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A EXPLORAÇÃO DE AMBIENTES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CRECHE

JOELMA GOMES DE OLIVEIRA BISPO

EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar reflexões acerca da experiência desenvolvida no curso de
extensão Creche – Espaço de experiências educativas que respeita as especificidades dos bebês e das crianças
pequenas. A educação desses sujeitos tem exigido dos educadores conhecimentos específicos que possibilitem o
desenvolvimento de práticas pedagógicas coerentes com as necessidades desse público-alvo. A docência nessa
etapa é um processo complexo, caracterizada por um conjunto de ações e experiências com e para as crianças. O
curso vem contribuindo para a construção da identidade dos professores ao promover experiências, discussões e
reflexões sobre o papel do professor na constituição de ambientes desafiadores que contribuem para o
desenvolvimento global do seu público-alvo.

Palavras-chave: Formação de professores; Educação em Creche; Ambiente como educador.

Abstract: This paper aims to present reflections on the experience developed in the course of extension – Nursery –
Space of educational experiences that respects the characteristics of infants and young children. The education of
these individuals has required the expertise educators to enable the development of teaching practices according with
the needs of this public interest. Teaching at this stage is a complex process characterized by a set of actions and
experiences with and for children. The course has contributed to the construction of the identity of teachers to promote
experiences, discussions and reflections on the teacher&39;s role in the creation of challenging environments that
contribute to the global development of your public interest.

Keywords: Teacher formation; Education Nursery; Educator Environment.

INTRODUÇÃO:

A formação de professores que atuam em creche torna-se um dos fatores determinantes para a promoção de uma
educação voltada para as necessidades e especificidades dos bebês e crianças com até três anos. Sabe-se que,
inseridos em contextos carregados de forças antagônicas de poder, sob condições de trabalho que não só interferem
como podem determinar a qualidade de suas práticas, os professores não são os únicos responsáveis pela qualidade
das ações educativas em uma instituição de ensino, mas sem dúvidas, exercem um papel fundamental nesse
processo.

Para tanto, ambiciona-se um tipo de formação que venha favorecer a construção de habilidades e competências para
os professores enfrentarem os desafios e atuarem de forma autônoma no contexto educacional em pauta. Formação
como uma “prática social de reflexão continua e coerente com a prática que se pretende implementar” (KRAMER,
2002, p. 121), que provoque reflexões sobre as concepções e práticas pedagógicas que estão presentes nas ações
educativas direcionadas ao atendimento das crianças que se encontram inseridas nas creches.

Segundo Silva (2002), há poucas experiências formativas que tratam dos conteúdos necessários à atuação junto a
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crianças de 0 a 3 anos de idade. A dimensão pedagógica a ser desenvolvida nesse segmento é um fenômeno que
vem sendo debatido desde a década de 80, porém seu maior impulso ocorreu após a promulgação da LDBEN
9394/96 que instituiu no Art. 29 a educação infantil como primeira etapa da educação básica. No entanto, como
apontam Barbosa (2010); Rosemberg (2014); Amorim e Dias (2013) e, Oliveira (2014), ainda permanece a ausência
de propostas curriculares que possam contribuir para o desenvolvimento integral das crianças da referida faixa etária.

Tem-se que os desdobramentos ocorridos pós LDB 9394/96 “estão a exigir um esforço coletivo de todos aqueles que
estão direta e indiretamente envolvidos com a educação infantil e, em especial, com a educação pública em geral”
(CERISARA, 1999, p.12). Diante disso, compreendemos que a universidade pública tem, através da extensão, um
papel crucial na construção da coesão social. Sob esta ótica, um curso de formação de professores que atuam ou
atuarão em creches é uma possibilidade de concretizar esse papel.

Partindo dessa compreensão, em 2014, diversos municípios do Território de Identidade de Irecê (TII), através da
adesão ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de
Educação Infantil (PROINFNCIA) ampliaram significativamente o atendimento de crianças entre os primeiros dias de
vida, até os três anos de idade. Uma oportunidade para o desenvolvimento de um projeto de formação/extensão que
acolhesse os profissionais dessa área e os auxiliassem na construção de dispositivos que facultasse a compreensão
das linhas gerais de um currículo coerente para o grupo de crianças que são atendidos nas creches.

Assim propomos o desenvolvimento do Curso de Extensão: Creche – Espaço de experiências educativas que respeita
as especificidades dos bebês e das crianças pequenas na UNEB/DCHT/Campus XVI na cidade de Irecê-Ba.
Tínhamos clareza que alguns aspectos seriam desafiadores ao se tratar da formação desses professores. Entre eles,
a existência de um sentimento partilhado no meio educacional de que o professor de creche, por lidar com a dimensão
relativa ao cuidado da criança, tem menos conhecimento – questão que impõe, de sobremaneira, a necessidade de
discussões que coloquem no centro do debate os múltiplos sentidos e conhecimentos pedagógicos que estão
relacionados às práticas do “educare”, expressão utilizada em inglês significando educação e cuidado ao mesmo
tempo (CERISÀRA, 1999). Como bem afirma Guimarães (2008) o cuidar tem sido compreendido nas instituições
“como atender às demandas de sono, higiene e alimentação, proteger, ou ‘tomar conta’ da criança, numa intenção
disciplinadora” (GUIMARÃES, 2008, p. 38).

A dimensão do educar cuidar é aqui entendida como o conjunto de práticas que coordena ações voltadas para o
desenvolvimento da afetividade, emoção e da cognição de forma interligada. Ela também se releva no zelo
pedagógico que toma o brincar, a infância, a ampliação das diferentes experiências como a música, a literatura, o
cinema, as artes plásticas e visuais, entre tantas outras, como ação de quem, efetivamente, educa-cuida dos
pequeninos.

Nessa perspectiva, é preciso considerar na constituição de propostas para formação dos professores da creche a
identidade desse segmento ainda em construção. Para Barbosa (2010) “em grande parte das instituições, as
singularidades das crianças de zero a três anos, especialmente os bebês, ficaram subsumidas às compreensões
sobre o desenvolvimento e a educação das crianças mais velhas” (BARBOSA, 2010, p.1). Isso põe em jogo a
necessidade de trazer para formação situações através das quais os professores que lidarão com a educação dessas
crianças possam ter referências para visualizar de forma mais concreta, propostas pedagógicas coerentes e
desafiadoras para os bebês e as crianças pequenas.

O curso e a formação de professores da creche – pontos para diálogo

O Curso de Extensão: Creche – Espaço de experiências educativas que respeita as especificidades dos bebês e das
crianças pequenas teve como objetivo fomentar a compreensão da dimensão teórico-prática que envolve a docência
na creche.

A universidade tem sido constantemente criticada por ser tradicionalmente uma instituição que desenvolve, na maioria
das vezes, uma formação centrada na disciplina, fragmentada e distante das demandas e problemas reais presentes
no contexto educacional. Nesse sentido, propor um curso de formação continuada por meio da extensão universitária,
envolvendo de fato a comunidade externa, traz alguns desafios que requerem análise crítica e cuidadosa para o
planejamento e adoção de uma perspectiva metodológica coerente com os problemas reais dos contextos
educacionais.
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A educação superior, por meio da extensão universitária, pode contribuir para a fomentação de projetos de formação
que coloquem em evidência a intencionalidade pedagógica necessária à educação infantil sem comprometer o
objetivo maior da creche que é o de se constituir como espaço e tempo presente de viver a(s) infância(s).

Portanto, assumimos a partir do curso de extensão o compromisso com a formação de professores cujo ponto de
partida foi constituído por suas trajetórias, anseios, saberes e não saberes e a realidade educacional que os mesmos
estavam inseridos. Para tanto, foi fundamental refletir sobre as várias maneiras como ocorre a formação através de
indagações como: Existe formação É possível formar o outro Que situações podem provocar construções e
desconstruções de saberes e conhecimentos relacionados à prática pedagógica em creche

Nessa direção, Sonia Kramer (2002), questiona se os processos formativos podem gerar ou desencadear mudanças
apontando que “as práticas concretas feitas na creche, pré-escolas e escolas, e aquilo que sobre elas falam seus
profissionais são o ponto de partida para as mudanças que se pretende implementar” (KRAMER, 2002, p.214).

Diante disso, buscamos compreender quais eram as necessidades formativas do grupo participante do curso
intentando uma articulação dessas necessidades com as nossas convicções, acerca da formação de professores.
Uma delas, a de que não cabem mais no campo da educação cursos de formação amorfos, totalmente opostos àquilo
que se ensina e se defende, portanto o isomorfismo foi a dimensão fundante deste curso de extensão.

Entendemos que o trabalho com crianças pequenas requer ampliar as discussões sobre a formação de professores e
os processos formativos que poderão confluir para a construção do conhecimento profissional que se caracterize pela
especificidade do trabalho com esse público. Além de outros aspectos, tínhamos claro que esse conhecimento incluía
saberes relacionados ao desenvolvimento infantil, às necessidades das crianças, às possibilidades de expressão e
comunicação das mesmas, sobretudo, à compreensão das múltiplas infâncias presentes nos contextos socioculturais.

Na fase do planejamento do curso tínhamos entendido que a organização do ambiente na Educação Infantil e sua
influência no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças poderia ser um dos conteúdos a ser tratado
ao longo do mesmo. Logo nos primeiros encontros, ao realizar o levantamento dos conhecimentos prévios do grupo,
percebemos que ao citarem exemplos de suas práticas, os professores-cursistas demonstravam certo distanciamento
e até mesmo desconhecimento de tal perspectiva, fato que foi fundamental para confirmação desse conteúdo na
proposta do curso.

A partir de então, passamos a analisar qual a estratégia que seria adequada para abordar tal conteúdo, buscando
dessa forma, uma lógica que transgredisse a ideia de uma formação continuada centrada apenas na aquisição e
discussão de teorias, que na maioria das vezes, desconsideram as trajetórias formativas dos sujeitos, os saberes e as
marcas formativas que influenciam e determinam em certa medida, as práticas dos professores. Uma questão
considerada nessa escolha foi o fato de saber que os professores-cursistas não vivenciaram, enquanto alunos, a
experiência de serem “atendidos” pelo serviço da creche e/ou foram alunos numa época em que, o assistencialismo
predominava nas práticas pedagógicas dessa instituição. Portanto, a referência prática de professor que esses
educadores conheciam era do professor que atuava com crianças maiores, que “davam aulas” e/ou que ficavam com
as crianças pequenas enquanto suas mães trabalhavam.

Entre outras dimensões da formação, os aspectos aqui elencados merecem atenção quando se discute, vivencia e
aprende na /com a formação continuada de professores. Pois, como bem afirma Farias (2011) o profissional que atua
na primeira etapa da educação básica, está sendo inventado.

Sem a aula e sem o conteúdo escolar, a docência nas creches e pré-escolas organiza
outra forma, outra pedagogia (diferente do ensino fundamental), adequada aos conteúdos
e práticas culturais [...] atenta às experiências infantis, às especificidades etárias
encontradas no coletivo (FARIAS 2011, p.14).

Esses aspectos conduziram a prática pedagógica por nós desenvolvida, fundamentada na fomentação da reflexão e
problematização da educação, como prática social que não se reduz ao ensino. Compreensão que exigiu a análise
sistemática de situações reais do cotidiano da creche e de desenvolvimento de alternativas (descrição de situações,
propostas de atividades com as crianças) que arrolaram a possibilidade de vincular fortemente a teoria e a prática.
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Consequentemente, de contribuir para a percepção do/a professor/a da Educação Infantil como coordenador/a “de um
conjunto de ações, situações e experiências com e para as crianças pequenas, que favoreça o seu desenvolvimento
global e sua participação na cultura” (SILVA, 2013, p.1).

Frente a isso, decidimos usar como estratégia de formação a organização e exploração de ambientes desafiadores
que pudessem provocar a participação dos cursistas, a interação, emissão de opinião, reflexões sobre o aprender a
partir de múltiplas possibilidades e, em especial, através da problematização do papel do ambiente como
recurso/mediador de aprendizagens significativas.

O ambiente como o terceiro educador e as implicações na formação do professor

A vivência em ambientes desafiadores enquanto estratégia de formação oportuniza ao professor-cursista uma
experiência através da qual ele pode se colocar no lugar da criança, aprender procedimentos, atitudes, conceitos e
mobilizar diferentes linguagens para resolução de um dado problema. Essas aprendizagens são caras ao professor
que tem como função lidar com crianças pequenas que experimentam e constroem suas visões de mundo a partir das
múltiplas linguagens. Em um dos encontros do curso de Extensão: Creche – Espaço de experiências educativas que
respeita as especificidades dos bebês e das crianças pequenas, os cursistas chegaram ao Campus XVI e se
depararam com uma cama de gato.

Nesse dia, os professores foram desafiados pelo ambiente! Para ir para a sala onde ocorria o curso, os mesmos
tiveram que passar pela cama de gato. O que se observava era a manifestação de atitudes brincantes que mostravam
faces de um adulto que ao se entregar ao acontecer, ria e se alegrava mobilizando seu corpo, expressando com isso,
sentimentos frente às possibilidades oferecidas pelo ambiente-educador. Entendemos que este movimento, contribui
para a (re) construção do modo de ser professor na Educação Infantil. Nessa direção Fortuna (2010) nos alerta que a
dimensão vivenciada do lúdico na formação “articulando teoria e prática, é fundamental para a apropriação, pelo
professor, de uma prática lúdica” (FORTUNA, 2010, p. 131).

Colocamos no entorno da cama de gato, citações de autores que tratam da influência do ambiente na Educação
Infantil, uma vez que essa organização fazia parte da proposta do curso como todo, mas também era foco de estudo e
discussão nesse mesmo dia. Usamos como ponto de reflexão o texto organizando o espaço para viver, aprender e
brincar (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006) e o vídeo I da coleção Diretrizes em Ação: Concepções e práticas,
através dos quais, discutimos sobre o impacto visual do ambiente para aqueles que circulam na creche; relação dessa
organização com as necessidades e possibilidades dos bebês e das crianças pequenas; forma e disposição dos
avisos e informações direcionadas à comunidade escolar; cuidado/descaso com a organização das paredes que
muitas vezes são lugares onde se “jogam” as produções infantis desqualificando-as e contribuindo para poluição do
espaço físico.

Como afirmam Goldschmied e Jackson (2006), a creche é um espaço para viver, brincar, aprender a ser e trabalhar,
cuja organização como um todo, traduz publicamente a forma como se entende o processo de educação das crianças
pequenas. Portanto, ao discutir sobre o ambiente como terceiro educador, passamos a refletir sobre propostas que
não estejam restritas à sala de aula, uma oportunidade para ampliação da compreensão de que esse espaço na
Educação Infantil é apenas uma referência.

Duas questões foram bastante problematizadas a partir de então. Inicialmente, o quanto criar um ambiente visual,
auditivo, sensório e olfativo satisfatório é um desafio frente às precárias condições estruturais e materiais existentes
em nosso contexto. Como destacam Goldschmied e Jackson (2006),

[...] não é uma tarefa que se faz uma vez para sempre, mas algo que precisa acontecer de
forma continua. Da mesma forma que, em nossos lares, fazemos constantemente
pequenos ajustes e melhorias, mudando quadros de um espaço para outro, [...] uma
creche parecerá convidativa e bem-cuidada somente se o mesmo tipo de processo
acontecer (GOLDSCHMIED e JACKSON, 2006, p.35).

Outra questão levantada nesse debate foi a forma como as instituições de Educação Infantil organizam a exposição
das produções infantis no espaço físico da creche. A partir das questões que emergiram, ficou evidente que a
valorização, o trato e o cuidado das mesmas ainda é um desafio a ser superado pelos educadores que atuam nesse
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segmento. Tal constatação indicava a necessidade de estudos sobre protagonismo infantil e documentação
pedagógica na primeira etapa da educação básica. Nesse sentido, procuramos promover reflexões sobre esses
aspectos, na perspectiva de ampliar o entendimento de que assumir o papel também de organizador do espaço físico
e criador de contextos interessantes e desafiadores tende a convergir com a valorização das produções das crianças,
como produtores de cultura.

No encontro seguinte, lançamos mão de outra proposta de estruturação do ambiente como estratégia formativa: a
utilização de móbiles gigantes que foram dispostos na sala e no corredor do Campus XVI. Foi interessante observar
como os participantes tocavam, demonstravam curiosidade, perguntavam, traziam outros exemplos de como usar
móbiles daquela natureza e como se divertiam ao manipular tais objetos

As manifestações dos professores-cursistas nesse dia nos remetiam à ideia exata daquilo que o curso, em diversos
momentos de discussão, fez emergir. A saber, como a educação dos bebês e das crianças pequenas, pode entre
tantas possibilidades, contemplar situações que os respeitem como seres ativos, com potencialidades e capacidade
de protagonizarem de forma autônoma seus percursos de aprendizagens Ao explorarem o ambiente que os cercavam,
os professores-cursistas, assim como fazem naturalmente as crianças, podiam construir/atualizar conhecimentos
interagindo com o ambiente de forma integrada. Ou seja, em situações desta natureza os profissionais são
autoformados em condições similares àquelas que podem se mostrar coerentes com a pedagogia da infância. Como
bem assinala Farias (2011),

[...] se as crianças são inventivas, também se faz necessária uma formação profissional
sofisticada, inventiva, de outro tipo que permitirá que as professoras, com a filosofia, a
história e as ciências [...] e a arte como fundamento dessa formação, ‘soltem sua dimensão
brincalhona’(FARIAS, 2011, p.15).

Nessa mesma linha, Fortuna (2011) ao analisar a dissertação de Bordas sobre formação continuada de adultos,
aponta que esses “demandam situações formativas de ensino inovadoras e não autoritárias: querem aprender a
respeito, tanto quanto querem ser ensinados assim” (FORTUNA, 2011, p.135).

Entrar na sintonia dos olhos atentos, do encantamento, das interações dos professores-cursistas enquanto
exploravam o ambiente, era para nós uma oportunidade de propiciar condições em que os cursistas aprendessem,
sentissem e fizessem conexões e possíveis relações entre aquilo que discutíamos teoricamente, suas aprendizagens
ao longo de suas trajetórias enquanto estudantes e dos exemplos de possibilidades e desafios presentes em suas
práticas. Como afirma Bispo (2014):

Trata-se de uma estratégia formativa que, para lograr seus objetivos, necessita ser
trabalhada numa perspectiva que aposte na reflexão crítica, na sistematização e no
questionamento dos fatos narrados, buscando elucidar os sentidos e significados das
posturas presentes nessas histórias, apreendidas, de forma acrítica, ao longo da
experiência como discente (BISPO, 2014, p. 34).

A perspectiva de formação aqui discutida se apoia no desenvolvimento de experiências fomentadoras da
autoformação. Conforme o exposto por Larrosa (2002), “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que
nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao
mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p.21). Portanto, não estávamos buscando formar o
outro, promover formação numa única direção! Assim como aponta Larrosa, entendíamos que, em diferentes
momentos, a partir das falas, gestos, palavras que circulavam durante as vivências, cada sujeito, a seu tempo, poderia
ser tocado ou não, a partir do conjunto de ações que estava em torno de cada organização/exploração dos ambientes
estruturados por nós.

Um olhar para o tempo/lugar da formação que minimiza sem desprezar ou substituir o acúmulo de teorias. Ao invés de
acúmulo o mais importante é buscar uma ancoragem significativa das teorias estudadas, tomando-as

[...] como explicação de um fenômeno, de uma realidade, a partir de princípios e axiomas.
A teoria tem sua identidade própria, embora seja dependente, pois se vincula com a
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prática, tendo reciprocidade e simultaneidade com ela (BISPO, 2014, p. 42).

A discussão sobre a importância dos ambientes, espaços e materiais como mediadores da aprendizagem para a
promoção do desenvolvimento infantil, está presente no meio educacional há muito tempo. Sobre isso, Fröebel, na
Alemanha em1837, defendia que a escola

[...] para crianças pequenas deveria ser um lugar onde as crianças pudessem ter um
contato íntimo com a natureza, conviver com animais, plantas e mexer na água e na terra.
Os chamados jardins-de-infância tinham diferentes espaços, destacando-se os externos
como os maiores e mais significativos. (BRASIL, 2006, p.12).

Opondo-se a uma educação rígida e imobilizadora das crianças, a educadora Maria Montessori, na Itália, em 1907,
ressaltava a necessidade de permitir livremente as manifestações das mesmas. Nesse sentido, o espaço já era
concebido como fundamental para a efetivação desse tipo de educação, pois, através da organização e estruturação
desses, as crianças poderiam escolher as tarefas a serem realizadas (BRASIL, 2006).

A esse respeito, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI) define a organização de
materiais, espaço e tempo como uma condição para a integração de uma educação que integra o educar e o cuidar,
assegurando entre outras “a indivisibilidade das dimensões expressiva, motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética,
estética e sociocultural da criança” (BRASIL, 2009, p.20).

Essa integração ficou evidente quando organizamos o ambiente com caixas de papelão, as quais foram expostas na
sala, buscando um formato que permitisse visualizar diferentes possibilidades de serem exploradas pelas crianças.
Além desse recurso, por acaso, uma criança que acompanhava a mãe no curso, participou do encontro nesse dia.
Iniciamos o encontro com a contação de uma história que narrava a aventura de três crianças que moravam numa
fábrica e dormiam dentro de caixas de papelão. Enquanto contávamos, ela nos olhava fixamente com olhar encantado
e assim que teve a oportunidade, esqueceu-se do entorno e foi brincar com as caixas de papelão.

Antes da participação direta da criança, dialogamos sobre os diferentes tipos de brincadeiras, conceito de brinquedo e
a forma como os adultos lidam com as manifestações das crianças frente aos objetos com os quais interagem. Nesse
sentido, a caixa de papelão foi propulsora de reflexões sobre o modo como as crianças se divertem, inventam
possibilidades e desenvolvem a imaginação. Logo após observarem o envolvimento da criança com a caixa de
papelão, foi inevitável retomar com o grupo, questões relacionadas ao faz-de-conta, tendo em vista que,

[...] a criatividade não é somente a qualidade do pensamento de cada indivíduo, é também
um projeto interativo, relacional e social. Exige um contexto que lhe permita existir, se
expressar, se tornar visível. Nas escolas, a criatividade deveria ter condições de se
manifestar em todo lugar e em todo momento. O que desejamos é aprendizado criativo e
educadores criativos, e não somente uma “hora de criatividade” (RINALDI, 2012, p.216).

Compartilhando esse desejo, progressivamente, percebíamos que as opiniões das professoras-cursistas, as
considerações e alusões que faziam sobre práticas por elas desenvolvidas, no período do curso, mostravam que a
compreensão do ambiente como facilitador de aprendizagens e desenvolvimento das crianças ia sendo apropriada por
eles.

Ao escolhermos os materiais que fariam parte da composição do ambiente que seria organizado em cada encontro,
tínhamos a preocupação com a qualidade estética, em manter certa relação com os conteúdos que norteavam as
discussões em pauta e, sobretudo, que a estruturação do ambiente dialogasse com as condições reais das creches,
levando-nos a utilizar materiais que poderiam ser acessados facilmente pelos participantes nas instituições que
trabalhavam. Acreditávamos que isso poderia favorecer a compreensão e fomentação de outras ideias a serem
desenvolvidas por eles, pois não pretendíamos que esses ambientes se tornassem “modelos” práticos a serem
reproduzidos de forma acrítica.

Ao contrário disso, buscávamos assegurar, o desenvolvimento de reflexões e problematizações que apontassem os
sentidos e os significados do conjunto das vivências. Soma-se a isso, o entendimento da necessidade de construções
colegiadas de perspectivas pedagógicas pertinentes à pedagogia da infância. O que implica visualizar o perfil
profissional dos professores da Educação Infantil que transversaliza os projetos de formação continuada. Segundo
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Beatriz Ferraz (2010) um profissional que ainda carece de tempo para afirmar sua identidade precisa sim, de
referências que possibilitem uma visão ampliada das práticas que se situam no campo dessa pedagogia. Sobre isso,
Kishimoto (2002) adverte que a afirmação dessa pedagogia

[...] representa um momento de encontro, de acerto ao exigir um corpo de conhecimentos
capaz de perceber especificidades para as crianças de 0 a 6 anos [...] as práticas
adotadas, de um curso sem diferenciação para formar profissionais a fim de educar
crianças de 0 a 10 anos, representam desencontros de concepção e de ações, conduzindo
a Educação Infantil ao reboque das séries inicias do ensino fundamental (KISHIMOTO,
2002, p.107).

Interagir com o ambiente não era algo determinado, orientado ou imposto aos cursistas! Não tínhamos inicialmente, de
forma consciente, a clareza que ao adotar essa estratégia estaríamos contemplando a dimensão da ludicidade na
formação dos professores. Porém, isso foi se evidenciando na medida em que os encontros aconteciam. Luckesi
(2005) define

[...] atividade lúdica como aquela que propicia a ‘plenitude da experiência’. Comumente se
pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida. Poderá sê-la ou não. O que mais
caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a quem a vivencia
em seus atos (LUCKESI, 2005, p. 6)

Tal plenitude parece ter sido o estado de muitas das participantes do curso ao se depararem com a organização de
cada ambiente. A partir da observação atenta dos gestos, expressões, expectativas e comentários dos
professores-cursistas, percebíamos a cada encontro o quanto eram tomados pelo conjunto de sensações que o
ambiente lhes provocava. Assim, recordamos algumas falas desses sujeitos que foram recorrentes ao longo do curso:
“a cada semana, fico na expectativa de chegar no campus. Fico pensando: como será que a sala vai estar hoje” Outra
manifestação que chamou nossa atenção foi a reação do grupo no dia que, propositadamente, deixamos o ambiente
sem nenhuma alteração: - “Oxe!!! o que aconteceu, não haverá encontro hoje” “Nem parece que estamos no curso!”.

O curso de extensão aqui relatado contou com a participação de oito (8) estudantes do curso de pedagogia.
Considerando as necessidades formativas dos participantes, foi proposto aos mesmos que escolhessem uma creche
para conhecer a dinâmica da instituição. Não tínhamos pretensão de que eles desenvolvessem nenhuma atividade
com as crianças, no entanto, um grupo insistiu em estruturar a organização do espaço. Ao relatar sua experiência,
assim se manifestou uma participante: “fiz questão de estar na sala antes das crianças entrarem, queria saber se eles
sentiram a mesma emoção que eu sentia, quando chegava aqui na sala e me deparava com o ambiente”.

Tais manifestações representam bem a concepção de Forneiro (1998) sobre ambiente com a qual concordamos
inteiramente a partir da nossa ação ao organizar o espaço ao longo do curso, ao dialogar com os participantes a partir
dos mesmos, refletir/aprender e ensinar considerando as ponderações dos professores-cursistas sobre as questões
que emergiam do ambiente por nós estruturado/organizado. Para o autor, ambiente

[...] não se considera somente o meio físico ou material, mas também as interações que se
produzem nesse meio. É um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e
pessoas que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que
contenha tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por esses elementos que pulsam dentro
dela como se tivessem vida. Por isso, dizemos que o ambiente “fala”, transmite sensações,
evoca recordações, passa segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes.
(FORNEIRO, 1998, p. 233)

Desse modo, entendemos que favorecer o desenvolvimento da capacidade do professor da educação infantil, a partir
de estratégias formativas que podem contribuir com o desenvolvimento de práticas pedagógicas coerentes com as
necessidades das crianças, concebendo-as como sujeitem potentes, organizando situações que favoreçam a
curiosidade infantil, a ampliação da disposição de questionar, interagir com as pessoas, levando-os a explorar
intensamente os objetos e o ambiente que as cercam é, sem sombra de dúvidas, uma das metas desejáveis em uma
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proposta de formação de professores.

Considerações finais

É urgente superar as práticas de caráter assistencialistas voltadas para a mera tutela da criança, prática esta que
orientou e ainda vem orientando muitas instituições que atendem crianças até os 3 anos de idade. É consenso entre
os pesquisadores citados nesse texto que as experiências na educação infantil, precisam ser mais bem qualificadas e
que as práticas que se limitam a mera higienização das crianças ao seu cuidado físico significam muito pouco se
desejarmos desenvolver uma educação dirigida a uma criança que tem uma lógica própria, que tem maneiras e
formas originais de se comunicar, viver, ser e estar no mundo, sendo afetado e afetando o mesmo.

Tais questões estão relacionadas à concretização de propostas de formação de professores que contribuam para que
os mesmos desenvolvam a capacidade de lidar com as demandas reais dos contextos educacionais e se tornem
autores de práticas coerentes com as necessidades das crianças. Podendo construir a partir disso, possibilidades para
atuarem publicamente na defesa dos pequeninos como seres de direitos com necessidades, desejos e especificidades
próprias desse período da vida.

Acreditamos que a perspectiva subjacente nos processos formativos vivenciadas pelos professores torna-se crucial
para construção de uma docência constituída na direção apontada. Com isso, ao adotarmos a exploração de
ambientes desafiadores como estratégia de formação, no curso de extensão/formação Creche – Espaço de
experiências educativas que respeita as especificidades dos bebês e das crianças pequenas, a partir de
problematizações e tematização de práticas pedagógicas, contribuímos para a construção da compreensão de que a
docência na creche não se caracteriza pela ação diretiva de “dar aulas para crianças”. Pois, colocamos no centro da
discussão os desafios e a importância de as instituições e seus profissionais construírem saberes pedagógicos com o
intuito de fomentar a criação de ambientes desafiadores na creche que possam mobilizar os diferentes sentidos, as
dimensões afetivas, cognitivas e emocionais de forma articulada dos bebês e das crianças pequenas.

Entendemos que a estratégia de exploração de ambientes formadores foi um grande diferencial dessa formação.
Destacamos que a perspectiva de formação desenvolvida nesse curso teve inteira aceitação dos cursistas que
demonstraram que o professor em formação continuada demanda experiências formativas que se assemelhem com
aquilo que se defende que eles sejam enquanto professores na Educação Básica, sem comprometer o investimento
teórico reflexivo que toda formação precisa fazer para possibilitar uma compreensão alargada dos processos que
envolvem a educação direcionada às crianças pequeninas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Maria Carmem. As especificidades da ação pedagógica com os bebês. In BRASIL, Ministério da
Educação e Cultura. Consulta Pública sobre orientações curriculares nacionais da Educação Infantil. Brasília, DF:
MEC/SEB/COEDI, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7154-2-2 acessado em
junho/2016.

BISPO, Joelma Gomes de Oliveira. Representações de docentes universitários sobre a formação de
professores: relação entre teoria e campo da prática profissional. Dissertação (mestrado). Universidade Estadual da
Bahia. Programa de Pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. Salvador, 2014.

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, n. 19,
p. 20-28, Abril 2002. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf acessado em Agosto de 2015.

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Básica; Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF; Instituto Avisa Lá. Formação Continuada de Educadores Diretrizes em Ação: qualidade no dia a dia da
educação infantil –– São Paulo : Ed. Instituto Avisa Lá , 2015. 57 p.; il., color. ; 27 cm. + 1 DVD (30 min.)

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Brasília, DF: MEC, 1996.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_exploracao_de_ambientes_na_formacao_de_professores_de_creche.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.8-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Livro de estudo: Coleção Proinfantil. Módulo III. Brasília: MEC. Secretaria
de Educação Básica. Secretaria de Educação a Distância. Brasília, DF; MEC, 2006.

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Diretrizes curriculares para Educação Infantil. Brasília, DF: MEC, 2010.

CERISARA, Ana Beatriz. Educar e cuidar: por onde anda a educação infantil Perspectiva. Florianópolis, v.17, nº
Especial, p.11-21, jul./dez, 1999.

CRAIDY, M.; KAERCHER, G. E. P. S. Educação Infantil. Pra que te quero Porto Alegre: Artmed, 2001.

DIAS, Adelaide Alves; AMORIM, Ana Luisa Nogueira de. Currículo e educação infantil: práticas de cuidado e
educação com crianças de 0 a 3 anos em creches. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2013.

EDWARDS, Carolyn. GANDINI, Lella. FORMAN, George. As cem linguagens da criança: A abordagem de Reggio
Emilia na educação da primeira infância. Porto Alegre, Ed. Artes Médicas, 1999.

FARIAS, Ana Lúcia Goulart de. Apresentação. In: Culturas Infantis em creches e pré-escolas: estágio e pesquisa.
Campinas, SP: Autores Associados, 1 ed., 2011.

FORNEIRO, Lina Iglesias. A organização dos Espaços na Educação Infantil. In: ZABALZA, Miguel Angel. Qualidade
em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998.

FORTUNA, Tânia Ramos. A formação lúdica docente e a universidade. (Tese de Doutorado). Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação. Porto Alegre, 2011.

GOLDSCHMIED, Elionor; JACKSON, Sonia. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em creche. Porto Alegre:
Artmed, 2007.

GUIMARÃES, Daniela de Oliveira. Relações entre crianças e adultos no berçário de uma creche pública na
cidade do Rio de Janeiro: técnicas corporais, responsividade, cuidado. (Tese de Doutorado) Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. Encontros e desencontros na formação dos profissionais deeducação infantil. In:
MACHADO, Maria Lucia de A. Encontros e Desencontros em Educação Infantil. São Paulo: Cortez, 2002.

KRAMER, Sonia. Formação de profissionais de educação infantil: questões e tensões. In: MACHADO, Maria Lucia de
A. Encontros e Desencontros em Educação Infantil. São Paulo: Cortez, 2002.

KRAMER, Sonia; NUNES, Maria Fernanda; CARVALHO, Maria Cristina(org.). Educação Infantil: Formação e
responsabilidade. 1ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 2013.

LUCKESI, Cipriano. Desenvolvimento dos estados de consciência e ludicidade. 2005. Disponível em:
http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm>. Acesso em: 28 fev. 2016.

NA INTEGRA – Beatriz Ferraz – Educação infantil. Canal Univesp TV. Entrevista com Beatriz Ferraz, psicóloga,
mestre em Educação pela PUC/SP. Entrevista gravada em 2010. Disponível em:
https://www.youtube.com/watchv=s_CkA4XjDEQ. Acesso 5 de maio de 2016.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes. Construção da Identidade Docente: Relatos de Educadores de Educação Infantil.
CADERNOS DE PESQUISA, v.36, n129, p 547-57, set/dez. 2006.

SILVA, Adriana A. Culturas infantis em creche e pré-escolas: estágio e pesquisa. Campinas, SP: Autores
Associados, 2001.

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_exploracao_de_ambientes_na_formacao_de_professores_de_creche.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.9-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



SILVA, Isabel de Oliveira e. A profissionalização do professor da educação infantil: questões sobre a formação
dos profissionais que estão em serviço. In: MACHADO, Maria Lucia de A. Encontros e Desencontros em Educação
Infantil. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA, Isabel de Oliveira. Professoras da Educação Infantil: formação, identidade e profissionalização. In: SALTO
PARA O FUTURO. Docência na educação infantil Ano XXIII - Boletim 10 – JUNHO, TV ESCOLA o canal da
educação: 2013.

RINALDI, Carla. Diálogos com Reggio Emilia: escutar, investigar e aprender. São Paulo: Paz e Terra, 2012.

ROSEMBERG, Fúlvia. Políticas públicas e qualidade da educação infantil. In: SANTOS, Marlene Oliveira dos;
RIBEIRO, Maria Izabel Souza. Educação Infantil: os desafios estão postos- e o que estamos fazendo Salvador:
Sooffset, 2014.

Professora da Universidade do Estado da Bahia –UNEB, Curso Pedagogia DCHT Campus XVI. Mestre pelo programa
Educação Contemporaneidade/UNEB. joelma.bispo@yahoo.com.br

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_exploracao_de_ambientes_na_formacao_de_professores_de_creche.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.10-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


