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RESUMO

O presente artigo aborda alguns resultados da pesquisa “Os Saberes Profissionais de Professoras da Educação
Infantil nos CMEIS – CRE – Pirajá”. Esta investigação teve como objetivo identificar os saberes pedagógicos
mobilizados/acionados por professoras da Educação Infantil no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil)
no município de Salvador-BA; dentre esses, como se insere o saber lúdico na prática pedagógica dessas
professoras. Com este trabalho proponho apresentar uma análise de como a profissionalidade é constituída e
de como os saberes docentes está ocorre nas práticas de professoras de Educação Infantil, de um centro
municipal de educação infantil da rede municipal de Salvador – BA. As questões levantadas foram: É possível
pensar um modelo único de profissionais para a Educação Infantil?
Como se daria esse processo de profissionalização?
Quais os saberes docentes mobilizados por professoras da Educação Infantil dos CMEIS?
Para desenvolver a pesquisa foram observados os princípios da pesquisa qualitativa e do estudo de caso,
dadas as contribuições significativas desta abordagem para o estudo da prática escolar. Os subsídios teóricos
estão baseados nos pressupostos dos autores como Tardif (2002), Gauthier (2006), Pimenta (2009), Charlot
(2000), d’Àvila (2005), Kishimoto (2006)e Lessard (2006) e outros, que se dedicam ao estudo sobre a
profissionalização, profissionalidade e os saberes docentes. Com base nos resultados concluímos que a
profissionalidade é vista e entendida como uma ação importante no processo de construção identitária, e,
portanto, teve ter uma formação acadêmica com rigor metodológico que permita uma formação profissional
ancoradas em uma visão política e historicamente enraizada da criança e da instituição escolar. Os saberes
docentes são necessários à execução das tarefas próprias de cada área, e como conhecimentos, habilidades e
atitudes são orquestradas em situações especificas do cotidiano. Esses saberes emergem da prática
pedagógica dos professores, tais como saber planejar, saber interagir com os alunos, mediar didaticamente,
e, portanto, o saber lúdico e o saber sensível correspondem aos mais recorrentes da ação docente das
professoras pesquisadas. Espera-se que esse trabalho contribua para uma ressignificação do papel da
profissionalidade docente no processo de profissionalização do professor da educação infantil ancoradas por
saberes profissionais, e dentre eles os saber lúdico e sensível.
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Eje Organizador: Teacher Training. Memory and Narrative.

ABSTRACT:

This article presents some results of the research "The Savvy Professional Teachers of Early Childhood
Education in CMEIs - CRE - Pirajá". This study examined the pedagogical mobilized / activated by teachers da
Educação Infantil no Centro Municipal de Educação Infantil in the city of Salvador – Bahia. I propose to
present an analysis of how professionalism is incorporated and how the teacher knowledge occurs in the
practices of the teachers. The issues raised were: It is possible to think of a single model professional for
Early Childhood Education?
How come does this process of professionalization occur?
What is the kind of teacher knowledge mobilized by the teachers from kindergarten CMEIs?
In order to develop the research were observed the principles of qualitative research and a case study. The
theory is based on the authors: Tardif (2002), Gauthier & Lessard (2006), Pimenta (2009), Charlot (2000) e
d’Àvila (2005). Based on the results we conclude that professionalism is seen and understood as an important
action in the construction of identity, and therefore must have an academic background anchored in a
politically and historically rooted on child and schools. The teacher knowledge is needed to perform the tasks
related to each area, and how knowledge, skills and attitudes are linked in specific everyday situations. This
emerging knowledge of teaching practice, such as knowing how to plan, learn and interact with students
mediate didactically and therefore knowing playful and sensitive knowledge meet the most recurring action
teaching the teachers surveyed. We emphasize that this work contributes to a redefinition of the role of
teacher professionalism in the process of professionalization of teacher education.

Keywords: Teaching Formation, Professional Knowledge and Teaching Knowledge.
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Introdução

Este texto traz em seu cerne as reflexões acerca dos saberes profissionais das professoras da educação
infantil. As ideias nele contidas é parte de uma pesquisa de mestrado já concluída, acerca dos saberes
profissionais acionados e mobilizados pelas professoras da educação infantil na sua prática docente, e dentre
esses saberes o saber lúdico. Especificamente, apresentarei uma análise de como a profissionalidade é
constituída e de como os saberes docentes está sendo organizada nas práticas de professoras de Educação
Infantil, de um centro municipal de educação infantil da rede municipal de Salvador – BA.

O professor de Educação Infantil é um sujeito do conhecimento, que desenvolve teorias e possui teorias,
conhecimentos e saberes de sua própria ação. Produz saberes, não é um “idiota cognitivo” como cunhou
Tardif (2002). Assim, a prática docente é múltipla, complexa, atravessada por dimensões pessoais e
coletivo-institucionais – resultando na produção de múltiplos saberes.

Ademais, tais construtos conduzem à emergência de um novo ideal de professor. O foco nos saberes
pedagógicos, tem ligação direta com nossa itinerância profissional e com as condições sociopolíticas da
formação de professores no Brasil. Essas transformações ocorridas na vida dos professores é que levam á
profissionalização (d´Ávilla, 2008, p.27).

Partindo da premissa de que a profissionalidade de um grupo de trabalhadores diz respeito, logo, a tais
competências – capacidades, racionalização dos saberes estruturados e mobilizados no exercício profissional –
e seu contínuo aperfeiçoamento constitui o desenvolvimento profissional comungamos da ideia de Lessard e
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Tardif (2006) que uma das suas características é a instabilidade, uma vez que se constrói progressivamente
em contextos específicos. Portanto, é enquadrada por um sistema de referencias ou código de ética,
garantindo, assim a finalidade social da atividade profissional.

Nesse sentido, entendemos que a relação com o saber é uma relação com o meio. Portanto, para identificar
quais saberes norteiam a organização da prática pedagógica cotidiana de educadoras da pequena infância, é
necessário levar em consideração: o seu perfil profissional; a sua formação; o sistema educacional no qual
estão inseridas, como também as suas ações e relações nesse contexto social. Elencar os elementos que
constituem o saber docente, especialmente aqueles que estão relacionados à dimensão prática, são fatores
importantes, contudo é preciso também definir o que é ser professor (AQUINO, 1995, p.123).

Em nossas reflexões sobre saberes e profissionalidade e profissionalização, destacamos as contribuições dos
estudos e pesquisas realizados por autores como Tardif (2002), Gauthier (2006), Pimenta (2009), Charlot
(2000), d’Àvila (2005) e Kishimoto (2006).

Assim sendo, este estudo buscou analisar como a profissionalidade das professoras da educação infantil
contribui na mobilização e no acionamento dos saberes docentes especificando dentre eles o saber lúdico nas
práticas pedagógicas atuais das professoras pesquisadas. Em outras palavras por reconhecer a importância da
profissionalidade na formação e identidade docente, e no compósito de saberes necessários ao papel do
professor no ambiente da sua ação docente, é que procurei compreender como essa profissionalidade está
sendo vista e encarnada por tais professoras e de que maneira os saberes acionados e mobilizados compõem
esse cenário.

O caminho trilhado nessa pesquisa foi com base no Estudo de Caso, por meio de análise de conteúdo e
análise documental, numa perspectiva qualitativa. Foram utilizados instrumentos como: entrevista,
observação e questionário.

Por meio de todos esses recursos procurei alcançar os objetivos mencionados, mas os dados apresentados e
analisados nesse texto referem-se apenas às análises de conteúdos e versão escrita das entrevistas das
professoras.

As questões levantadas que me orientaram durante a entrevista com as professoras foram: O que você
entende por profissionalidade?
Quais as características profissionais necessárias ao professor da educação infantil?
O que você entende por saberes profissionais e saberes docentes?
Quais os saberes que você mobiliza/aciona no desenvolvimento da sua prática?
Defina quais os saberes docentes necessários a um professor que atua no segmento da educação infantil?

Com relação aos professores investigados, trabalhei com a população integral de professoras da Educação
Infantil na escola pesquisada. O grupo era constituído por seis professoras que já concluíram o ensino de
graduação, e (80%) delas já possuem pós-graduação em nível de especialização na área de educação com
ênfase em psicopedagogia e educação infantil, e (20%) estão em processo de conclusão de especialização em
educação infantil na modalidade de EAD (educação à distância).

Durante a pesquisa, as mesmas encontram-se nas faixas etárias variando entre 33 e 45 anos, e, em relação à
experiência, (80%) do grupo tinha uma concentração em torno de sete e quinze anos, sendo que, desse
tempo de experiência na educação, a média que corresponde à docência na educação infantil era de cinco a
treze anos. Portanto, mas da metade das professoras pesquisadas possuem experiência na educação infantil.
O restante (20%) atua na educação há cinco anos, e todo esse tempo equivale ao tempo que atuam na
educação infantil.

1. Saberes Profissionais – Saberes Docentes: no contexto da educação infantil

A situação dos professores da Educação Infantil é mais frágil e propensa à desvalorização se comparada aos
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professores dos demais segmentos. Compreendemos que o campo de estudos que investigam o saber
docente de professores da Educação Infantil ainda é muito incipiente no que tange às demais áreas. Esse
fato, no nosso entendimento, está atrelado às questões históricas e legais no campo da formação desses
profissionais. Para analisarmos o saber docente das professoras da Educação Infantil, recorreremos aos
trabalhos de Tardif & Lessard (2006) e Gauthier (2006), que procuram identificar características e marcas da
e na prática docente.

Uma das condições essenciais a toda profissão é a formalização dos saberes necessários à execução das
tarefas próprias de cada área, como conhecimentos, habilidades e atitudes orquestradas em situações
específicas da prática cotidiana. Esses saberes emergem da prática pedagógica dos professores, a exemplo de
saber planejar, saber interagir com os alunos, mediar didaticamente etc.

Sobre essa categoria, algumas professoras evidenciaram e, de certa maneira, comungaram com a base
teórica levantada pelos autores elegidos por nós para fornecer o arcabouço teórico às nossas reflexões. A
seguir os extratos das falas de nossas colaboradoras:

Águia

[...] saber docente é quando você já está atuando na questão do ensinar, de saber
lidar com o ensinar mesmo, como eu falei, com a troca de experiência, com a
vivência, com a experiência de cada um, mais ou menos isso. [...] os saberes
docentes seriam os saberes que o professor desenvolve na sala de aula junto com a
docência.

A professora Águia conceitua os saberes profissionais como os adquiridos em uma preparação na
universidade, ou seja, seriam os saberes que preparam para o ambiente de trabalho. Já os docentes estão
ligados à atuação na prática, em saber lidar com o ensino, através das trocas de experiências com as
vivências.

Coração

[...] saberes docentes é justamente o aprendizado e a aplicabilidade em sala de aula.

Percebemos que a professora Coração tem uma visão bem dividida e segmentada a respeito dos dois saberes:
enquanto um tem cunho científico, o outro está próximo do fazer propriamente dito.

Morena

[...] os saberes profissionais acredito que venham da vida acadêmica, do estudo, dos
teóricos, daquilo que a gente vai se apropriando dentro da nossa carreira, da nossa
formação e os saberes docentes com a prática em sala de aula. A gente vai utilizar
os conhecimentos que a gente adquire na formação e acumular, acrescentar a esses
saberes profissionais, os saberes referentes ao dia a dia.

Os trabalhos de Tardif (2002) e Gauthier (2006) abordam a temática sobre a multiplicidade dos saberes
docentes fazendo relação entre os “saberes dos professores”, ou o “saber-ensinar”, além dos tipos de ação
desenvolvidos na prática educativa. Ou seja, a ação docente é composta de múltiplas funções que mobilizam
diferentes saberes. Quanto à atividade docente, os autores destacam os seguintes aspectos: o professor em
sala de aula interage com seus alunos/crianças negociando seu papel; por vezes, remete à sua experiência
pessoal e profissional para agir ou argumentar; em algumas situações, seus sentimentos podem prevalecer
na orientação de sua ação; junto a isso, há momentos em que também desenvolve atividades rotineiras, que
se tornaram tradição e costume de seu grupo ou instituição; há, ainda, normas e interesses que são
estabelecidos institucionalmente, independentes das interações cotidianas. Logo, a prática docente é múltipla,
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complexa, atravessada por dimensões pessoais e coletivas/ institucionais, o que resulta na produção de
múltiplos saberes (TARDIF, 2002, p. 14).

Mel

[...] Entendo sobre saberes profissionais no sentido mais teórico, que a gente lê dos
estudiosos e o docente é mais assim a sua prática mesmo em sala de aula.

Pérola

[...] Para mim, os saberes profissionais são aqueles saberes que eu me apropriei
durante a minha formação incluindo os teóricos, não é?
Esses são os saberes profissionais e os saberes docentes é aquele que está na minha
prática no dia a dia, [...] eu digo até de uma certa forma objetiva, interligado com os
saberes profissionais, porque eu tenho que ter uma teoria, um teórico para subsidiar
o meu trabalho docente no dia a dia com as crianças.

Liz

[...] Eu entendo que os saberes profissionais são aqueles saberes que o profissional
tem no seu dia a dia, da sua vivência, do seu universo, dos seus locais de trabalho,
da sua vivência com o outro, do seu meio, digamos assim, da sua cultura e os
docentes são aqueles que ele adquire quando ele tem a possibilidade de ocupar
outros espaços diferentes desse que ele estaria anteriormente, ele consegue
construir novos saberes, né?
Voltado para a sua profissão, no caso. Sai daquele lugar que ele está, daquele meio
quando ele consegue alcançar outros universos e aí adquire novos conhecimentos.

Nos três relatos acima, pode-se depreender que ambas as professoras concebem os saberes docentes como
um saber de grande importância para a sua prática pedagógica, além de perceberem as diversas
possibilidades criadas a partir do uso desses saberes. Por esses relatos, podemos afirmar que os saberes do
educador formam-se entremeados com vários outros saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar,
dos outros atores educacionais, das universidades, das relações familiares e da cultura. Tais saberes são
situados nessas referências, assim como em tantas outras, e, assim, construídos nas experiências de vida dos
professores, incluindo, desse modo, as suas demandas pessoais e profissionais.

Assim, entendemos o saber como conjunto de pensamentos, ideias, juízos, discursos, argumentos que
obedeçam a certas exigências de racionalidade (TARDIF, 2002, p. 10). Podemos afirmar que os saberes do
educador se formam tramados com os vários outros saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar,
dos outros atores educacionais, das universidades, das relações familiares e da cultura. Tais saberes são
situados nessas referências, assim como em tantas outras. Desse modo, são construídos nas experiências de
vida dos professores, incluindo as suas demandas pessoais e profissionais.

Segundo Gauthier (2006), toda profissão tem como condição essencial a formalização de saberes necessários
à execução das tarefas que lhe são próprias. Ao contrário de outros diversos ofícios que desenvolveram um
corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo. Muitas vezes essa ação, por si só, termina sendo
muito solitário e sem reflexão sistemática e reflexiva, o que, de fato, contribui para o agravamento dessa
cegueira conceitual (Gauthier, 2006).

Compreendemos que essas ideias preconcebidas prejudicam o processo de profissionalização do ensino,
muitas vezes impedindo o desabrochar de um saber desse ofício (GAUTHIER, 2006). Percebemos, quando
lemos sobre a sociologia do trabalho, por exemplo, que toda profissão possui um leque de saberes,
conhecimentos gerais e específicos, pois todo profissional precisa acionar no seu fazer profissional ações,
conhecimentos e atitudes para desempenhar o seu papel frente às questões que aparecem na sua frente. O
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que estamos tentando dizer é que um médico, advogado ou engenheiro precisa ter conhecimentos específicos
para gerenciar suas ações e escolhas ao se deparar com situações no seu dia a dia. Na medida em que a
profissão de professor lida com o processo de ensino e aprendizagem do aluno, além das demais situações
que são inerentes às relações interpessoais, acreditaram e comungaram com os autores Gauthier, Tardif e
Charlot, que afirmam que os professores precisam acionar e mobilizar, nas suas ações pedagógicas, saberes,
conhecimento, habilidades que lhes permitam atender às demandas da ação docente, bem como as
demandas das relações interpessoais.

2 – Profissionalidade e Profissionalização Docente

Entendemos que a diferença que há entre os dois termos é bastante sutil. Segundo autores como
(Brezezinski, 2002, Lessard e Tardif, 2006) a profissionalidade é caracterizada como as competências
(habilidades, atitudes e saberes) desenvolvidas ao longo do processo de profissionalização docente. Assim, o
professor pode desenvolver suas competências desde o processo de formação inicial ou, e principalmente, no
exercício da sua profissão, ao adentrar no espaço escolar e praticar suas atividades pedagógicas. Já a
profissionalização refere-se ao processo no qual se insere a profissionalidade - o que consiste na busca
incessante por uma identidade ou perfil profissional.

Nas falas das professoras a seguir podemos identificar alguns conceitos inferidos pelas mesmas:

Mel

[...] Eu penso que ser um profissional que tenha profissionalidade está atrelado a
uma formação acadêmica em nível de graduação e especialização [...] Eu acho que
tem que ser um profissional estudioso, curioso, investigador, motivador, afetivo, e
principalmente ético.

Professora Pérola

[...] Eu percebo em relação às crianças, ser profissional é saber e respeitá-las na sua
condição humana, e como sujeitos históricos, e pra isso eu preciso ter uma formação
e me ver como um profissional tão importante quanto um médico, advogado, [...] Eu
procuro me reportar aos teóricos que respaldam a ação de qualquer profissional que
se respeite para atuar na educação, ou seja, para tratar das questões do meu
cotidiano profissional eu preciso saber o que fazer e como fazer [...] Porque é muito
importante eu valorizar essa integração entre professor e criança, pois a educação
infantil é uma das fases mais importantes na vida de uma pessoa, digamos assim
[...] mas sem perder de vista que não sou uma “tia”, mas sim uma educadora
profissional que estuda esse qualifica para atuar na prática com competência teórica
e principalmente e humana.

Engendramos assim, que as professoras compreendem a profissionalização como um processo de melhoria de
suas competências e saberes com os quais se lida em uma profissão, valorizando o seu estatuto social. Onde
o desempenho competente e compromissado dos deveres e responsabilidades que constituem a
especificidade de ser professor (comportamento ético e político expresso nas atitudes relacionadas á prática
profissional) reverbera em um conjunto de requisitos profissionais que tornam alguém um professor ou uma
professora, e esse constructo é denominado para elas de profissionalidade.

3 - Formação Docente e Profissionalização de Professoras da Educação Infantil

Segundo Kishimoto (2006), se a criança constrói os conhecimentos explorando o ambiente de forma
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integrada, a formação do profissional também deveria passar por processos similares para facilitar a
compreensão do processo de construção do conhecimento. Dessa maneira, entendemos que o papel do
profissional que trabalha com crianças pequenas é conhecer as necessidades infantis, a fim de organizar
situações de aprendizagem que possibilitem às crianças a ampliação de seus conhecimentos e adquiram
novas linguagens. Ou seja, a ação do profissional de Educação Infantil precisa ser intencional, planejada, com
objetivos, para possibilitar situações significativas de aprendizagens.

É nesse conjunto de argumentos e busca de equilíbrios e não de polarizações que entendemos ser necessária
a formação inicial dos educadores da infância. De maneira que forneça elementos para que o profissional seja
capaz de pensar sobre a criança e oferecer a ela situações em que atue ativamente no cotidiano; por fim,
condições que o levem a refletir sobre sua ação docente e sua identidade profissional. É disso que trata o
trecho a seguir:

Morena

[...] Eu acho que o primordial, falando assim, o básico, dos básicos [...] seria
conhecer como que ocorre o desenvolvimento infantil [...] como a criança reage a
cada estímulo, como ela se desenvolve a cada situação, como ela compreende o
mundo, como ela sente as coisas, como ela vai agir e reagir diante de um desafio,
diante de uma situação mobilizadora da professora, do grupo, diante de um conflito
entre duas crianças e o professor [...] o conhecimento linguístico, sociolinguístico, o
conhecimento da ludicidade, a importância da ludicidade, o desenvolvimento de uma
criança, conhecimento lógico e matemático também que é importante pra que você
possa promover situações de raciocínio lógico, de desafio para as crianças.

Na visão do último relato a professora sinaliza que, educar na Educação Infantil significa proporcionar
situações de cuidado, de brincadeiras, de interação entre o educador-criança e criança-criança. Esse tipo de
visão caracteriza o professor, nessa etapa, como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Precisa
ouvir e sentir as crianças, saber o que pensam observar do que brincam e como brincam; entender as suas
concepções, o seu desenvolvimento.

Percebemos que a formação de professores é como um processo complexo que possui múltiplos referenciais,
ou seja, é prática educativa, também entendida como práticas de vida, imbuída de subjetividades e
experiências de cada sujeito. Logo, não é um fim, mas o caminho eleito para cada indivíduo, a partir dos
saberes oriundos de sua vida, compostos pelas demandas externas e internas de seu percurso e de suas
experiências.

Ademais um dos espaços de formação de professores para crianças pequenas têm sido os Cursos de
Pedagogia, que, muitas vezes, como os outros locais de formação docente, enfatizam discussões teóricas,
sem uma relação direta com as práticas e a realidade vivida nas instituições de Educação Infantil. Isso gera
um dos grandes problemas, que é a preparação de profissionais nos moldes do Ensino Fundamental,
enfatizando a escolarização precoce e desconsiderando os conhecimentos necessários para se trabalhar com
as necessidades e especificidades das crianças pequenas.

Embora tenhamos clareza dessas lacunas quanto à formação de professores da Educação Infantil, destacamos
que as leis e propostas que respaldam essa formação são um avanço, não tão grande como gostaríamos, mas
significativo do ponto de vista histórico, já que, durante muitos anos, e ainda hoje, temos profissionais leigos
e sem nenhum preparo adequado para o atendimento a crianças pequenas. Portanto, ter legitimado a
normatização quanto à formação de profissionais que vão atuar no segmento da Educação Infantil denota o
quão ainda precisamos lutar para garantir que tais ações sejam cumpridas.

Considerações Finais
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Este artigo teve por objetivo analisar como a profissionalidade docente e os saberes docentes incidem nas
práticas pedagógicas das professoras de um centro municipal de educação infantil da rede municipal de
Salvador- BA. Partindo-se da premissa teórica que uma formação acadêmica é fundamental na constituição da
profissionalidade e profissionalização dos professores que atuam na educação infantil, ou seja, ser um
profissional capaz de promover múltiplas interações que envolva acolhimento e ideia de pertença grupal,
dimensão afetiva, respeito às necessidades e interesses da criança, aos seus padrões culturais, ampliação
permanente de seu universo sócio cultural, novo dimensionamento para o educar, o ensinar e aprender.
Envolve também o estímulo à construção de um processo de identidade profissional que possa conduzi-lo a
olhar o próprio percurso formativo em uma perspectiva de desenvolvimento profissional (GOMES, 2009). Os
resultados da pesquisa apontaram para:

• A profissionalidade é vista e entendida como ação importante no processo de construção identitária, e,
portanto, faz parte do processo da profissionalização docente de professoras da educação infantil, é
construída através de uma formação acadêmica com rigor metodológico que permita uma formação
profissional com forte identidade na condição de indivíduo e cidadão; visão política e historicamente
enraizada da criança e da instituição escolar; domínio de conhecimentos culturais gerais e específicos,
capacidade de observação, reflexão, articulação teórico-práticas e capacidade de trabalho em equipe.

• O conceito sobre os saberes profissionais e os saberes docentes mesmo sendo para grande maioria
como dois tipos de saberes estão interligados e pautados nas competências, habilidades,
conhecimentos e ações mobilizados durante o processo da ação docente no contexto escolar.

• Evidenciamos que os saberes profissionais para as professoras pesquisadas fazem parte do compêndio
construído ao longo da formação inicial, e que os saberes docentes vão sendo construídos no fazer
docente que ocorrem na ação cotidiana da prática pedagógica.

• O saber lúdico está presente na prática cotidiana das professoras pesquisadas, amparadas por uma
concepção de ludicidade como um artefato pedagógico, e não como uma experiência de plenitude
interna do sujeito.

• O saber sensível tem destaque nas práticas das docentes como uma ação de escuta sensível e
sensibilidade as necessidades físicas e afetivas das crianças.

• O perfil profissional deve estar pautado, portanto nos conhecimentos, saberes e atitudes que
contribuam no fortalecimento do saber lúdico e saber sensível.

Nessa perspectiva entendemos que a profissionalização está atrelada às condições ideais que venham a
garantir o exercício profissional de qualidade. Essas condições são formação inicial e formação continuada
com as quais o professor aprende a desenvolver as competências, habilidades e atitudes profissionais;
remuneração compatível com a natureza e as exigências da profissão; condições de trabalho (recursos físicos
e materiais, ambientes e clima de trabalho, práticas de organização e gestão).

Durante a pesquisa nas entrevistas e nas observações percebemos que as professoras pesquisadas traziam
sempre nos seus discursos e ações o entendimento de que quanto mais se profissionalizassem através de
curso, estudos e trocas de experiências estariam aptas a desempenharem seu papel com competências e
compromisso garantindo os seus direitos e deveres, e mais ainda tendo uma maior valorização ao seu
estatuto profissional.

Considerando as ideias apresentadas aqui, envolvendo as principais contribuições da área a respeito da
profissionalização docente, conclui-se que seus autores buscam, por diversos caminhos, produzir subsídios
para entender as necessidades sobre a especificidade do trabalho pedagógico e a necessidade e urgência da
profissionalização de quem nela atua.

Dessa maneira, compreendemos que o papel do profissional que trabalha com crianças pequenas é conhecer
as necessidades infantis, a fim de organizar situações de aprendizagem que possibilite às crianças a
ampliação de seus conhecimentos e adquiram novas linguagens. OU seja, a ação profissional de Educação
Infantil precisa ser intencional, planejada, com objetivos, para que se possibilitem situações significativas de
aprendizagens.
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Com base nesses resultados, defendemos a ideia de que precisamos profissionalizar a profissão docente de
maneira que tenhamos um perfil de profissional, além de especialista em uma área do saber, seja um
profissional de ajuda, um agente do desenvolvimento humano, o que implica um desempenho intelectual,
técnico e cívico, construído no compromisso com os outros.

¹Mestra em Educação. Professora Auxiliar da UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/DCHL –
Departamento de Ciências Humanas e Letras/ Campus Jequié. Membro do Gepel - Grupo de Pesquisa em
educação e Ludicidade (UFBA- FACED) e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento Profissional de
Professores (UESB). Coordenadora do PIBID - Subprojeto em Educação Infantil (UESB). Email:
cmaria.sobral@gmail.com
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