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Resumo

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica que buscou reunir parte de
conhecimento produzido e publicado sobre as especificidades acerca dos fazeres práticos (cuidar e educar)
inerentes à formação do professor(a) de criança pequena. Apresenta parte da revisão de literatura de uma
pesquisa de mestrado concluída em 2011, As Contribuições do Proinfantil na Construção da Identidade do
Professor de Educação Infantil da Agência Formadora de Arapiraca - Alagoas. Mostra como social e
historicamente, tem se constituído o cuidado e a educação nas instituições que atendem a criança
pequena e aborda as funções desempenhadas pelos docentes, a partir de pesquisas realizadas após a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.
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ABSTRACT

This paper presents the results of a literature that sought to gather the knowledge produced and published
on the specifics about the practical doings (care and education) involved in teacher training (a) small child.
Presents part of the literature review for a research completed in 2011, The contributions Proinfantil in the
Construction of Identity Professor of Early Childhood Education Agency Forming Arapiraca - Alagoas.
Shows how social and historically has been the care and education institutions that serve small child and
discusses the roles played by teachers, from research conducted after the Law of Guidelines and Bases of
National Education 9394/96.
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Introdução

O presente artigo aborda o saber fazer (educar e cuidar) que constitui uma das especificidades do
professor da criança pequena na perspectiva da formação e de sua atuação nas instituições de educação
infantil. Tem como objetivos analisar e discutir as práticas educativas de professor (a) de educação infantil
no contexto das relações profissionais estabelecidas ao longo do processo histórico.

Essa investigação apresenta como ocorreu o surgimento das instituições de educação infantil vinculado ao
contexto histórico da época, (HADDAD, 2007). Também a maneira como essas instituições emergiram e
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incidem até os dias atuais na prática educativa dos que atuam nessa área. Com isso, tornando a mesma
um campo que se constitui em processos difusos.

Assim, algumas questões suscitaram durante esse estudo: como se constitui as especificidades da
formação do professor da criança pequena acerca de seu saber fazer Como tem ocorrido suas práticas
para educar e cuidar as crianças pequenas Será que essa prática tem haver com o surgimento das
instituições de educação infantil A formação de professores tem contribuído para uma prática pedagógica
acerca do desenvolvimento integral infantil Existem desafios a serem superados

A princípio foram selecionadas publicações que nos reportasse aos fazeres práticos do professor da
educação infantil durante a formação em cursos superiores (Kiehn, 2007, Gomes, 2009; Cabral 2005),
posteriormente, as que tratassem da educação e cuidado durante o surgimento das instituições de
educação infantil e, as práticas (funções – cuidar e educar) atuais desempenhadas pelos docentes que
atuam na educação infantil e suas possíveis representações sociais (MONTEIRO, 2007; SALES, 2007).

A temática investigada surgiu a partir da necessidade de compreender essa área de conhecimento –
educação infantil, em virtude do objeto de estudo de nossa pesquisa “Proinfantil[2]”. Assim, os aspectos
postos pelas publicações podem esclarecer, afirmar ou negar nossas representações sociais acerca da
área. Nesse caso, os fazeres que constituem a formação de professor(a) de educação infantil e a prática
que desenvolve nas instituições nas quais trabalham.

1 OS FAZERES PRÁTICOS NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

As formações de professor(a) de Educação Infantil no Brasil, no que se refere ao saber fazer, tem nesses
últimos anos sido alvo de discussão, em virtude de sua relevância na constituição da identidade
profissional de quem se forma e atua ou pretende desenvolver suas atividades profissionais junto à criança
pequena, por se tratar de um trabalho docente que possui especificidades distintas dos demais professores
da educação básica, por isso as formações não deveriam ser pautadas meramente em um pilar que
generaliza a formação docente do ensino básico. Segundo Cabral (2005, p.180) “[...] enquanto houver
uma formação, assentada num mesmo plano curricular, para habilitar níveis distintos, reforça-se a
situação, geralmente vivenciada nos cursos de formação”.

Isso pode ser identificado na maneira como os cursos universitários se organizam e que, por vezes, a
dimensão prática tem sido relegada a segundo plano no conjunto da formação geral desses profissionais.

Os estudos de Kiehn (2007) indica que a formação de base dos cursos de Pedagogia está circunscrita à
docência para as séries iniciais do ensino fundamental e que a formação para professores de educação
infantil acontece de forma secundarizada por meio da realização da habilitação específica, geralmente num
espaço de tempo reduzido com disciplinas e conteúdos restritos.

De acordo com os estudos de Gomes (2009) a formação docente numa perspectiva teórica não dá conta
de promover o alicerce no qual as instituições formadoras de professores construirão condições para a
efetivação de uma escola básica para todos. Desse modo, indica que os componentes da formação prática
dos professores no seu desempenho do ofício aluno, a prática docente de seus formadores e a prática
pedagógica como iniciação dos estudantes na área, juntamente com o desempenho de competências
podem permitir uma atuação docente adequada e responsável. Com isso, contribuir na reconstrução da
imagem que os estudantes já têm do ofício professor.

A pesquisa de Cabral (2005) apresenta similaridade com os estudos acima mencionados, pois, conferi que
o curso de formação de professores para a Educação Infantil, é bastante complexo e multifacetado. Nessa
direção revela que existem distorções entre o que se é proposto e o que se efetiva na prática. Com relação
à Prática Pedagógica, sobre tudo o Estágio, apesar de prevê a interlocução teoria e prática na Proposta
Pedagógica e na Matriz Curricular, constatou-se que isso não vem ocorrendo. Além disso, os sujeitos
envolvidos na pesquisa consideram o curso estritamente teórico, o que não promove uma articulação
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entre as experiências das alunas nem se articula ao ensino fundamental e nem a educação infantil.

Ao contrário dessa perspectiva podemos perceber que apesar do Proinfantil ser um curso de formação de
professor em nível médio normal, sua organização curricular na perspectiva da prática vinculada à teoria,
e, as instituições onde atuação dos cursistas durante o curso, possibilita desde o início do programa que os
mesmos vivenciem atividades do seu fazer numa perspectiva ação-reflexão, na qual suas práticas são
executadas, acompanhadas pelos tutores, sempre, e por vezes, pelos professores formadores. Além disso,
após cada uma delas recebem as devolutivas sobre cada atividade desenvolvida com as crianças, às quais
são pontuados os aspectos que ficaram limitados e as possibilidades de melhoria, durante toda a
formação. Com isso, o cursista-professor (a) se auto-avalia e se refaz no seu saber fazer. Por isso,
acreditamos que sua representação social sobre seu trabalho vai se modificando, conseqüentemente, seu
processo identitário passa a ser (re) constituído, transformando suas imagens acerca de seu fazer.

No que se refere ao contexto atual, cabe às instituições de ensino superior um papel fundamental no que
diz respeito à dimensão prática da formação, articulada a sólida formação teórica, criar condições para a
constituição de cidadãos e profissionais capazes de atuar em vários campos do saber, alicerçada em
convicções humanas e comprometida com uma sociedade menos desigual, que ao mesmo tempo torna o
estudante corresponsável por sua própria formação e valorização profissional, Gomes (2009).

Pela vivencia no programa acima mencionado podemos inferir que a teoria abordada durante a formação
torna-se aplicável, real. A atividade teórica passa contribui na prática para uma tomada de consciência,
que incide na ação, na prática ou no fazer de cada cursista. Por isso, assinalamos a existência do circuito
teoria-prática-teoria-prática, na qual a teoria está subjacente e em constante reflexão, à qual sustenta e
fundamenta, efetivamente a prática. Não meramente para explicar cada ação do cursista, mas para que os
mesmos consigam a partir dela superar seus conflitos profissionais, construir suas identidades e delinear
alternativas para novas ações ou práticas. Assim. segundo Gomes (2009, p.75) “estamos referindo-nos à
práxis, à capacidade de articular dialeticamente o saber teórico e o saber prático”.

Nessa perspectiva, a prática durante toda formação se constitui como atividade criadora e de pesquisa
científica que se diferencia do senso comum, pois, ao inserir-se no campo de trabalho educacional, o
professor-cursista busca método e instrumentos para a apreensão daquela realidade, por vezes,
multifacetada.

No caso do Proinfantil pode possibilitar uma leitura da realidade da área em que desenvolve suas
atividades e as contradições inerentes ao exercício profissional nela existente, em articulação e em diálogo
com as teorias estudadas.

A partir de então, se faz necessário a articulação e diálogo entre formação teórica e prática nos cursos de
formação de professores, afim de proporcionar ao estudante – futuro profissional da Educação – a leitura
da realidade da área em que via atuar e as contradições inerentes ao exercício profissional nela, em
articulação e em diálogo com as teorias estudadas.

Gomes (2009) destaca outro aspecto que contribui na aprendizagem profissional, ou no fazer profissional,
durante a formação de educadores de criança pequena, é a prática do registro que possibilita a observação
e descrição para a compreensão dos fenômenos estudados. No Proinfantil isso pode visto na elaboração
dos portfólios, instrumento avaliativo do programa, que é constituído por: registro de atividades - no qual
relatam uma atividade consideram relevante em sua experiência prática; planejamento diário – descrevem
em um plano a rotina que realizam com as crianças e o memorial - que relatam suas reflexões
teórico-práticas durante a formação. De maneira que o registro de fato tem contribuído na reflexão acerca
de seus fazeres, educar e cuidar da criança.

Acreditamos que essa prática contribui na problematização de aspectos relacionados aos fazeres, como
também numa melhor organização do trabalho. Tal como Freire (2000) enfatiza, é a própria práxis que vai
subscrevendo a teoria, tornando-a plena de sentido. Relacionado a isso, outro ponto que nos chama
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atenção no programa é elaboração de um projeto de estudo pelo formando, elaborado em três etapas
(proposta, relatório parcial e relatório final) que faz a relação. O que no curso universitário faria isso, em
etapas (observação, problematização, definição do tema, elaboração de projeto) com a orientação dos
professores do curso. No caso do Proinfantil os tutores com ajuda dos professores formadores e da
Articuladora pedagógica (API) fazem essa orientação.

Entendemos que durante a prática os cursistas dispõe de relevantes elementos para a construção de sua
própria identidade profissional, por conta da possibilidade de dar sentido às suas aprendizagens. Isso se
torna viável, em virtude pelo qual, o programa acima mencionado encontra-se organizado podendo
possibilitar uma leitura da realidade da área em que desenvolve suas atividades e as contradições
inerentes ao exercício profissional nela existente, em articulação e em diálogo com as teorias estudadas.

Sendo assim, implementar a prática educativa não é tarefa fácil, pois exigi do profissional formação e
competências que articulem a fundamentação teórica aos aspectos legais e o contexto sócio-cultural. Além
disso, ao professor da criança pequena requer visão ecológica por parte dos mesmos, pois deve considerar
os diversos ambientes em que a crianças está inserida, considerando que existem três atores envolvidos
nesse processo criança, família e professor, estabelecendo interações, Haddad (1997). Nessa perspectiva
desenvolver seus fazeres – funções: cuidar e educar, a fim de garantir a qualidade desse atendimento nas
Instituições de Educação Infantil.

2 EDUCAR E CUIDAR UM DESAFIO FRENTE AO PROCESSO HISTÓRICO

Historicamente essas funções – Educar e Cuidar - se constituem como práticas desenvolvidas nas
instituições de educação infantil e tem sido demarcado por acontecimentos mundiais associadas o
surgimento das mesmas (HADDAD, 2007). No Brasil a Constituição Federal 1988 e o Estatuto da Criança e
do Adolescente de 1990, consagram as crianças de 0 a 6 anos como sujeito de direitos e garanti o direito
à criança ao atendimento a educação; Lei de Diretrizes e Bases Nacional profetiza que esse atendimento
deve ser realizado pelas instituições de educação infantil (creche e pré-escola) e define o professor como
sendo o profissional que deve atuar junto a criança pequena, inclusive sua formação. Além desses
documentos oficiais, as Diretrizes Curriculares Nacionais de 1999, profetizam os princípios pelos quais
devem pautar as ações de cuidado e educação por parte das instituições recebem a criança pequena.

Apesar dos documentos acima mencionados indicarem a indissociabilidade entre o cuidar e o educar
observa-se que em tempos atuais o modo como os fazeres tem se estabelecido nas instituições de
educação infantil, por vezes, não tem se modificado, isso revelado nos estudos sobre as representações
sociais que professores possuem acerca de seu fazer – suas funções: educar e cuidar (consideradas como
especificidade do professor da criança pequena, Boneti (2004)) - conseqüentemente as instituições de
educação infantil tem validado os modelos acima mencionados. Dessa maneira, a construção da identidade
profissional tem se reportado esses modelos.

Nesse sentido, vários estudos em representações sociais que tratam dos fazeres profissionais desse
professor assinalam essa evidência. Como no estudo intitulado Representações Sociais do Professores de
Educação Infantil Sobre Seu Próprio Trabalho[3] (MONTEIRO, 2007) que objetivou investigar como
professores de educação infantil (creches e pré-escolas) representam seu próprio trabalho. Nesse estudo a
autora sublinha que os sujeitos envolvidos se esforçam pra diferenciarem seus fazeres das práticas nas
instituições de educação infantil. No caso das creches, as professoras vinculam seu trabalho acerca do
cuidado, considerando esse, como um fazer voltado à higiene, que retira daquele espaço qualquer
possibilidade de aprendizagem da criança.

Com relação aos fazeres das professoras da pré-escola estariam voltados para a perspectiva do
letramento, os estudos assinalam que o professor tem a necessidade de diversificar suas atividades para
que os alunos alcancem os objetivos definidos, justificados pela exigência constante de qualidade no
trabalho na sala de aula e ao “início” do processo de alfabetização. Assim, demonstrando preocupação em
inserir-los no mundo dos diferentes códigos de linguagem.
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Algo impressionante é apontado nessa pesquisa! Apesar desses sujeitos (professores de creches e
pré-escola) considerar que para realizar esse trabalho precisam de uma formação mínima no curso de
formação de professores (p.77) os mesmos desconhecem a existência de uma legislação que regule seu
trabalho. Desse modo podemos perceber que apesar da instituição da Lei 9394/96 há quase duas décadas,
o reconhecimento dessa área, por parte de seus profissionais, ainda está à deriva. Com isso seu fazer
profissional encontra-se desvencilhado, desconectado e fragmentado dos aspectos legais. Por conseguinte,
esses e outros motivos revelam que a educação infantil tem perdurado com a cisão entre o binômio –
cuidar e educar – considerados pelas DNCs/1999[4] indissociáveis.

A autora sublinha que é preciso refletir sobre a complexidade de se mudar representações sociais, desejo
subjacente a políticas e normas institucionais, argumentando que para que haja tal mudança “é preciso
considerar os níveis e dimensões nelas imbricados, o que demanda tempo e profundidade analítica” (p.
107).

Já no caso da pesquisa “Falou tá falado” As representações sociais docentes sobre a infância, criança,
educação infantil e papel do professor (SALES 2007), Apresenta similaridade com Monteiro (2007) quando
consideram que os objetivos da educação infantil revelam duas idéias com relação a creche – cuja função
de guardar a as crianças e a pré-escola - etapa preparatória da criança para o ingresso no Ensino
Fundamental.

Desse modo, podemos ressaltar que a maneira como as professoras representam a criança interferem nos
seus fazeres, pois, sua prática nas instituições revelam claramente a cisão entre o cuidar e o educar. Com
isso levando-nos a refletir que existem vários desafios a serem enfrentados e superados.

Assim, concordamos com Cerisara (1999) quando inferi que um dos grandes desafios da educação a
discussão sobre a indissociabilidade do educar e o cuidar em creches e pré-escolas terá que considerar
aspectos relacionados à formação do profissional da educação infantil – o professor – e às possibilidades
de construção de propostas pedagógicas para esta etapa da educação – uma pedagogia da infância.

Considerações Finais

A proposta desse trabalho foi a de elencar aspectos que pudessem contribuir na compreensão das algumas
dimensões investigadas em nossa pesquisa, o saber fazer na perspectiva da formação e nas práticas que
são estabelecidas nas instituições de educação infantil tendo como foco o Proinfantil.

Os estudos indicam que a formação de professores pode contribuir para a construção de uma identidade
profissional do professor(a) que trabalha com a criança pequena, no que se refere às especificidades, ao
saber fazer (educar e cuidar) vinculado a formação na perspectiva da prática. Porém, isso não vem
ocorrendo quando identificamos que as representações sociais que os professores (a) tem acerca de seus
fazeres estão impregnadas da cisão do binômio acima assinalado. Então, podemos perceber que nessa
área são inúmeros os desafios a serem a enfrentados e superados. Assim, os fazeres que vinculados as
atividades desses docentes devem promover sobre tudo a socialização da criança ao invés de imbuir
práticas só de cuidados (creche) ou escolarizantes (pré-escola). Além de considerar a relação
teórica-prática de sua formação e a perspectiva legal assinalada, requerendo postura profissional e ética.
Com isso contribuir significativamente com o desenvolvimento integral infantil.

De acordo com observações efetuadas no programa acima mencionado podemos destacar a existência de
um esforço por parte dos cursistas em superar em suas práticas a dicotomia posta ao longo do processo
histórico. Primeiro pela organização curricular do curso, acerca da perspectiva teórica e prática, e, segundo
pela maneira como são acompanhadas as práticas durante todo o curso. Assim, acreditamos que esses
podem ser fatores que contribuem para a superação de uma prática pedagógica descontextualizada,
consequentemente, uma ação mais centrada na criança pequena.
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