebido. Em segundo lugar, aparece

a modalidade de palestras e seminário.

Almejando compreender as motivações dos professores, em participar das

ações de formação continuada,  foram utilizadas uma questão de 1 a 5,  onde 1

significava não importante, 3 algo importante e 5 muito importante.

Para a análise de dados, que segue procedimentos adotados anteriormente,

as possibilidades de motivação, distribuem-se em três grupos: Motivações referentes

ao interesse profissional (grupo 1); Motivações referentes ao conhecimento (grupo 2)

e Motivações referentes a Prática Pedagógica (grupo 3).

Gráfico 10

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Analisando o grupo 1 grande parte dos participantes considerou as ações

citadas no aspecto profissional como fator que os leva a buscar ações de formação

continuada. 

Gráfico 11

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de
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No grupo 2,  que se  refere  as  ações  voltadas ao  conhecimento, todas as

assertivas, foram avaliadas como sendo muito importantes.

A verificação do grupo 3, de preposições, dizem respeito às motivações de

formação continuada, que tem como foco impulsionador a busca por melhorias e

aprimoramento na prática pedagógica.

Gráfico 12

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de

Pela amostragem apresentada,  é possível  verificar,  que a participação em

ações  de  formação  continuada  é  determinante,  visando  a  aplicação  e

aprimoramento na prática pedagógica caracterizando 92% das ações. 

Na  última  questão,  foram  definidos  os  parâmetros  de  assertivas  dos

professores, sobre a validade das ações de formação continuada, para sua prática

diária e vivencia profissional. 

Gráfico 13

Fonte: Questionário. CMEI Professora Alzira Mendonça Figueira. 2018
Autora: FREITAS, Suzana Cristina de
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No  CMEI  Professora  Alzira  Mendonça  Figueira, as  assertivas  positivas,

abordam que as ações de formação continuada, têm proporcionado momentos de

crescimento e aperfeiçoamento profissional.

Já as assertivas críticas, expõem que muitas ações de formação continuada

ofertadas, são direcionadas mais ao ensino fundamental do que a educação infantil.

Além  disso,  o  tempo  de  duração  dos  cursos  é  insuficiente  para  aprimorar  os

conhecimentos dos docentes, ficando assim, restritos a reprodução da vivência do

dia a dia escolar, sem apresentar possibilidades de mudanças efetivas na prática

pedagógica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil, ainda sofre com a visão de ser um ambiente, relegado

apenas aos cuidados físicos, mas como o filósofo Kant (1999) já expunha, a infância

é a junção dos cuidados físicos e dos cuidados com a disciplina e moral deste futuro

cidadão. A educação na primeira infância é referência na vida desta criança, que virá

a se tornar  adulto,  por  isto,  faz-se necessário,  dialogar  com os professores que

trabalham diariamente neste ambiente. 

A formação continuada é o momento,  onde os docentes adquirem novos

conhecimentos,  aprimoram  os  que  já  possuem  e  trocam  saberes,  diante  dos

desafios  e  mudanças  contínuas  na  sociedade.  Conforme Romanowski  (2007),  a

formação continuada, objetiva, além de capacitar profissionalmente, a melhoria do

ensino, de educação como um todo. A formação continuada, deve incluir em suas

ações  saberes  diversos,  desde  práticas  pedagógicas,  conhecimento  científico  a

gestão escolar. 

Outro  fator  determinante  na  formação  continuada  é  dar  ênfase  aos

problemas dos docentes, buscando solucioná-los. Para tanto, os professores devem

ser ouvidos, pois a partir disso será possível constatar as dificuldades que possuem,

em aplicar a teoria na prática, assim, realizando uma formação substancialmente

válida, que atenda suas demandas e por consequência, na melhoria do ensino como

um todo.

Na pesquisa de campo, pode-se concluir que grande parte dos profissionais,

consideram  o  momento  de  formação  continuada,  como  vital  para  aquisição  de

saberes. Entretanto a formação continuada é falha em vários aspectos entre eles, a

incoerência entre a teoria ministrada e a prática diária, a falta de ações voltadas a

faixa etária específica e outras que de fato atendam as carências que os professores

sentem. 

Os  professores  ao  iniciar  sua  vida  profissional,  saem  da  formação

acadêmica para  ingressar  na  realidade escolar,  encontram-se perante  o  que diz

Pimenta (1999), quando aborda que esta educação é modificada a cada momento

histórico, pois acompanha as transformações da sociedade, que vive em intenso

processo de informações, por consequência da era da globalização.
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O docente tem, no elo da formação inicial e continuada, os subsídios para

trabalhar, modificar, aprimorar seu saber, pois a identidade profissional é construída

diariamente no saber fazer.  Por meio desta base inicial  e continuada, o docente

constrói  a  criticidade  que  necessita,  para  dialogar  com  as  modificações  que  a

sociedade impõe a educação.

As ações de formação continuada,  são em sua grande parte,  fornecidas

pelos órgãos do governo, sejam nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, mas

estes organismos cedem a voz aos docentes? Na maioria dos casos não. Segundo

Castro  e  Amorim  (2015),  estes  pacotes  educacionais  fornecidos  pelas  esferas

governamentais apenas visam o cumprimento da lei, mas pouco se reflete sobre a

formação docente.

A formação continuada é unida a inicial e esta não deve ser posta como uma

forma  de  “consertar”  uma  má  formação  inicial.  A  formação  continuada  é  para

aprimorar e dar alento ao profissional iniciante ou experiente. Para realizar um bom

trabalho,  o  professor  deve  investir  em  sua  formação  durante  toda  sua  vida

profissional, independentemente do nível de educação que este trabalhe. 

As ações de formação são válidas, como muitos docentes apontaram na

pesquisa,  entretanto  pacotes,  cursos,  capacitações  e  afins  padronizados  não

atendem a especificidade de cada instituição escolar.  Além do mais,  o professor

precisa ter sua autonomia, intelectualidade preservada e valorizada. As ações de

formação continuada devem ser momentos de emancipação, frente aos problemas

do dia a dia escolar e não focalizar o docente, como mero executor de tendências,

métodos, materiais, finalizados. 

Portanto, o presente trabalho, identificou a importância do ensino na primeira

infância para a formação do cidadão e portanto para esse alcance é necessário uma

formação contínua e verdadeiramente voltada para atender a demanda diária dos

professores. O que se constatou na prática é que existem falhas em tais iniciativas

pelos Poderes Públicos, que estariam mais preocupados com cumprimento da lei e

dos números do que o ensino de qualidade. 
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APÊNDICE(S)
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino

NOME DA INSTITUIÇÃO _______________________________________________
DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 
1- Gênero           [   ] Feminino              [   ] Masculino 

2- Idade    _______

3- Habilitação acadêmica 
[   ] Bacharelado
[   ] Licenciatura
[   ] Pós graduação Latu Sensu
[   ] Mestrado
[   ] Doutorado
4- Tempo de serviço:_________
5- Anos de serviço na instituição que trabalha atualmente:_______________
6- Cargo (s) que desempenha na instituição:___________________________
 
FORMAÇÃO CONTÍNUA NOS ÚLTIMOS 2 ANOS
1- Indique quantas ações frequentou de curta e de longa duração:
a) de curta duração (de 1 a 3 dias)       [   ]
b) de longa duração (mais de 3 dias)   [   ]

2-  Por  favor,  identifique  o  conteúdo/temática  das  ações  que
frequentou:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3- As ações que frequentou nos últimos dois anos foram organizadas por:
Assinale com um x a(s) opção(ões) que corresponde(m) à sua situação.
a) Uma universidade ou instituição do ensino superior                         [   ]
b) Uma escola e/ou agrupamento                                                           [   ]
c) Secretaria Municipal de Educação                                                     [   ]
d) Outra. Qual? ___________________________________________[   ]

4- Especifique a(s) modalidade(s) de formação contínua que frequentou.
a) Curso                                                                                                    [   ]
b) Seminário                                                                                             [   ]
c) Oficina                                                                                                  [   ]

68



d) Capacitação                                                                                          [   ]
e) Círculo de estudos                                                                                [   ]
f) Palestras                                                                                                [   ]
g) Outra. Qual?____________________________________________ [   ]

5- Quais foram as principais motivações que o (a) levaram a participar em ações de
formação e/ou de desenvolvimento profissional contínuo? 
Utilize a escala de 1 a 5 para cada um dos itens que se seguem: 1=não importante; 3= algo
importante; 5= muito importante. 

1 Progredir na carreira
2 Prazer associado ao estudo
3 Aumentar/melhorar oportunidades profissionais
4 Promover o meu desenvolvimento pessoal
5 Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino
6 Devido às novas exigências associadas ao meu trabalho
7 Vontade  de  aumentar/desenvolver  as  minhas  perspectivas/ideias

pedagógicas    
8 Mudar a maneira como organizo o processo de ensino/aprendizagem
9 Conhecer novas perspectivas para tornar o meu ensino mais eficaz
10 Saber mais vale sempre a pena
11 Desenvolver as minhas destrezas profissionais

6-  Você  acredita  que  os  cursos  que  frequentou  sobre  formação  continuada  têm  se
aproximado  da  sua  realidade  escolar?  Estes  estão  contribuindo  com  sua  prática
pedagógica?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Está garantido o direito de anonimato aos participantes.

Pesquisadora responsável: Suzana Cristina de Freitas
e-mail: suzygunner@hotmail.com
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