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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a formação continuada das educadoras da Educação Infantil 

da rede pública municipal de São Paulo. A questão central a ser investigada refere-

se à proposta de formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo – SMESP – buscando pesquisar quais são as contribuições 

desse projeto para essas educadoras. O estudo foi desenvolvido a partir da 

percepção da importância da formação continuada como um caminho de 

ressignificação da identidade docente e um exercício reflexivo para as professoras 

desse segmento da educação considerando todo o seu processo de construção 

histórica. Tal segmento foi escolhido para esta pesquisa, pois estudos 

contemporâneos realizados por diversos autores tais como: Beatriz Cerisara, Patricia 

Prado, Zeila Demartini, Júlia Formosinho e João Oliveira-Formosinho, entre outros, 

consideram que essa é uma fase essencial, na qual está sempre presente a 

necessidade de se discutir a dicotomia entre o cuidar e o educar, e de se 

ressignificar a identidade das professoras enquanto profissionais de Educação 

Infantil. Nesse sentido, a pesquisa apresenta uma discussão teórica acerca da 

formação das professoras da Educação Infantil no Brasil finalizando com uma 

pesquisa de campo que avalia o Projeto Estratégico de Ação – PEA -, como uma 

das propostas de formação continuada das professoras de Educação Infantil, por 

meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com nove professoras da Educação 

Infantil dessa rede municipal. A pesquisa possibilitou observar a relevância do PEA 

para as professoras entrevistadas, no que diz respeito à formação continuada. O 

estudo constatou também que este projeto vem sendo alterado de forma positiva e 

significativa, a partir de ações direcionadas às necessidades específicas da 

Educação Infantil, com uma concepção sobre a criança como um sujeito de direito à 

voz e dotado de competências. Nesta pesquisa, como possibilidade de formação, 

observou-se ainda a contribuição do PEA, que em momentos coletivos, permite a 

troca entre os pares e a reflexão sobre suas práticas, tornando-as professoras mais 

autônomas em seu papel enquanto parte do processo de construção de 

aprendizagem pela criança. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Identidade Docente. Formação Continuada. 
PEA. 
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ABSTRACT 

This research addresses the ongoing education of Early Childhood Education 

teachers working in state schools belonging to the São Paulo Municipality network. 

The central question to be investigated is the contributions made by the proposal for 

ongoing education offered by the São Paulo City Board of Education to the referred 

teachers. The study was carried out based on the perception of the importance of 

ongoing education as a path and an exercise of self-reflection that enables the 

redefinition of the teacher’s identity considering his/her historical construction 

process. This segment of education was chosen because several contemporary 

authors such as Beatrice Cerisara, Patricia Prado, Zeila Demartini, Júlia Formosinho 

and João Oliveira-Formosinho, among others, consider it an essential phase in which 

the dichotomy between care and education, as well as the identity of the teacher as 

an Educator, must be continually discussed. In this sense, this research first presents 

a theoretical discussion about Early Childhood Education teacher training in Brazil, 

concluding with a field research that evaluates the Strategic Action Project (PEA in 

Portuguese) as one of the proposals of ongoing training for Early Childhood 

Education teachers. The field research was carried out by means of semi-structured 

interviews with nine teachers from that municipal network. The research confirmed 

the relevance of PEA for the ongoing education of the teachers interviewed. The 

study also found that this project has been positively and significantly modified and 

improved with actions directed to the specific needs of Early Childhood Education, 

which conceive the child as a subject of right, who has a voice and many 

competences. The research also observed how PEA contributes to the ongoing 

education when, in collective moments, it allows peer exchange and the consequent 

reflection about their practices, helping teachers to became more autonomous, 

aware of their important role as mediators of the child learning construction process. 

 

Keywords: Early Childhood Education. Teacher’s identity. Ongoing education. PEA. 
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Introdução 

 

Eu fico com a pureza das respostas das crianças, é a 
vida, é bonita, e é bonita... viver e não ter a vergonha 

de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser 
um eterno aprendiz... (Gonzaguinha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 
 
 
 As crianças são sujeitos de direitos, situados historicamente e que precisam 

ter suas necessidades físicas, sociais, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais 

supridas. Desse modo, deve-se superar a imagem construída  que concebe a 

infância como uma passagem para a vida adulta e a criança como um ser passivo 

que frequenta a Educação Infantil apenas como uma simples preparação para 

escolarização. 

Os estudos de Piaget demonstram que a criança não é uma página em 

branco. Para este autor, a criança constrói o conhecimento na interação com o 

ambiente em que vive e, portanto, deve ser entendida como ser que se modifica e 

reage às mudanças do mundo ao seu redor e não deve mais ser vista como tábula 

rasa, pronta para receber informações.  

Nesse contexto, observa-se a importância de uma formação aos profissionais 

da Educação Infantil que considerem as crianças como atores sociais dotados de 

pensamentos críticos e reflexivos, uma vez que a concepção que se tem sobre elas 

pode interferir no modo como as pessoas se relacionam com elas.  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBE/EN – de 

1996, discussões acerca da formação do professor de Educação Básica, se 

intensificaram e essa lei introduziu a meta da formação de professores para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, buscando uma formação de qualidade. De 

acordo com o 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 series do Ensino Fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996) 

 
Essa formação oferecida em nível superior, no entanto, muitas vezes não é 

suficiente para uma prática pedagógica eficaz. Enquanto profissionais da Educação 
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Infantil, as professoras1 necessitam de apoio para o enfrentamento de desafios e 

dificuldades com as quais se deparam em seu cotidiano.  

Assim, é possível afirmar que ainda há muito a se avançar nesse sentido, 

tanto em relação à formação inicial quanto à continuada e cabe destacar aqui a 

importância da formação continuada, foco deste trabalho, com ações e reflexões que 

podem contribuir para que as professoras consigam enfrentar tais desafios.  

Para Postman (2006) a valorização da escola e da Educação Infantil está 

intimamente ligada com a valorização da própria criança, que durante muito tempo 

foi vista como um adulto em miniatura. Desse modo, para uma formação continuada 

de qualidade, é relevante oportunizar às profissionais desse segmento da educação, 

momentos de discussões que lhes permitam dialogar com sua prática, mobilizar 

seus saberes e buscar suporte teórico para a solução de conflitos em sua atividade, 

com o pensamento voltado para a criança e suas necessidades. 

Ao se pensar nessa formação, percebe-se que a reflexão sobre a prática é o 

grande elemento articulador para a mudança de postura das professoras no sentido 

de reverem sua concepção sobre a infância, de buscarem mais intencionalidade em 

suas ações, com vistas ao educar cuidadoso e ao cuidado educativo, e não se 

preocuparem apenas em escolarizar a criança, permitindo que ela se expresse e 

participe do processo de construção do seu conhecimento e de novas culturas como 

um ser ativo. 

Tendo em vista esses aspectos, esta pesquisa pretende abordar a formação 

continuada dos educadores de Educação Infantil do município de São Paulo. A 

questão central a ser investigada refere-se ao modo como está ocorrendo o 

processo dessa formação, mais especificamente ao Projeto Estratégico de Ação – 

PEA – que é oferecido às professoras de Educação Infantil do município de São 

Paulo. 

Cabe explicitar que o interesse sobre este tema surgiu da minha prática.  

Formada desde 2001 e atuando na rede municipal de São Paulo a partir de 2006, fui 

percebendo a necessidade e a importância da formação continuada para o trabalho 

                                                           
1
 Os cursos de graduação que formam professores constituem-se como espaço que evidencia as 

diferenças de gênero em relação à prática pedagógica e a Educação Infantil é o universo onde o 
trabalho com crianças de 0 a 5 anos é exercido, em sua maioria, por mulheres. Assim, nesta 
dissertação, adota-se a opção por “professora” da Educação Infantil, considerando-se, inclusive, que  
todas as participantes desta pesquisa são mulheres. 
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docente. Comecei a trabalhar no Centro de Educação Infantil – CEI2– em 2006 

justamente no período em que as creches haviam passado recentemente da 

Secretaria de Assistência Social – SAS – para a Secretaria Municipal da Educação – 

SME – alteração ocorrida durante a gestão da prefeita Marta Suplicy (PT), no 

período de 2001 a 2004. Essa foi uma mudança um tanto quanto lenta, pois 

historicamente, a Educação Infantil foi vista, na maioria das vezes, apenas como um 

depósito de crianças, cujo maior objetivo era cuidar e alimentar, sendo quase 

insignificante o olhar que se tinha para os processos educativos. 

Mesmo após cinco anos desde que as creches passaram definitivamente a 

ser de responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação, as professoras que já 

estavam dentro dos CEIs, ainda se sentiam em processo de transição. Havia muitos 

problemas a serem discutidos, compreendidos e normatizados. Muitos avanços 

podiam ser observados, mas também retrocessos, como por exemplo, a excessiva 

burocratização da Secretaria da Educação, que buscava um atendimento e uma 

padronização em suas unidades educacionais, desconhecendo a realidade do 

trabalho com crianças de zero a três anos. 

Nos CEIs em que atuei, conheci excelentes profissionais dispostas a 

contribuir com as mudanças que fossem necessárias; outras, por sua vez, estavam 

satisfeitas e acomodadas por serem funcionárias públicas; havia outras ainda, que 

ao longo dos anos foram vencidas pelo cansaço de lutar e não acreditavam que tudo 

poderia ser diferente. 

Segundo Nóvoa (1992) há que se considerar, nesse contexto, que a formação 

continuada é o caminho para ressignificar a identidade e a imagem da professora, 

tão desgastada e carente de valorização. 

Foi a necessidade de aprofundar os estudos sobre a formação continuada 

das professoras de Educação Infantil do município de São Paulo e as contribuições 

dessa formação, que me conduziram ao Programa de Mestrado em Educação na 

Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). 

Cabe, portanto, reafirmar a importância de uma formação continuada, que 

deve proporcionar ao indivíduo a sua condição de inacabamento, como uma 

                                                           
2
 A partir de Julho de 2001, pelo Decreto Municipal nº 40.268, as creches passaram a ser 

denominadas de Centro de Educação Infantil. 
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maneira de subsidiar as professoras ajudando-as a enfrentar, com mais segurança 

os desafios postos pela educação contemporânea, impulsionando-as à busca do 

novo para a resolução de seus conflitos em seu cotidiano docente. Não se pode 

reduzir essa formação a um mero treinamento, e sim, deve-se possibilitar às 

professoras uma reflexão sobre sua prática e ação.  

Assim, este estudo teve como objetivo investigar se a formação continuada 

oferecida às profissionais da Educação Infantil tem contribuído para formar 

professoras reflexivas sobre sua prática, que saibam o significado e entendam a 

relevância de seu trabalho enquanto parte do processo de construção de 

conhecimento sobre a criança.  

 A pesquisa buscou respostas ao seguinte questionamento: de que maneira o 

PEA, proposto pela Secretaria Municipal do Estado de São Paulo – SMESP – como 

programa de formação continuada para as professoras de Educação Infantil da rede, 

tem contribuído para ressignificação de suas identidades e provocado reflexões 

sobre suas práticas. 

A partir desta questão emergiram outras que nortearam este trabalho: a 

construção e desenvolvimento do PEA e as temáticas trabalhadas vêm ao encontro 

da realidade educacional e da criança pequena?  

Segundo Kramer (2003): 

O questionamento e a busca de alternativas critica tem significado, 
de um lado, o fortalecimento de uma visão de crianças como 
criadoras de cultura, e de outro, tem subsidiado a concretização de 
tendências para a Educação Infantil que procuram valorizar o saber 
que as crianças trazem, de seu meio sócio cultural de origem. 
(KRAMER, 2003, p. 80) 

 
Outras questões também foram trazidas para a discussão: o tema do PEA é 

relacionado com situações do cotidiano das professoras em sua atuação 

profissional? A carga horária designada para formação nos momentos do PEA é 

suficiente para compreensão da temática trabalhada?  As professoras têm 

demostrado interesse em participar do projeto?  

Com base nessa problemática, a pesquisa pretendeu analisar e compreender 

de que maneira os estudos realizados nos momentos do PEA estão repercutindo na 
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prática pedagógica das professoras e na construção de sua identidade como 

docentes na rede municipal de São Paulo. 

 Como suporte teórico, foram utilizados documentos educacionais da SMESP. 

Autores que defendem a importância da formação continuada, da reflexão sobre a 

prática e da construção da identidade docente, tais como: Tardif (2014), Nóvoa 

(1988/1992/2009), Schön (1992), Pimenta (2006), entre outros, complementam e 

subsidiam as discussões sobre o tema, demonstrando a importância da reflexão 

sobre a prática no trabalho docente. 

A metodologia escolhida para realizar esta pesquisa foi a entrevista 

semiestruturada, partindo do pressuposto de que as melhores interlocutoras para 

relatarem o processo de formação são as próprias professoras. Considerou-se 

pertinente, portanto, ouvir seus depoimentos e opiniões sobre o processo de 

formação continuada do PEA. 

 Trata-se de uma abordagem metodológica qualitativa, pois esse tipo de 

investigação, além de possibilitar a valorização de todas as professoras envolvidas, 

respeita as suas peculiaridades. 

Triviños (1987), Lüdke e André (1986) afirmam que a pesquisa qualitativa 

consiste em uma análise de forma indutiva e dedutiva, buscando, assim, averiguar e 

explicar a totalidade do fenômeno, desvelando no caso, as práticas e ações 

desempenhadas pelos docentes em seu trabalho. 

Em busca de organizar os apontamentos em torno das questões 

evidenciadas, o capítulo 1 – A formação identitária da professora de Educação 

Infantil por meio do processo reflexivo – traz para a discussão a formação 

continuada como um potencial contribuidor para que as professoras tenham 

consciência de sua identidade profissional, na tentativa de valorizar a figura da 

professora de Educação Infantil, devido ao processo histórico da Educação Infantil 

no Brasil, que reduziu a função desse profissional a um mero cuidador. 

O capítulo 2 – A importância da reflexividade na Educação Infantil – aborda a 

formação continuada da professora de Educação Infantil e a maneira como o PEA 

tem contribuído para formar professoras que refletem sobre suas práticas, tornando-

se mais críticas e conscientes diante da complexidade e das dificuldades vividas 

cotidianamente em sua atuação como docentes da Educação Infantil.  
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O Capítulo 3 – Aspectos históricos do PEA – apresenta a constituição do PEA 

em relação à sua estrutura, modo de formação e evolução do seu olhar para a 

Educação Infantil, considerando suas especificidades. 

O Capítulo 4 – Caminhos metodológicos – apresenta a análise dos dados 

coletados a partir das entrevistas realizadas com as professoras, desvelando os 

enigmas das situações cotidianas para a formação e prática docente. 

As considerações finais retomam os problemas da pesquisa e apontam os 

principais aspectos evidenciados no decorrer da pesquisa.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir com as reflexões sobre a 

necessidade de se promover uma formação continuada que, efetivamente, auxilie as 

profissionais da Educação Infantil. 

Obviamente, esta pesquisa não se esgota em tais discussões, mas busca a 

conscientização das professoras que atuam nesse segmento da educação para que 

busquem uma formação que vá ao encontro de suas necessidades, e que 

considerem, nesse contexto, a criança como sujeito histórico, social, cultural, entre 

outros aspectos, que revejam seus conhecimentos buscando desenvolver 

potencialidades e habilidades de modo a valorizar seu perfil profissional. 
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Capítulo 1 

 

“A identidade não é um dado adquirido, não é um 
propriedade, não é um produto. A identidade é um 

lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de 
maneira de ser e estar na profissão. Por, isso é mais 
adequado falar em processo identitário, realçando a 

mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada 
um se sente e se diz professor”. 

 (António Nóvoa, 1992, p.16) 
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1 A FORMAÇÃO IDENTITÁRIA DA PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
POR MEIO DO PROCESSO REFLEXIVO  

 

  

 Pensar na formação continuada de professores e professoras de Educação 

Infantil torna-se cada vez mais necessário, considerando-se que os cursos de 

licenciatura, por si só, na maioria das vezes, não são suficientes, para dar conta da 

complexidade da reflexão teoria e prática (práxis), nas escolas brasileiras e 

contemporâneas. Estudos contemporâneos realizados por autores como Tardif 

(2014), Nóvoa (1992), Pimenta (2006) e Schön (1992) demonstram a importância da 

frequente reflexão sobre a prática e sobre a teoria, principalmente, diante das 

necessidades que vão surgindo ao longo da profissão. 

 Considerando tais aspectos nesse segmento da educação este capitulo 

discute a formação da identidade das professoras de Educação Infantil do município 

de São Paulo. A intenção é investigar de que maneira a formação continuada pode 

contribuir para que a professora de Educação Infantil ressignifique a sua identidade 

docente, sempre tão desvalorizada, e para que entenda seu papel enquanto 

profissional da área da educação. 

Pensando especificamente na Educação Infantil, é oportuno destacar que 

essa profissão é quase que exclusivamente exercida por mulheres, conforme 

apontam estudos realizados por autoras como Guacira Louro (1997), Beatriz 

Cerisara (1996), Ana Lúcia Faria, Zeila Demartini e Patrícia Prado (2009), entre 

outros pesquisadores que tratam da feminização do magistério. 

 Louro (1997) expõe seu pensamento que elucida esse processo: 

 

(..) se a maternidade é, de fato, o seu destino primordial, o magistério 
passa a ser representado também como uma forma extensiva de 
maternidade. Em outras palavras, cada aluno ou aluna deveria ser 
visto como um filho ou filha espiritual. A docência assim não 
subvertia a função feminina fundamental, ao contrário, poderia 
ampliá-la ou sublimá-la. (p.78) 
 

 Pensava-se que o simples fato de ser mulher, capacitava as mulheres com 

certos saberes e cuidados e à educação. Assim, a Educação Infantil traz em todo 

seu processo histórico, marcas que deixaram um legado de profissão praticamente 

feminina. 



20 
 

 Por essa razão, como já mencionado, este trabalho, ao se remeter às 

profissionais que atuam nesse segmento da educação básica, irá se referir ao sexo 

feminino, tendo em vista a relevância que este aspecto tem na construção de suas 

identidades e de seu fazer docente. 

 O processo histórico da Educação Infantil no Brasil concebia o trabalho da 

criança pequena sob uma visão assistencialista e compensatória. A partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, LDB/EN nº 9394/96, essa etapa passou a ser 

reconhecida como a primeira da Educação Básica, na qual devem ser consideradas 

as especificidades das crianças de 0 a 6 anos, por meio de uma educação que 

articule o cuidar e o educar. Nesse sentido, observam-se mudanças quanto às 

concepções de criança e de infância. 

 No município de São Paulo houve uma mudança significativa no que se refere 

à formação de professoras, pois no ano de 2004 ocorreu a homologação de um 

concurso para professora de Educação Infantil (para crianças de 0 a 3 anos), que 

considerou o estabelecido no artigo 62 da LDB/96, citado na introdução desta 

dissertação, quanto à exigência de formação específica, e a necessidade de 

complementaridade de formação continuada das professoras para trabalhar com 

crianças dessa faixa etária. 

 Dessa forma, a profissional que atua com crianças de 0 a 3 anos, deixou de 

receber nomenclaturas como: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), pajeira, 

crecheira, entre outros, e passou a ser denominada de professora. 

A alteração dessa terminologia trouxe consigo a necessidade de uma 

formação inicial e continuada, o que representa outro aspecto positivo: a 

possibilidade de essa professora da Educação Infantil poder construir sua identidade 

profissional. 

 Cabe destacar que pessoas que atuam nessa carreira, muitas vezes, 

consideram seu trabalho com uma função materna. Assim, nota-se que a 

profissionalização e a identidade das professoras de Educação Infantil ainda 

encontra-se em construção e desconstrução.  Nesse sentido, Haddad (1991) aponta 

que a construção da identidade profissional é continua e processual e ressalta a 

importância da formação em serviço para melhor compreensão dos aspectos 

internos que fazem parte da rotina na creche e não são vistos como problemas. 
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Para Oliveira (1994) a profissionalização dos educadores que trabalham com 

Educação Infantil é um processo cultural que depende da função atribuída à creche 

e à pré-escola. Historicamente, a formação da docente dessa área tem sido muito 

pobre ou inexistente, em especial, a das que trabalham em creches, por ser uma 

área na qual havia muita atuação leiga e predominantemente feminina. Tal aspecto 

se explica pelo fato de que dentro do quadro marcante das desigualdades entre as 

diversas e antagônicas classes sociais existentes em nossa sociedade, a concepção 

assistencialista, tradicionalmente usada para nortear o trabalho realizado nas 

creches – sobretudo aquelas que atendiam crianças de família de baixa renda – fez 

com que pessoas sem qualificação profissional específica, fossem recrutadas para 

cuidar de crianças e interagir com elas.  

Antigamente quem trabalhava com Educação Infantil não precisava ter 

nenhuma formação, bastava ser mulher e trazer seus saberes domésticos, ou seja, 

os critérios para a escolha dos profissionais, não levavam em consideração saberes 

específicos nem atributos próprios a essa profissão. 

Vale ressaltar a diferença que há entre educar uma criança em ambiente 

doméstico e educar várias crianças em um ambiente coletivo, pois para este último, 

são exigidas competências e habilidades. As professoras precisam conhecer as 

especificidades das crianças para que possam contribuir de maneira siginificativa  e 

intencional em sua construção de aprendizagem. Faz-se necessário, portanto,  

ressignificar a imagem da professora de Educação Infantil, pois nota-se que para a 

sociedade ainda permanecem resquícios da imagem da babá, da pajem e da ADI. 

A identidade docente na Educação Infantil tem sido construída de acordo com 

as características e transformações que vêm ocorrendo ao longo da história.  

Segundo Ciampa (2001), autor da psicologia social, a identidade é como uma 

metamorfose, porque ela se constrói à medida que o indivíduo se expressa e 

interage com o mundo. Em relação às professoras de Educação Infantil, estas vão 

construindo sua identidade, conforme suas vivências e experiências em sua atuação 

enquanto profissionais. Assim, pode-se afirmar que a identidade não é um dado 

pronto e cristalizado, ela é um processo. Para o autor, a identidade do ser humano 

se constitui na relação com o outro, e desse modo, toda mudança social, política e 

econômica interfere na constituição da identidade por ser um fenômeno social. 
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Não se pode isolar, de um lado, todo um conjunto de elementos 
(biológicos, psicológicos, sociais e etc.) que podem caracterizar um 
indivíduo, como espécie de duplicidade mental ou simbólica, que 
expressaria a identidade do mesmo. Isto porque há como que uma 
interpenetração desses dois aspectos, de tal modo que a 
individualidade dada já pressupõe um processo anterior da 
representação, que faz parte da constituição do indivíduo resgatado. 
(CIAMPA, 2001, p.161) 

 
Quando se escolhe ser professor, há uma pressuposta identidade dessa 

profissão presente na memória e na vivência enquanto se é aluno. Considera-se 

então, que a identidade docente se constitui nas relações e experiências pessoais e 

sociais que se teve como aluno e das que se está vivenciando ativamente como 

professor. 

Nesse sentido, Pimenta (2009) evidencia que: 

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 
social da profissão, da revisão constante de significados sociais da 
profissão, da revisão, das tradições. Como também, da reafirmação 
das práticas consagradas culturalmente e que permanecem 
significativas. Práticas que resistem a inovações porque estão 

prenhes de saberes validos às necessidades da realidade. (p.19) 

 
Para a autora, a identidade da professora é concebida em seu próprio 

percurso e trajetória no magistério. Assim, entende-se que a identidade profissional 

docente se constrói a partir dos valores, da significação social do saber e do que 

cada uma atribui à expectativa de ser professora. 

Essa identidade constrói-se, também, pelo significado que cada professora, 

confere à atividade pedagógica de seu cotidiano a partir de seus valores, de seu 

modo de situar-se no mundo, de suas histórias de vida, de suas representações, de 

seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem sua vida de 

professora. (ibid.) 

A professora para ser reflexiva tem que se dar conta de sua função como um 

sujeito de transformação e de sua importância enquanto mediadora nesta etapa tão 

significativa da vida que é a Educação Infantil.  

Todo profissional, quando tem consciência de sua identidade profissional e da 

importância do que faz, muda a sua visão e o seu modo de trabalhar. Como exemplo 

vale citar o pedreiro: quando este pensa sobre a construção de um muro como 
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apenas um muro, sua motivação é uma, porém quando pensa no muro como parte 

de uma escola, prédio ou igreja que está ajudando a construir sua motivação e a 

visão que tem sobre seu trabalho se modificam. 

Deve-se também levar em consideração a subjetividade da vida da 

professora, entendendo-a como pessoa e como profissional, que tem suas 

peculiaridades e suas próprias maneiras de ser e de pensar e isso caracteriza a 

maneira como cada uma torna-se professora. Portanto, a questão de gênero e da 

feminização do magistério é elementar para se pensar na identidade destas 

profissionais da educação. 

Segundo Nóvoa (1988), a identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço da maneira de ser e estar na profissão. Partindo desse pressuposto, é 

possível observar que a identidade dos professores de Educação Infantil do 

município de São Paulo vem sendo construída ao longo dos anos em todos os seus 

aspectos históricos, considerando as transformações que foram ocorrendo e a 

formação continuada que vem sendo modificada e reconstruída, conforme a gestão 

vigente. 

Pode-se notar, inclusive, que em todo o percurso histórico do PEA o olhar e a 

concepção que se tinha da professora de Educação Infantil foi se modificando nos 

primeiros anos em que o PEA foi realizado. Não se levava em consideração as 

professoras dessa modalidade, tampouco seus saberes específicos, porém com o 

tempo, foram surgindo questões e situações que tornaram esse olhar necessário e 

entenderam essa etapa da Educação Básica de maneira mais significativa, ou seja, 

entendendo suas peculiaridades e necessidades específicas e da mesma forma as 

profissionais que nela atuavam.  

Ao se referir à construção da identidade docente, não se pode deixar de 

mencionar que esse é um processo dinâmico, reflexo de uma sociedade que vive 

em constante mudança. Nesse sentido, a professora sofre todas as alterações, tanto 

das mudanças de gestão e das políticas públicas quanto da maneira como está 

inserida em sua profissão. 

Ciampa (2001) afirma que a identidade reflete a estrutura social e seu 

movimento de conservação ou transformação que podem conduzir o indivíduo à 

metamorfose ou à mesmice. Assim, cada professor é sujeito de sua metamorfose, à 
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medida que busca seus saberes e na maneira como se relaciona com os outros, 

com as crianças, e com os colegas de ofício. 

Cabe destacar, nesse contexto, a importância da formação continuada em 

todo o processo de construção de identidade, para que a professora de Educação 

Infantil reflita e reconheça seu papel como profissional da educação, percebendo 

intencionalidade em todas as suas ações.  

Para Barbosa (2010): 

 
(...) o objetivo da Educação infantil do ponto de vista do 
conhecimento da aprendizagem, é o de favorecer as experiências 
que permitam às crianças a apropriação e a imersão em sua 
sociedade, através de práticas sociais da cultura, das linguagens que 
essa cultura produz, e produziu, para construir expressar e 
comunicar significados e sentidos. (p. 47) 

 
Nos momentos coletivos de formação continuada, ao se abordar temas que 

fazem parte da rotina e do cotidiano da professora, observa-se que tais aspectos 

são evidenciados de maneira significativa, quando se possibilita às professoras 

momentos de troca nos quais elas percebam e considerem os avanços alcançados 

com as crianças por meio de atividades que desenvolva suas diversas linguagens 

considerando a singularidade e respeitando o ritmo de cada uma delas.  

 

1.1 SABERES DOCENTES E IDENTIDADE PROFISSIONAL 
 

O pesquisador Maurice Tardiff (2014) aponta alguns questionamentos que 

são considerados importantes: quais são os saberes que servem de base para o 

ofício do professor? Quais competências e habilidades os professores mobilizam 

diariamente, em suas práticas e atividades e em momentos de interação com seus 

alunos, a fim de realizar concretamente as suas diversas tarefas? 

Pode-se definir o saber docente como um “saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional 

e de saberes disciplinares, currículos e experiências.” (TARDIF, 2014, p. 36). 

Em relação à Educação Infantil vive-se um grande desafio em busca  de 

romper com práticas assistencialistas e preparatórias que não correspondem mais 

aos anseios da sociedade, das escolas e das crianças. 
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Destaca-se aqui o exercício da socialização e da análise reflexiva das práticas 

e dos saberes dos professores como determinantes do trabalho desenvolvido na 

Educação Infantil, para construção e ressignificação da identidade dos docentes que 

nela atuam. 

Nesse sentido, o saber é considerado como resultado de uma produção 

social, com base em reflexões, como fruto das interações entre os sujeitos 

envolvidos, inseridos em um determinado contexto, os quais têm seu valor na 

medida em que lhes são proporcionados momentos de troca e de reflexão coletiva. 

Segundo Tardif (2014) os saberes docentes são compostos por diferentes 

saberes, advindo de diferentes fontes, constituindo-se de um saber plural e 

temporal. Para analisar essa pluralidade complexa que constitui os saberes 

docentes, o autor aponta os saberes que são responsáveis pela formação 

profissional: disciplinares, curriculares, da experiência (experienciais ou práticos), 

profissionais e pedagógicos. Tais saberes são explicitados a seguir. 

Os saberes disciplinares são transmitidos nos cursos de formação docente e 

organizados a partir dos campos de conhecimento (das ciências da educação 

escolhidos pelos grupos sociais produtores de saberes). Os saberes curriculares 

apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos e métodos) que as professoras devem aprender e aplicar. Os saberes da 

experiência são saberes que as professoras trazem consigo por meio de suas 

vivências, são produzidos e por elas apropriados ao longo de toda a sua história de 

vida, em sua prática pedagógica diária, nas relações entre professores e entre 

alunos. As professoras, diante destes saberes são, ao mesmo tempo, produtores e 

sujeitos. Já os saberes profissionais são transmitidos pela instituição de formação de 

professoras, mediante o contato que estas têm em sua formação inicial. Por fim, os 

saberes pedagógicos são os que as professoras constroem no cotidiano de seu 

trabalho, que fundamentam sua ação docente e que lhe possibilitam interagir com 

seus alunos na sala de aula e no contexto da escola onde atuam. A prática docente 

é, simultaneamente, expressão deste saber pedagógico construído e fonte de seu 

desenvolvimento. (ibid) 

Portanto, os saberes das profissionais que atuam na Educação Infantil devem 

estar focado em um trabalho pedagógico que leve em consideração as diferentes 

linguagens usada pela criança, que contemplem suas especificidades e considerem 
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o educar e o cuidar como ações indissociáveis no processo educacional  da criança 

pequena.   

Cabe destacar que para Garanhani e Naldony (s.d), com base em Oliveira-

Formosinho (2002): 

 

O cuidar e o educar são indissociáveis no processo educacional de 
crianças pequenas e esta especificidade exige uma formação 
diferenciada da qual é dada a outros níveis de ensino. Portanto, o 
papel do professor de crianças pequenas difere, em alguns aspectos, 
dos demais professores, o que configura uma profissionalidade 
específica do trabalho docente na educação desta fase. Esta 
singularidade docente deriva das próprias características das 
criança, das características do contextos, de trabalho das 
educadoras e das características do processo e das tarefas 
desempenhas por elas. (p. 68) 

 
 Há que se considerar que existem saberes específicos que constituem uma 

professora de Educação Infantil, portanto, nos momentos de formação continuada, 

as professoras têm a oportunidade de assimilar esses saberes e  de perceber seus 

papéis como mediadoras na construção da aprendizagem dos seus alunos.  

Ao discutirem especificamente assuntos relacionados à sua prática, as 

professoras se apropriam desses saberes de maneira significativa e compreendem 

sua função social e sua importância, assumindo suas identidades como professoras 

de Educação Infantil. 

Considerando que as professoras estão sempre construindo suas histórias, os 

momentos de formação continuada devem lhes oportunizar a reflexão sobre sua 

sobre suas práticas, possibilitando-lhes sempre repensar seus valores e crenças 

frente à sociedade, à vida e ao seu fazer docente.  

Isso significa estar sempre se reconstruindo, repensando sua maneira de ser 

professora, mobilizando seus saberes construindo e ressignificando sua identidade 

docente. 

Com base nas considerações realizadas até este momento do estudo, o 

capítulo a seguir aborda a formação continuada do professor de Educação Infantil e 

de que maneira o PEA, como programa de formação da rede municipal de São 

Paulo, contribui para formar professoras que refletem sobre sua prática.  
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Capítulo 2 

 

Ninguém começa a ser educador numa certa quarta-feira 
às quatro horas da tarde. [...]. Ninguém nasce educador 
ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática 
                                                                     (Paulo Freire, 1991). 
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2 A IMPORTÂNCIA DA REFLEXIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 Conforme mencionado no capítulo anterior, a formação continuada pode 

contribuir com a construção da identidade docente e com a apropriação de saberes 

específicos das profissionais da Educação Infantil, considerando sua função social e 

importância na sociedade, valorizando a etapa da infância como essencial para o 

aprendizado da criança, e superando, assim, a ideia da professora cuidadora. 

Abordou-se também que os momentos de formação continuada possibilitaram o 

surgimento e o avanço nas políticas educacionais de formação oferecida pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo – SMESP – tendo em vista a 

importância de formar professoras investigadoras, que reflitam sobre suas práticas e 

modifiquem seus fazeres na escola. 

Com base nesse contexto, este capítulo apresenta a concepção de infância, 

considerando o novo e necessário olhar para a criança, expõe as características de 

uma professora reflexiva, sua origem e o que a torna diferente das outras docentes, 

e busca ainda, analisar de que maneira a formação continuada tem contribuído para 

formar essa professora reflexiva pensando em uma nova Pedagogia da Infância, que 

olhe para a criança com um ser ativo. 

 Estudos contemporâneos realizados por autoras como Oliveira-Formosinho 

(2007), Sarmento e Pinto (1997), Faria; Prado e Demartini (2009), Prado (2011) 

entre outros, defendem a concepção de criança como um sujeito de direitos, 

socialmente competente com direito à voz e à participação nas escolhas. 

 Entre tais estudos, cabe destacar as concepções de Prado (2011): 

 

Nesta articulação, busquei conceber a infância para além de um 
recorte etário, em espaços privilegiados de relações diversas, não só 
de idade e de geração, mas também de classe, de etnia, gênero, etc. 
entre crianças da mesma idade e de idades diferentes e suas 
implicações para a construção de uma Pedagogia da Educação 
Infantil, que conheça quem são as crianças e o que elas estão 
reproduzindo e o que estão inovando para além das determinações 
etapistas e determinações cronológicas impostas. (p. 108) 
 

 Desse modo, fica evidente que a criança tem suas próprias singularidades e 

que ao conviver e interagir com diversas crianças constrói suas próprias culturas, a 

partir de suas experiências. 
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  Segundo Oliveira-Formosinho e Formosinho (2011), uma pedagogia 

transformadora, que acredita na criança com direitos, compreende a sua 

competência, escuta a sua voz para transformar a ação pedagógica. 

 Tal definição remete à ideia de que educar e cuidar são indissociáveis: não se 

educa sem cuidar, nem se cuida sem educar. A criança demanda prática educativa 

de cuidado e educação específica, assim, as escolas de Educação Infantil têm 

certas rotinas que nem sempre são adequadas, que visam à escolarização da 

criança pequena e o preparo para o Ensino Fundamental, burocratizando as 

relações e os processos de aprendizagem mecanicamente. 

 A maneira como se pensa e se faz escola para a Educação Infantil deve ser 

diferente. Esta deve fazer a transição da criança de casa para a escola e não a 

transformação de crianças em alunos, extremamentes obedientes e regrados. 

Destaca-se aqui o Art. 29 da LDB/96: 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seu aspecto físico, afetivo, intelectual linguístico e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, 
1996) 

  
A criança tem seus saberes e desde o nascimento adquire diversas 

aprendizagens, por estar inserida em uma cultura. A criança aprende a partir do 

momento em que nasce e não somente quando vai à escola. Desse modo, a criança 

chega à creche com seus conhecimentos e o papel das professoras da creche e da 

pré-escola é ampliar esse conhecimento por meio da interatividade e das situações 

de aprendizagem. 

Nesse sentido, Costa (2008) cita que: 

No conjunto analisado, é clara a intenção de se trabalhar o cuidado 
que educa. O país da um salto nas politicas educacionais, 
valorizando, destacando e impulsionando diretrizes fundamentais no 
segmento da Educação infantil, enfatizando o direito de a criança não 
ser exclusivamente educada, mas também cuidada e vice-versa. (p. 
62)   

 

 Em 1998, foram publicados os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil – RCNEI – em três volumes. O volume I apresenta uma reflexão 

sobre creches e pré-escolas no Brasil situando e fundamentando concepções de 
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criança, de educação, de instituição e do profissional. O volume II discute o âmbito 

de experiência formação pessoal e social, que contém o eixo de trabalho que 

favorece, prioritariamente, os processos de construção de identidade e autonomia 

das crianças. O volume III destaca o âmbito de experiência, o conhecimento de 

mundo, a construção de diferentes linguagens pelas crianças e as relações que se 

estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.  Esse documento 

conceitua a criança como “um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz de 

interagir e aprender com elas de forma que possa influenciar seu ambiente.” 

(BRASIL, 1998, p. 21). 

 Segundo o RCNEI, a criança inserida na Educação Infantil necessita de 

diferentes momentos para que suas múltiplas dimensões possam ser contempladas 

por suas professoras, uma vez que “para se desenvolver, a criança precisa aprender 

com os outros, por meio de vínculos que se estabelecem” (BRASIL, 1998, p. 21). 

 Evidencia-se, então, a presença de uma diversidade de infâncias, recusando 

uma concepção uniformizada destas. Na visão de Sarmento (2004) “[...] as crianças 

são também seres sociais e, como tais, distribuem-se pelos diversos modos de 

estratificação social: a classe social, a etnia a que pertencem, a raça, o gênero, a 

região do globo onde vivem. Os diferentes espaços estruturais diferenciam 

profundamente as crianças.” (p. 10). 

 O campo da sociologia da infância tem demonstrado que as crianças são 

atores sociais por interagirem com outras pessoas, com as instituições, reagindo e 

criando estratégias para participarem do mundo social. Nesse sentido, aprendem, 

apropriam-se e constroem a cultura. 

Nesta perspectiva, Kramer (2003) exprime sua opinião sobre a criança, 

fundamentada nos seguintes princípios:  

 

Uma concepção de criança que reconhece o que é específico da 
infância – seu poder de imaginação, fantasia, criação – e entende as 
crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nela 
produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a 
ordem das coisas, subvertendo essa ordem. Esse modo de ver as 
crianças pode ensinar não só a entendê-las, mas também a ver o 
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mundo a partir do ponto de vista da infância, pode nos ajudar a 
aprender com elas. (p. 91) 

 
 Assim, pode-se afirmar que a Educação Infantil é um espaço de diversas 

infâncias, pois cada criança vem de diferentes contextos sociais, sendo essa troca 

muito rica.  

  É possível entender também que a Educação Infantil como um espaço 

importante e enriquecedor para a construção do conhecimento da criança, de modo 

que a mesma participe de maneira ativa, sendo ouvida e respeitada em seus direitos 

como parte desse processo, podendo, dessa maneira interagir e produzir cultura a 

partir da interação e da troca com o outro. 

 Segundo documento oficial da Secretaria Municipal da Educação de São 

Paulo, nas Unidades Educacionais as crianças devem ser consideradas como 

“sujeitos de direitos” socialmente competentes com direito à voz e a participação nas 

escolhas, para que possam construir seus saberes, reproduzir e construir 

brincadeiras com significados novos criando, assim, as culturas infantis. (SÃO 

PAULO, 2013) 

 Desse modo o currículo será constituído com a participação das crianças e 

das relações sociais que se estabelecem com seus pares bem com os adultos com 

os quais convivem. Partindo desse pressuposto, as práticas pedagógicas que 

compõem os programas curriculares das Unidades Educacionais de Educação 

Infantil devem ter como eixo norteador as intervenções e brincadeiras.  

É nesse momento que esta pesquisa investiga as ações do PEA e o exercício 

profissional das professoras de Educação Infantil. 

Por todos estes aspectos, para que a Educação infantil possa, de fato, atingir 

os objetivos e trabalhar com essa nova concepção da criança como construtora de 

seu conhecimento é necessário e fundamental oportunizar à professora uma 

formação continuada que a conscientize de seu papel, mobilize seus saberes e 

modifique seus fazeres pedagógicos de forma a conceber a intencionalidade 

presente nas suas ações e a indissociabilidade entre o cuidar e o educar na 

Educação Infantil como fundantes nesse processo.  

É necessário também que o professor perceba e consiga visualizar nas 

brincadeiras espontâneas das crianças um grande caminho de construção de 
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aprendizagem e de suas próprias culturas. A despeito disso, Prado (2009) menciona 

que: 

As crianças, em contrapartida inventavam suas brincadeiras e formas 
de brincar, recriando no mundo da ordem, outra ordem, alternativa, 
entendida pelo adulto como desordem, barulho, bagunça. 
Transgredidamente, por vezes, aproveitando alguns momentos em 
que se encontravam sozinhas ou sem participação do adulto, elas 
brincavam livremente, escolhendo jogos e definindo regras, 
brincando simplesmente pelo prazer de fazê-lo, a brincadeira com 
um fim em si mesma, escolhendo parceiros e sendo escolhidas por 
eles, entre objetos, brinquedos, elementos e seres da natureza, 
porém num tempo e espaço não definidos por elas. (p. 105) 

 
 Assim, a criança deve construir o conhecimento de forma espontânea e, para 

tanto, é necessário compreender os espaços da Educação Infantil como locais de 

construção e não como momentos de preparação para o Ensino Fundamental que 

tem buscado, não raras vezes, a escolarização da criança.  

Nesse sentido, uma professora que reflete sobre a sua prática, pode contribuir 

com esse processo, conforme aborda o próximo item.  

 

2.1 O PROFESSOR REFLEXIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A partir dos anos 1990, vem sendo amplamente discutido nos meios 

educacionais, em diversos países e inclusive no Brasil, o conceito de “Professor 

Reflexivo”. 

Há que se ter em mente que todo ser humano já nasce com uma capacidade 

inata de pensar e é isso que os diferencia dos outros animais. Sendo assim, o termo 

reflexivo tem como uma de suas raízes as ideias de John Dewey (1859-1952). Para 

o autor, a maneira de impulsionar a melhoria da prática docente é por meio da 

reflexão. 

Partindo do pressuposto de que todo ser humano nasce com a capacidade de 

pensar, o pensar reflexivo se distingue do simples pensar nos atos de rotina na 

escola, quando há reflexão acerca das práticas educativas que são realizadas com 

crianças pequenas, trazendo sempre intencionalidade para suas ações, mesmo 

diante das rotinas mecanizadas que às vezes se tornam tão inflexíveis na Educação 
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Infantil.  No momento em que o docente se propõe a pensar de maneira reflexiva há 

uma problematização da realidade vivida. 

Conforme Cerisara (2004, p. 8) “O foco na Educação Infantil, não está nos 

processos de ensino-aprendizagem, mas nas chamadas relações educativas 

pedagógicas”. Sendo assim, a professora de Educação Infantil deve trazer em suas 

reflexões as suas práticas educativas, de modo que estas contribuam para a 

construção do conhecimento da criança, respeitando suas especificidades. 

Assim, o pensar reflexivo traz à docente um estado de dúvida e de 

perplexidade diante da realidade, e isso a impulsiona à busca da resolução de 

problemas.  

As autoras Lalanda e Abrantes (1996), após análise da obra de Dewey, 

destacam três atitudes, que segundo o autor, favorecem a ação reflexiva. A primeira 

delas refere-se ao professor que sabe ouvir opiniões, informações provenientes de 

fontes diversificadas, que reconhece a possibilidade de erros e que tem a 

capacidade de aceitar alternativas no percurso, ou seja, que possui abertura de 

espírito. A segunda diz respeito ao professor que tem a responsabilidade de fazer 

ponderações cuidadosas das consequências de determinadas ações.  Por fim, a 

terceira atitude traduz-se na adesão voluntária do professor e no desejo de 

participação para mobilizar as atitudes anteriores, sendo necessário, para tanto, o 

empenho. 

Outros autores, destacados a seguir, apresentam suas concepções sobre a 

ação reflexiva e também sobre o professor reflexivo.  

De acordo Dewey (apud Zeichner 1993): 

 

A ação reflexiva implica uma consideração ativa, persistente e 
cuidadosa daquilo que se acredita ou que se pratica à luz dos 
motivos que o justificam e das consequências que a conduz. Não é, 
portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser empacotado e 
ensinado aos professores. (p.18) 
 
 

Partindo da compreensão do professor reflexivo, entende-se que da 

discussão e da reflexão conjunta pedagógica podem ocorrer outras propostas 

pedagógicas. 
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Segundo Freire (1996), o momento fundamental na formação dos professores 

é o da reflexão crítica sobre a prática. “É pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. (p. 44) 

Para Pimenta (2006) a reflexão crítica é necessária em qualquer processo 

libertador e de emancipação, e o professor deve buscar a formação constante para 

melhor refletir sobre sua atuação em sala de aula ou em seu ambiente escolar. 

Assim, entende-se que a professora de Educação Infantil, ao buscar uma 

atualização constante, consegue problematizar sua prática, buscando suportes 

teóricos para fundamentar suas atitudes junto às crianças, inovando-se e 

transformando suas ações. 

A expressão “professor reflexivo” ganhou forças com os estudos do 

pesquisador Donald Schön, que também se fundamenta em Dewey. Schön (1992) 

rebate o modelo da racionalidade técnica, muito discutida no contexto educativo de 

vários países na década de 1980, sendo o professor considerado como um técnico 

ou um executor de tarefas, que elaborava técnicas preparadas por outros 

profissionais. 

Nesse contexto, Contreras (2002) afirma: 

 

A idéia básica do modelo de racionalidade técnica é que a prática 
profissional consiste na solução instrumental de um problema 
mediante a aplicação de um conhecimento teórico e técnico, 
previamente disponível, que procede da investigação científica. É 
instrumental porque parte da aplicação das técnicas e procedimentos 
que se justificam pela sua capacidade de atingir os resultados 
desejados. (p. 64) 

 
É possível afirmar, desse modo, que o professor deve buscar em sua 

formação, por meio da prática reflexiva, a consolidação da autonomia profissional. 

Para que isso aconteça é necessária uma política de formação que permita ao 

professor mais autonomia em suas ações e não uma formação continuada 

controlada por instância diversa. A formação continuada do professor não pode ser 

concebida como uma mera prática administrativa que o torne condicionado ao 

próprio ambiente no qual está inserido, mero executor de preenchimento de 

formulários. 

Nesta perspectiva, a ideia de Schön (1992) contribuiu para que se produzisse 

a imagem de um professor mais ativo, autônomo e crítico, que soubesse fazer 
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escolhas e tomar decisões, contrariando o conceito daquele profissional cumpridor 

de ordens que emanam fora da sala de aula. Segundo este autor, o professor 

reflexivo é criativo, capaz de pensar, questionar e analisar a sua prática e agir sobre 

ela, atuando, assim de maneira mais autônoma, flexível, inteligente, buscando 

construir e reconstruir conhecimentos. 

A prática profissional é valorizada como momento de construção de 

conhecimento por meio da reflexão, pois para Schön (1992), a atuação do educador 

implica no conhecimento prático (conhecimento na ação / saber fazer). 

Conhecimento na ação é aquele que os profissionais demonstram na 

execução da ação: ser dinâmico, uma vez que o professor utiliza conhecimentos 

imbuídos, teorias, crenças, dados, procedimentos e técnicas para a construção 

dessa ação. 

 A reflexão na ação é a transformação do conhecimento, a prática em ação, 

por meio da qual vai se reformulando o que está se fazendo, enquanto está se 

fazendo, como se fosse uma conversa com a situação que está sendo vivida; é o 

melhor instrumento de aprendizagem do professor, pois lhe permite construir novos 

conceitos e teorias, tornando-o flexível aos desafios que a prática impõe. 

 Segundo Schön (1992) a reflexão é preponderante no processo de formação, 

uma vez que ao refletir sobre sua experiência, o professor aperfeiçoa a reflexão na 

ação, o que gera mudanças em sua visão de mundo, nos seus valores, bem como 

nas suas práticas, as quais deixam de ser mecânicas e reprodutivas para serem 

pensadas e repensadas dando sentido e significado ao seu fazer pedagógico. 

 Como exemplo, vale citar os momentos de troca de fralda, que muitas vezes 

são realizados de maneira mecânica. Entretanto, quando a professora de Educação 

Infantil consegue se libertar de pensamentos mecânicos e reprodutivos e enxergar 

intencionalidades em suas ações, aproveitando para interagir com a criança de 

maneira individual, tem a oportunidade de vivenciar momentos significativos no 

estabelecimento de vínculos afetivos, contribuindo para a percepção de 

conhecimento e a noção de si própria pela criança. 

 Para Freire (1996), a proposta de ação-reflexão-ação também contribui para a 

formação da consciência política, pois ao se tomar distância do contexto concreto 

para uma análise crítica dos fatos através da codificação, ou das situações de 
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representações existentes do educando, passa-se, a seguir, à decodificação feita 

pelo diálogo educador-educandos, abrindo a possibilidade de análise crítica em 

torno da realidade codificada. 

 Pérez-Gomes (1997) considera que o processo de reflexão na ação é, 

portanto, alvo de trocas, ações e reações, constituindo-se em um momento de 

aprendizagem significativa. 

 A partir destes pressupostos pode-se entender que o coordenador 

pedagógico, durante o PEA, deve oportunizar às professoras a exposição das suas 

inquietações e dúvidas que surgem quando estão com as crianças propondo 

atividades para a construção de sua aprendizagem, uma vez que é no momento em 

que a professora desenvolve a prática de refletir sobre o que está realizando, que 

consegue colocar maior intencionalidade em suas ações. A coordenadora, ao 

oferecer à professora um suporte teórico para embasar sua prática, contribui para 

que ele desenvolva a prática de uma professora reflexiva e consiga superar a 

dicotomia teoria e prática, fazendo com que ambas caminhem juntas, buscando 

melhorar seus fazeres pedagógicos, sempre pensando na criança como centro do 

processo de construção. 

 Para finalizar este item, é oportuno destacar um dos momentos no PEA, 

vivenciado por esta pesquisadora. A temática estudada no projeto durante o ano 

letivo foi escolhida pelas próprias professoras e a opção pelo tema do ano foi o 

brincar. A coordenação pedagógica sugeriu que cada professora desenvolvesse 

uma brincadeira coletiva com suas crianças, com objetivos específicos, e que 

compartilhasse com o grupo de trabalho no momento do PEA fundamentando a sua 

prática teoricamente e a sua intencionalidade com a brincadeira. Esse compartilhar 

foi muito enriquecedor, pois as professoras conseguiram refletir sobre sua prática e 

fundamentar suas ações de maneira coletiva.  

 Desde essa proposta, as professoras, juntamente com a coordenação 

pedagógica, passaram a elencar a bibliografia que será utilizada para aquela 

formação. Os assuntos sugeridos e escolhidos pelas professoras são pertinentes à 

rotina por elas vivenciada. Ao escolher o tema e pensar na bibliografia a ser 

estudado, as professoras já estarão refletindo sobre suas práticas e buscando 

suporte teórico para fundamentá-las como um dos primeiros passos a caminho do 

pensar reflexivo. 
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2.2 REFLEXÃO COLETIVA – RECONSTRUINDO A PRÁTICA NA TROCA ENTRE 
PARES 
  

Os autores apresentados a seguir abordam o aspecto da coletividade, isto é, 

da reflexão que ocorre em grupos, da interatividade, essencial também, para a 

prática docente e encontrada nos momentos do PEA. 

Segundo Contreras (2002), é importante ressaltar que o professor não se 

constitui como um profissional reflexivo sozinho, mas em interação com outras 

pessoas de seu convívio escolar e de outros lugares. Para Nóvoa (2009), é no 

diálogo com outros professores que se aprende a profissão, portanto, essa troca 

entre os pares é fundamental nos momentos de formação continuada. Alarcão 

(2003) reforça que o professor não pode agir isoladamente em sua escola, uma vez 

que é em seu ambiente de trabalho, na troca com outros colegas, que se constrói a 

identidade docente profissional. A escola tem de ser organizar de modo a criar 

condições de reflexividade individuais e coletivas, sendo necessário o olhar reflexivo 

do gestor escolar. 

Nesse sentido, é possível afirmar que para uma reflexão coletiva é importante 

que o professor esteja inserido dentro de um contexto educacional, envolvendo a 

instituição na qual trabalha e os pares com os quais compartilha experiência. O 

professor em sua reflexividade não se preocupa apenas com os problemas isolados 

em sua prática educativa, mas tem consciência da influência que existe em seu 

contexto de trabalho, da ação de seus colegas e de outras pessoas que se 

encontram na escola. Esses momentos coletivos de formação ajudam o professor a 

repensar sobre sua prática e a trazer questões relativas a ela para problematização 

junto aos colegas. 

 Nesse sentido, Alarcão (apud Lima e Gomes, 2005) ressalta que: 

[...] O simples exercício da reflexão, entretanto, não é garantia de 
salvação dos cursos de formação de professores, pois a reflexão não 
é um processo mecânico. Deve, antes, ser compreendida numa 
perspectiva histórica e de maneira coletiva, a partir da análise e 
explicitação dos interesses e valores que possam auxiliar o professor 
na formação da identidade profissional; portanto, dentro de um 
processo permanente, voltado para as questões do cotidiano [...] (p. 
169). 

 
 Desse modo, a reflexão coletiva é desenvolvida através de um processo 

aberto e contínuo de discussão que envolve toda a escola, para que assim, sejam 
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analisadas quais ações estão sendo desenvolvidas, quais são os objetivos da escola 

e como tal reflexão tem favorecido o processo de ensino e aprendizagem, tendo em 

vista as alterações que serão necessárias ou não. 

A despeito disso, Therrien (2012) ressalta que: “A reflexividade monológica se 

nega a reflexividade crítica transformadora por ignorar o necessário confronto de 

sentidos e de significados no diálogo com outros sujeitos, fatos de busca e de 

consensos, ou seja, de construção de novos sentidos e significados no mundo da 

vida”. (p. 122) 

 O diálogo pressupõe posturas humildes, tolerantes de alguém desejoso de 

saber, com vontade de crescer e que este depende da participação do e com o 

outro.  Para Hernández (2002), o diálogo implica que a pessoa esteja aberta a novas 

ideias e formas de agir que não sejam pensadas somente a partir dos próprios 

pontos de vista. 

 Sendo assim, quando o grupo está reunido para a formação coletiva no PEA, 

pode-se dizer que esse é um momento enriquecedor, pois cada professor ao ouvir a 

experiência de seu colega pode refletir sobre sua prática, trazendo inovações e 

novas maneiras de pensar; é um momento em que o professor pode desconstruir 

pensamentos cristalizados, entendendo o trabalho pedagógico que se desenvolve 

com todas as idades ao ouvir o que os seus colegas expõem sobre seus trabalhos 

em cada uma das fases da Educação Infantil. 

 É oportuno esclarecer que o PEA é realizado com o grupo três vezes por 

semana, e nos outros dois dias da semana o projeto ocorre individualmente, sendo 

este um período em que o professor pode estudar, fazer organizações de seus 

materiais didáticos e planejar suas ações com vistas a contribuir para a construção 

da aprendizagem pela criança. 

 Cabe ainda destacar que todas as vezes que acontece o PEA no coletivo, 

uma professora fica responsável por registrar o que foi discutido e a contribuição de 

cada professor, pois, desta maneira, todas participam da construção do texto que 

ficará registrado na pasta do PEA, para consultas superiores sempre que 

necessário. Todas as professoras têm seu dia específico de registrar o texto do 

PEA. Esse registro acadêmico administrativo é realizado seguindo uma ordem 
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alfabética dos nomes das docentes, pois dessa forma considera-se que seja mais 

sensato com todas da equipe. 

  
2.3 A REFLEXIVIDADE DE CUNHO NEOLIBERAL E A REFLEXIVIDADE DE 
CUNHO CRÍTICO 
 

 Segundo Libâneo (2008), existem dois tipos de reflexividade: a de cunho 

neoliberal e a crítica, sendo que a reflexividade neoliberal reforça o tecnicismo, o 

positivismo, cujo denominador comum é a racionalidade instrumental. Já a reflexão 

crítica desenvolve a capacidade de sempre se repensar sobre os próprios atos, 

fazendo uma análise sobre as próprias construções sociais, intenções, 

representações, estratégias e intervenções. 

O autor aponta algumas características do professor que desenvolve a 

reflexão crítica e a reflexão neoliberal. 

 
Características do professor crítico-reflexivo: 

 Faz e pensa a relação entre teoria e prática 

 Age em uma realidade social construída 

 Preocupa-se com a apreensão das contradições 

 Apresenta atitude e ação críticas frente ao mundo capitalista e sua atuação 

 Possui apreensão teórico-prática do real 

 Tem reflexividade de cunho sociocrítico e emancipatório  

 

Características do professor reflexivo: 

 Faz e pensar a relação entre teoria e prática 

 Age em uma realidade pronta e acabada 

 Atua dentro da realidade instrumental 

 Possui apreensão prática do real 

 Tem reflexividade cognitiva e mimética  

  

 Nota-se que há uma diferença entre o professor reflexivo e o professor crítico-

reflexivo. O professor reflexivo está naturalizado com seu ambiente, reflete diante de 

situações que lhe são colocadas em sua prática diária, sobre determinadas 
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situações e age, muitas vezes, de maneira mecânica e instrumental sem ter um 

olhar crítico diante daquela situação. 

 Já professor crítico-reflexivo está sempre em processo de construção, repensa 

sobre suas práticas, tem uma visão crítico-reflexiva de seu ambiente de atuação 

buscando melhorá-lo, e está sempre em processo de mudança, o que faz com que 

se torne um professor pesquisador, sendo esta também outra das características de 

um professor crítico-reflexivo. 

Peréz-Gómez (1997) menciona o uso indiscriminado da palavra reflexão no 

tecnicismo, pois este desvela uma visão instrumental e técnica de ensino, sendo que 

o raciocínio técnico se apresenta como pensamento reflexivo, como processo de 

solução de problemas, usando a reflexão como uma prática individual. 

Contreras (2002) evidencia quatro fases da reflexão crítica, sendo que na 

primeira, o professor descreve o que está fazendo; na segunda, informa a intenção e 

significado do que está fazendo; na terceira, reflete e questiona as suas ações em 

determinadas práticas; e na quarta e última, reconstrói a ideia de como poderá fazer 

a ação de um modo diferente. 

Em consonância com as ideias que este autor evidencia, essas quatro fases 

podem ser observadas no PEA: quando a professora compartilha nos momentos 

coletivos o que está realizando com suas crianças; no instante em que ela informa 

ao grupo a intenção e o significado de suas ações; quando o grupo discute sobre 

aquela atividade que o professor compartilhou ocorrem o questionamento e a 

reflexão; e por fim, quando os professores refletem sobre a ação, têm a 

oportunidade de reconstruí-la de modo que fique cada vez mais significativa para a 

criança e para o processo de aprendizagem. 

A reflexividade consiste, portanto, em se tomar consciência das próprias 

ações, considerando que o que se faz tem a ver com que se pensa, tendo em vista a 

necessidade de se fazer uma autoanálise e de se reconstruir novas maneiras de 

pensar e agir diante das concepções de ensino e abordagens educacionais. 

Segundo Pimenta (2006) é inerente à ação do agente que educa um efeito de 

acumulação que facilita e dinamiza as atuações humanas ao longo da sua 

experiência de vida, de modo a não ter que partir do zero em cada experiência 

concreta. As novas ações são apoiadas no saber fazer acumulado (conhecimento do 
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como), com uma bagagem cognitiva sobre o fazer (conhecimento sobre) e com uma 

determinada orientação que dá certa estabilidade (componente dinâmico, motivos 

estabilizados e valores etc.). 

Assim, novamente destaca-se a formação continuada do PEA, no qual se 

pode propiciar à professora momentos para que tenha condições de refletir 

criticamente sobre sua prática, buscando novas maneiras de agir, cada vez com 

mais intencionalidade consciente em suas ações, superando o paradigma existente 

entre o educar e cuidar, pois nesses momentos de reflexão ele pode entender suas 

ações e perceber a função do cuidar educativo e do educar cuidadoso, tão presente 

na Educação Infantil. 

De acordo com Barbosa (2010): 

 

Em primeiro lugar o ato de cuidar ultrapassa processos ligados à 
proteção e ao atendimento das necessidades físicas de alimentação, 
roupa, higiene, conforto e prevenção de dor. Cuidar exige colocar-se 
em escutas as necessidades, aos desejos e inquietações, supõe 
encorajar e conter ações no coletivo, solicita apoiar as crianças em 
seus devaneios e desafios, requer interpretação de seu sentido 
singular de suas conquistas no grupo,implica também aceitar a lógica 
das crianças em suas opções e tentativas de explorar movimentos no 
mundo. (p. 69)  

 
2.4 A REFLEXIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA BUSCA POR UMA NOVA 
PEDAGOGIA DA INFÂNCIA 
 

 De acordo com a Lei nº 11.274, de 2006, a criança de seis anos deve ser 

matriculada no Ensino Fundamental e, desse modo, a Educação Infantil, que 

anteriormente compreendia a faixa etária de zero a seis anos, conforme Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, passou a ser oferecida a 

crianças de zero a cinco anos.  

Assim, a Lei nº 12.796, de 2013, altera a LDB/96 e apresenta a seguinte 

redação em seu Art. 29: “A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, e social, complementando a ação 

da família e da comunidade.” (BRASIL, 2013) 

Na Educação Infantil, portanto, para se contemplar todos os aspectos do 

desenvolvimento da criança e ao se pensar em uma pedagogia da infância na qual a 
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criança seja vista como um ser competente, com todos os seus direitos, com voz 

ativa e como um sujeito transformador da sociedade, faz-se necessário desconstruir 

o modo tradicional de se fazer pedagogia, isto é, romper com as heranças da 

pedagogia transmissiva e assistencialista que é comumente encontrada nesse 

segmento da educação. 

Há que se pensar em uma pedagogia transformadora, participativa, que tenha 

professores reflexivos, que escutem a voz das crianças para modificar sua ação 

pedagógica no sentido de que ela se torne uma atividade compartilhada. 

 Oliveira-Formosinho (2007) descreve as tarefas centrais de um modo 

participativo de fazer pedagogia. Segundo a autora: 

 

A primeira tarefa é a de construção de contextos educativos 
complexos que permitam a emergência das possibilidades múltiplas 
e que participem no processo de construir participativamente 
conhecimento. A segunda tarefa situa-se no coração relacional desse 
modo pedagógico que o define como espaço de interação e escuta, a 
serviço da diferenciação pedagógica. A terceira tarefa é a de 
dialogando com a história, escolher reflexivamente uma gramática 
pedagógica que permita pertencer a uma comunidade aprendente 
que partilhe um modo de fazer pedagógico, construindo para a 
construção do conhecimento sobre esse modo de fazer. (p. 19) 

 

Destaca-se, desse modo, a importância do PEA como espaço reflexivo de 

formação continuada diante das necessidades formativas das professoras de 

Educação Infantil, por meio do qual, estas poderão constituir sua identidade docente 

à medida que o exercício da troca, do diálogo com os colegas, da ação-reflexão-

ação, possibilite reconstruir repensar seus saberes e sua prática na escola.  

 

Na pedagogia em participação as postulações teóricas de Dewey, 
Piaget, Vygotsky e Bruner estão presentes e reunidas na concepção 
de uma criança competente, possuidora de um potencial para 
realização, devendo ser respeitada em suas necessidades e seus 
interesses. As experiências que traz consigo, fruto de suas vivências 
em outros contextos de vida (família, comunidade), devem ser 
valorizadas no nível de interação com os adultos e com seus pares, 
em práticas colaborativas apoiadas por adultos sensíveis, que 
invistam na ampliação e sofisticação crescente das experiências de 
aprendizagem. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, apud 
PINAZZA, 2013, p. 228) 

 
 Nesse contexto, para viver a ruptura de uma pedagogia tradicional para uma 

pedagogia de participação, a Educação Infantil precisa de professoras que sejam 
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pesquisadoras, críticas-reflexivas de sua ação e que tenham uma concepção de 

criança como um indivíduo ativo e construtor de conhecimento, ou seja, que estejam 

abertas e dispostas a mudar. 

 Barbosa (2010), no entanto, alerta: 

 

Contudo, não podemos esquecer que é a intencionalidade 
pedagógica que define o trabalho docente e ela somente é 
conquistada através de uma formação profissional sólida, de um 
olhar sensível e atento, assim como disposição em oferecer às 
crianças oportunidade de conhecerem aquilo de mais instigante que 
o mundo apresenta à nossa sensibilidade e racionalidade, através de 
situações que desafiem, e ao mesmo tempo, aconcheguem. (p. 44) 

 
 Pode-se observar no histórico do PEA, relatado no capítulo anterior, que 

houve um avanço para esse novo olhar sobre a criança, quanto às suas 

especificidades, pois a SMESP, ao criar as “Orientações Curriculares para a 

Educação Infantil” propôs ações na busca dessa nova pedagogia da infância na qual 

a criança deve participar da construção de seu conhecimento. 

 Diante desse novo pensar, para que os professores sejam reflexivos e 

respeitem as crianças pequenas, observa-se a necessidade de uma formação 

continuada para analisar as suas práticas e o tipo de atividade que priorizam. 

 Segundo Oliveira (1994), a formação das profissionais da Educação Infantil 

deve incluir conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança pequena 

objetivando interagir com ela. Além disso, tal formação deve trabalhar as 

concepções de educadoras sobre as capacidades da criança e a maneira como 

estão construídas as aquisições que elas esperam que ela faça, uma vez que são 

essas concepções que vão influenciar na organização do ambiente em que a criança 

se encontra, na programação de atividades interessantes ou necessárias e na forma 

de interação que estabelecem com ela.  

Estas ações podem ser trabalhadas ainda na formação inicial, por meio da 

análise de tais concepções, que devem ocorrer nas reuniões de supervisão de 

estágio da instituição formadora, nas quais as tarefas das futuras professoras devem 

ser discutidas, trabalhando, de forma integrada e crítica tanto a percepção do papel 

da educadora quanto o desempenho da mesma, cuidando ainda para que as 

dimensões éticas da atuação docente sejam avaliadas e garantidas. 
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Um dos objetivos da Educação Infantil com vistas à nova pedagogia da 

infância em participação deve ser o de apoiar o desenvolvimento da criança na 

construção da sua aprendizagem por meio de experiências interativas e contínuas, 

para que ela tenha o direito de participar e de ser estimulada. 

Sobre esse aspecto, Oliveira-Formosinho (2007) ressalta que: 

 

A atividade da criança é exercida em colaboração com os pares e 
com (a) educador (a) em todas as dimensões da pedagogia e muito 
especificamente no âmbito do planejamento, da execução, da 
reflexão das atividades e projetos, apendendo em companhia. 
(p.193) 

 

Neste contexto, é indispensável que a professora seja reflexiva. Nóvoa (1992) 

comenta que os professores devem estar atentos ao tipo de formação que 

pretendem buscar, de modo que essa seja positiva para o seu processo de 

desenvolvimento global. Esse modelo de formação deve basear-se em uma reflexão 

sobre a sua prática docente, que lhe permita repensar a sua teoria implícita de 

ensino, os seus esquemas básicos de funcionamento e suas próprias atitudes. 

Observa-se, nas próprias disposições legais e documentos oficiais 

norteadores dos Projetos Especiais de Ação, citados no capítulo anterior, que as 

professoras retomam ações executadas, desvelando uma constante 

problematização e reflexão, ou seja, uma ação-reflexão-ação com a tematização das 

práticas.  

Ao relatarem por escrito às discussões do PEA, atribuem também sentidos 

particulares às suas práticas, refletem e propõem novas formas de agir. Assim, 

conseguem, nesse momento, mobilizar questões teóricas e dar sentido às suas 

práticas. 

Ainda segundo Nóvoa (1992), a formação não se constrói por acumulação de 

cursos, mas sim, por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente da identidade pessoal. Em relação à formação 

continuada, o autor a considera essencial e destaca dois pilares: o professor, como 

agente, e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente.  

Em outro momento, o autor se refere à formação como um ciclo que engloba 

vários momentos: a experiência como aluno (educação de base), como aluno-

mestre (graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos 
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primeiros anos da profissão) e como titular (formação continuada). Esses momentos 

só serão formadores se forem objeto de um esforço de reflexão permanente. 

(NÓVOA, 2009) 

Em face do exposto, fica evidente o quanto a reflexividade crítica sobre a 

prática contribui para a construção da identidade das professoras da Educação 

Infantil. 

O capítulo a seguir apresenta uma abordagem do PEA por considerar a 

importância de se relatar todo o seu processo histórico enquanto programa de 

formação continuada oferecido às professoras de Educação Infantil do Município de 

São Paulo.  
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Capítulo 3 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se fala e o 

que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua 

fala seja a tua prática. 

(Paulo Freire) 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS DO PEA 

  

  Pensar na formação continuada de professores e professoras de Educação 

Infantil torna-se cada vez mais necessário, considerando-se que os cursos de 

licenciatura, por si só, na maioria das vezes, não são suficientes, para dar conta da 

complexidade da reflexão teoria e prática (práxis), nas escolas brasileiras e 

contemporâneas. Estudos contemporâneos realizados por autores com Tardif 

(2014), Nóvoa (1992), Pimenta (2006), Schön (1992) demonstram a importância da 

frequente reflexão sobre a prática e sobre a teoria, principalmente, diante das 

necessidades que vão surgindo ao longo da profissão. 

 Assim, este capítulo aborda a formação que ocorre nas escolas de Educação 

Infantil do município de São Paulo, especificamente, do PEA, que pertence à história 

das professoras dessa rede há mais de 20 anos e se integra às propostas de 

formação em serviço.  

Partindo desse pressuposto, a formação continuada deve promover reflexões 

sobre as concepções que foram construídas historicamente e que ainda se tem 

sobre a infância. Nesse sentido, Larrosa (1998) destaca que a criança é um ser ativo 

que está sempre reagindo às mudanças do mundo em que vive e, por isso, não se 

pode ter um conceito pronto e estático sobre o que é ser criança. 

Considerando a afirmação do autor e buscando investigar o processo de 

formação continuada que é oferecido atualmente pela prefeitura de São Paulo, cabe 

aqui fazer uma breve reconstrução histórica para contextualizar o estudo e dessa 

forma, buscar compreender o seu processo de desenvolvimento e a concepção de 

infância que foi sendo construída até os dias atuais. Para tanto, este capítulo 

fundamenta-se na legislação do município e no estudo de Beltran (2012) que 

apresenta o histórico do PEA. 

O PEA teve início na gestão da prefeita Luiza Erundina (PT), sendo seu 

Secretário da Educação, Paulo Freire, em 1992. O decreto do Estatuto do Magistério 

Municipal, Lei nº 11.229/92, ampliou e regulamentou as horas de trabalho coletivo na 

escola, incluindo a formação das professoras para serem realizadas durante o 

horário de serviço. 
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Os PEAs foram formulados para atender as necessidades reais e imediatas 

da unidade escolar, devendo voltar-se para a proposta educacional de cada uma 

delas, as quais apresentavam as suas dificuldades. Nos momentos de PEA 

discutiam-se ações e estratégias para solucionar os problemas apontados. 

Ao regulamentar o estatuto de ampliação de horas de trabalho coletivo 

remunerado surgiu um novo momento para o munícipio de São Paulo: o Movimento 

de Reorientação Curricular.  

Como o objetivo de formar professoras como sujeitos de suas próprias 

práticas o processo de formação não podia se restringir apenas à atualização de 

conhecimento. Assim, espaços formativos foram criados para que as professoras 

pudessem ter momentos de troca e dialogar com seus colegas, colocar-se enquanto 

autoras do processo educativo e romper com as barreiras que sempre lhes foram 

impostas por uma educação tradicional e tecnicista. 

 

Havia uma convocação para que os professores construíssem-se 
como sujeitos de suas práticas, localizando os pontos críticos de sua 
atuação, resgatando sua “voz” abafada por processos educativos 
opressores e ousando superar conteúdos e métodos tradicionais de 
ensino [...]. A escola deve ser um local de deliberações coletivas, que 
expressem os antagonismos vigentes em nossa sociedade. “Só 
assim auxiliará o exercício da cidadania e a construção da 
democracia” (SÃO PAULO, 1992, s/p). 

 
Os momentos de formação das professoras deveriam promover uma postura 

participativa por meio de diálogos entre os parceiros nas discussões com vistas à 

construção de conhecimento. 

Nesse contexto, há que se considerar que para uma boa formação continuada 

na Educação Infantil é necessário oportunizar momentos de discussões nos quais as 

professoras reflitam e dialoguem com suas práticas, pensando nas crianças e 

mobilizando, assim, seus saberes e tendo essa atitude reflexiva como um suporte 

teórico para auxiliar na solução de seus conflitos. 

Kramer (2002) afirma que a formação continuada, deve permitir a formação 

das professoras, na concepção, construção e consolidação da proposta pedagógica 

da escola, de forma a não serem reduzidas a simples executoras. 

Portanto, para que se efetivasse essa participação ativa das professoras, foi 

necessário haver momentos de discussões coletivas, promovendo diálogo e 
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reflexão, uma vez que nas Unidades Educacionais de Educação Infantil as crianças 

deveriam ser consideradas como sujeitos de direitos, com direito à voz e à 

participação de escolhas, de modo a construir os seus saberes. 

Para viabilizar a implementação da Política Educacional, a Secretaria 

Municipal da Educação, em 1993, sob o comando do prefeito Paulo Salim Maluf 

(PFL), tendo Sólon Borges dos Reis como Secretário da Educação, partiu de um 

procedimento básico: a elaboração do Referencial Analítico da Realidade Local 

pelas unidades escolares, por meio do qual eram propostos os Projetos Estratégicos 

de Ação – PEAs. 

O primeiro texto legal a tratar das disposições do PEA foi a Portaria nº 2.083, 

de 13 de abril de 1994. Tal documento definia quais eram os objetivos do Projeto 

Estratégico de Ação, esclarecendo suas abrangências e quais os profissionais que 

dele participariam. 

[...] constituem-se no instrumento de viabilização das propostas de 
ação pedagógica, indicada pelo Referencial Analítico da Realidade 
Local – ético da Realidade Local – R.A.R.L, visando atender nas 
necessidades reais e imediatas da escola, em coerência com sua 
Proposta Pedagógica. (SÃO PAULO, 1994, s/p) 

 

Os projetos visavam atender as exigências e necessidades inerentes a cada 

unidade. Dessa maneira, o PEA voltava-se mais para um projeto escolar do que 

para uma formação específica de professores, como pode ser observado a seguir, 

de acordo com o relatório produzido pela Diretoria de Orientação Técnica. 

 Nota-se que ao se priorizar nos momentos do PEA projetos escolares que 

visavam à qualidade total da escola, com avaliações constantes para evitar um 

fracasso, não se pensava na Educação Infantil e em suas necessidades especificas, 

pois o PEA visava uma escolarização, uma uniformização.  

Nesse sentido, cabe destacar que a escola ainda hoje tem determinadas 

características que nem sempre são adequadas às crianças pequenas que 

demandam práticas de ação educativas e não escolares. 

 

Os Projetos Estratégicos de Ação – PEA – opção metodológica que 
pressupõe a busca de qualidade total na escola – qualidade de 
atendimento, das ações e do produto – têm como premissas: 

 Atender as necessidades reais e significativas da escola; 
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 Possibilitar retomadas das ações pedagógicas através de 
constantes avaliações, antes que se efetivem fracassos dos 
resultados; 

 Favorecer o sucesso dos resultados. (SÃO PAULO, 1993 apud 
BELTRAN, 2012, p. 30) 

  

Por meio dos PEAS era designada à escola a responsabilidade de nela fazer 

melhorias, apontando as dificuldades e pensando em ações para superá-las. As 

escolas também se tornavam responsáveis por avaliar essas ações evitando o 

insucesso e assegurando resultados positivos.  

Lacerda (s/d) ressalta que: 

 

Uma escola compromete-se com um ensino de qualidade quando 
sua equipe escolar se organiza didática e pedagogicamente, de 
forma intencional, para implementar uma proposta pedagógica que 
promova as aproximações do ideal que se pretende alcançar. (p. 6) 

 
Neste novo formato do PEA, a formação das professoras era citada somente 

em projetos que tinham como objetivo específico tal formação quanto ao processo 

de melhoria do processo de ensino e aprendizagem, sendo que os conteúdos de 

propostas de formação eram realizados apenas por meio da atualização de 

conhecimentos didáticos, de teorias educacionais e de metodologias de ensino. 

Mesmo o PEA não sendo uma política de formação para as professoras e sim, um 

meio para se diagnosticar pontos negativos da escola, esta, sempre que apontava o 

alvo de suas propostas para o PEA, enfatizava a formação das professoras e 

justificava tal aspecto desvelando uma deficiência no saber docente. 

Observa-se que a escola, em seus apontamentos, voltava-se às professoras 

como sendo as responsáveis pelos problemas ou soluções que deveriam ser 

realizados, embora o PEA fosse um caminho para diagnosticar os problemas da 

escola. 

Constatadas as necessidades, definidas as prioridades, propostas as 
soluções, a escola, quando necessário, operacionaliza e detalha os 
procedimentos através do P.E.A (Projeto Estratégico de Ação). 
Portanto, todo projeto deve ser vinculado ao Referencial Analítico da 
Realidade Local – RARL – atendendo a uma necessidade apontada. 
É a resposta de um problema e tem origem nas propostas elencadas 
na escola. Trata-se de um instrumento formulado para atender as 
necessidades de uma situação pedagógica e/ou administrativa. (SÃO 
PAULO, 1993a, p. 3). 

 

 



51 
 

É possível perceber, nesse contexto, como não se pensava na criança com 

um sujeito de direito, capaz de produzir culturas e agir ativamente sobre ela. De 

acordo com Prado (1999), existe uma naturalização da infância, como um estado 

precário, em que a criança deve se encaminhar para sua resolução em um tempo de 

maturidade e estabilidade, acumulando experiências e conhecimentos, que 

caracterizam a vida adulta. As crianças são vistas em estados imperfeitos e 

inacabados.  

Assim, não se tinha o olhar para as crianças como produtoras de culturas ou 

como sujeitos de direitos. A formação que era oferecida visava à escolarização, a 

partir de uma visão adultocentocêntrica. 

Segundo Perroti (1990) a visão adultocêntrica é redutora em relação à 

infância e apresenta-se quando o adulto se coloca em uma relação de poder sobre a 

criança, concebendo-a como um vir a ser, como um adulto em miniatura, 

preocupando-se em transformá-la naquilo que ele é, partindo de seu referencial. 

Nas palavras de Carvalho (2008): 

 

As culturas infantis são constituídas por um conjunto de formas, 
significados, objetos, artefatos que conferem modos de configuração 
simbólica sobre o mundo. Ou seja, brinquedos e brincadeiras, 
músicas e histórias que expressem o olhar infantil, olhar construído 
no processo histórico de diferenciação do adulto. Os brinquedos e 
brincadeiras elaborados e vivenciados pelas crianças ao longo da 
história da humanidade são, portanto, objeto de estudo que surgem à 
medida que entendemos a infância como categoria geracional 
sociologicamente instituída e produtora de uma própria cultura. (p. 3) 

 
Perroti (1990) afirma que a visão capitalista reforça a ideia de que a criança 

está sempre sendo preparada para o futuro, ignorando todos os seus momentos e 

construções históricas. Desse modo, a criança torna-se refém do mundo capitalista 

em que está inserida, pois sempre recebe cultura e nunca participa e nem constrói 

sua própria cultura. 

Com a promulgação da LDB/96 ocorreram algumas mudanças na forma do 

PEA, por meio da Portaria nº 3826, de oito de julho de 1997 que alteraram sua 

nomenclatura. O “E” de Estratégico passou a ser de Especial, desligando-se dos 

Relatórios Analíticos da Realidade Local, para ser, exclusivamente, um suporte de 

melhoria para o processo de ensino e aprendizagem, como pode ser observado: 
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Art. 1º. Os Projetos Especiais de ação – PEAs são instrumentos de 
trabalho elaborados pelas Unidades Escolares, em consonância com 
o Projeto da Escola, obrigatoriamente voltados para a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem, compreendendo ações de natureza 
pedagógica e/ou institucional.  
Art. 2º. Configuram-se modalidades de PEAs os seguintes projetos: 
I – De Formação e Aperfeiçoamento profissional: ações relacionadas 
ao processo ensino-aprendizagem: envolvendo docentes e equipe 
técnica da Escola. (SÃO PAULO, 1997) 

 
Fica claro também, que quando se tratava do processo de ensino e 

aprendizagem, havia uma busca pela escolarização precoce, sempre pensando em 

preparar a criança para os anos seguintes de sua vida escolar. Não se pensava na 

Educação Infantil voltada para as necessidades e interesses das crianças, 

respeitando e proporcionando condições para o seu processo de construção de 

aprendizagem. 

A partir desse novo formato, a Supervisora Escolar passou a ser responsável 

por acompanhar os PEAs, autorizando a anuência dos projetos propostos pelas 

escolas, avaliando os resultados e o número de participantes do PEA, sendo que o 

projeto deveria envolver os docentes e toda a equipe técnica da escola. 

A função da Coordenadora Pedagógica nos momentos do PEA era registrar 

as fases do projeto, acompanhar e prestar contas dos resultados produzidos. 

 

Parágrafo Único: Uma vez autorizados, os PEAs serão cadastrados 
na Delegacia Regional de Educação (DREM), cabendo: 
- ao Supervisor Escolar: acompanhar o desenvolvimento do Projeto 
- ao Coordenador Pedagógico: adotar procedimentos para registro 
das fases e atividades do Projeto, avaliação de desempenho dos 
envolvidos e resultados parciais e finais obtidos. (SÃO PAULO, 1997) 

 
Nota-se, nesse sentido, que a formação profissional ficava muito restrita às 

aprendizagens instrumentais, pois estava sempre pautada em como ensinar melhor, 

mais uma vez sem considerar as especificidades da infância e a construção do 

conhecimento sendo realizado pelas próprias crianças. 

De acordo com parâmetros municipais e com toda a equipe técnica, ou seja, 

direção escolar, assistente de direção e coordenação pedagógica deveriam 

participar dos momentos do PEA. 

  Como afirma Nóvoa (2009), quanto mais se fala de autonomia dos 

professores, mais a sua ação surge controlada, por instâncias diversas, conduzindo 
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a uma diminuição das suas margens de liberdade e de independência. O aumento 

exponencial de dispositivos burocráticos no exercício da profissão não deve ser visto 

como uma mera questão técnica ou administrativa, mas antes, como a emergência 

de nova forma de governo e de controle da profissão. 

O PEA também se constitui como diretriz do trabalho coletivo na escola, pois 

a frequência e participação das professoras garantiam a elas atestados validando 

pontos para à Evolução Funcional, que é um benefício concedido para fins de plano 

de carreira mediante solicitação do interessado, atendendo a critérios de tempo e 

títulos, conforme o estabelecido no Art. 6º da Portaria nº 3.826: 

 

Para fins de Evolução Funcional, após avaliação final dos PEAs, a 
Direção da Escola expedirá atestados, desde que cumpridas as 
seguintes exigências: 
I – O Projeto tenha carga mínima de 144 (cento e quarenta e quatro) 
horas aulas anuais: 
II – O profissional da Educação detenha frequência individual de 
participação no Projeto, igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) da carga horária total do Projeto. (SÃO PAULO, 1997) 

 
Na gestão da Prefeita Marta Suplicy (PT), sendo Secretário da Educação, 

Jose de Almeida, os Projetos Especiais de Ação, que se concretizaram como 

instrumentos integrantes da política de formação dos professores do município, 

segundo a Portaria nº 1.654, de cinco de março de 2004, justificam as orientações 

relacionadas ao PEA como “a política de formação de educadores em face das 

diretrizes da Secretaria Municipal da Educação: Democratização do Acesso e 

Garantia de Permanência; Democratização da Gestão e Qualidade Social da 

Educação” (SÃO PAULO, 2004). Oficialmente, o PEA foi assumido como 

instrumento destinado à formação em serviço da professora. 

A partir de então, o PEA passou a ser considerado um processo formador e 

tinha como objetivo a “reflexão do processo vivido e transformação de práticas 

educativas.” (SÃO PAULO, 2004). Não se pode deixar de evidenciar, entretanto, que 

todas as reflexões eram limitadas aos referenciais teóricos e ao enquadramento das 

ações curriculares.  

Segundo Tardif (2014), os professores sempre estiveram subordinados à 

organização e aos poderes, maiores e mais fortes do que eles, que os associavam a 

meros executores. 
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Foram estipulados, também, parâmetros específicos para embasar as 

avaliações institucionais referentes ao PEA. Esses parâmetros levavam em 

consideração: frequência, pontualidade das participantes, cumprimento do 

cronograma apresentado, avaliação dos resultados e o registro detalhado das 

atividades. 

Na verdade, o PEA tornou-se um instrumento de implantação dos programas 

e diretrizes municipais por meio da formação das professoras. Cabe ressaltar que 

com a nova Portaria nº 938/06, referente aos Projetos Especiais de Ação houve uma 

grande mudança: a inclusão de um programa educacional específico para a 

Educação Infantil, Rede em Rede, que se constituiu como um programa de 

formação para as coordenadoras da Educação Infantil. 

Ainda em relação ao processo histórico do PEA, na gestão do prefeito José 

Serra (PSDB), que teve como Secretário da Educação José Aristodemo Pinotti, e em 

seguida, do prefeito Gilberto Kassab (DEM), sendo Secretário da Educação nessa 

gestão, Alexandre Schneider, os discursos eram relacionados à Qualidade Social 

por programas educacionais, visando um maior número de crianças alfabetizadas 

nos municípios, através de guias didáticos, avaliações externas e materiais 

pedagógicos. 

A Secretaria Municipal da Educação, reconhecendo as necessidades e 

especificidades de cada modalidade, elaborou o documento “Orientações 

Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas para a 

Educação Infantil”. (SÃO PAULO, 2007) 

Nota-se nesse momento uma mudança de concepção sobre a Educação 

Infantil e em sua especificidade, pois se passou a respeitar as necessidades das 

crianças considerando-as como produtoras das suas próprias culturas. 

 Fernandes (1979) destaca que a criança é produtora de cultura e age 

ativamente sobre ela. O autor demonstrou em seus estudos que grupos infantis 

criam suas próprias culturas por meio das brincadeiras e das experiências que já 

trazem com ela, não devendo mais serem considerados como tábulas rasas. 

De acordo com Portaria nº 1.566, de 19 de março de 2008, a Os PEAs 

voltados às necessidades das crianças, definidas nos Projetos Políticos deveriam 

atender às seguintes especificidades: 
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 I – na Educação Infantil: assegurar a todas as crianças a vivência de 
experiências significativas e variadas utilizando diferentes 
linguagens, entendendo as práticas, sociais da linguagem social e 
escrita como organizadoras dessas experiências: 
II – no Ensino Fundamental e Médio: atender a necessidade de 
desenvolvimento das competências leitora e escritora, como 
responsabilidade de todas as áreas de conhecimento/disciplinas, 
visando ao alcance das metas estabelecidas pela unidade 
educacional, pela elevação dos níveis de proficiência detectados na 
Prova São Paulo, bem como as metas definidas pela Secretária 
Municipal de Educação, expressas nos programas “Ler e Escrever – 
prioridades na escola municipal” e “Orientações Curriculares: 
expectativas de aprendizagens e orientações didáticas”. (SÃO 
PAULO, 2008). 

 
A respeito desse tipo de formação, Pimenta (2006) afirma que os professores 

não conseguem refletir concretamente sobre mudanças porque, muitas vezes, estão 

condicionados ao contexto em que atuam sem uma visão mais ampla. 

Para finalizar este breve caminho histórico sobre o PEA, na gestão vigente, o 

prefeito Fernando Haddad (PT) com o atual Secretário da Educação, Gabriel Chalita, 

propõem um “Programa de Reorganização Curricular, Reestruturação 

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São 

Paulo”, além do “Mais Educação São Paulo”. 

As propostas abrangem todas as etapas e modalidades da Educação Básica 

do município e estão estruturadas em cinco eixos: Infraestrutura, Currículo, 

Avaliação, Formação do Educador e Gestão. 

Quanto à formação das professoras a gestão atual propõe uma oferta de 

atividades formativas, por meio de uma política orgânica dos profissionais da 

educação, sendo que a Secretaria Municipal da Educação deverá definir anualmente 

as áreas e temas prioritários das ações formativas. 

Assim, para a escolha do tema do PEA que será estudado durante o ano há 

que se contemplar as prioridades estabelecidas no “Programa de Reorganização 

Curricular e Administrativa”, ampliando o fortalecimento da rede Municipal de Ensino 

de São Paulo – Mais Educação São Paulo. 

 Em 2014, a Portaria nº 901, de 24 de janeiro de 2014 estabelece que na 

Educação Infantil a discussão curricular deve envolver as temáticas relacionadas a 

um currículo integrador da primeira infância que considere: 
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 A organização de tempos, espaços e materiais que promovam a 
autonomia e a multiplicidade de experiência de forma a contemplar 
os interesses e o engajamento das crianças em projetos individuais 
e/ou coletivos garantindo o respeito aos seus diferentes ritmos e 
necessidades, e possibilitando a construção das culturas infantis; 

 As múltiplas linguagens como forma de manifestação, expressão 
e conhecimento de mundo que devem fazer parte do universo da 
infância a garantir experiências integradoras sem fragmentá-las 
como conteúdos disciplinares, mas que dialoguem com as diversas 
culturas, que considerem as diferenças e aproximem as crianças das 
práticas sociais; 

 A brincadeira como forma de expressão e conhecimento do 
mundo que se constitui como a principal linguagem das crianças, 
sendo por meio dela que experimentam, criam e aprendem sobre a 
cultura na qual estão inseridas modificando e produzindo as culturas 
infantis; 

 A qualidade social da Educação Infantil com vistas a 
complementar processos de autoavaliação das Unidades 
Educacionais tendo como objetivos promover tempos e espaços para 
a reflexão, análise e buscas para encaminhamentos para mudanças 
necessárias ao contínuo aprimoramento do Projeto Politico 
Pedagógico; 

 A importância da avaliação da aprendizagem e sua sintonia com 
as práticas educativas vivenciadas pelas crianças e como o 
planejamento do professor constituem-se em um elo significativo, 
afastando-se de toda e qualquer forma de avaliação que compare ou 
meça o desenvolvimento e aprendizagem das crianças; 

 A participação das famílias constituindo-se como trabalho em 
complementaridade e partilha de responsabilidades; 

 O professor da primeira infância como um dos construtores do 
Projeto Politico Pedagógico da unidade articulando conhecimento 
teórico-práticos de vida em suas intervenções pedagógicas, sendo 
um observador participativo que intervém para oferecer os recursos à 
atividade infantil dando-lhes a oportunidade de exercer o seu 
protagonismo; 

 A indissociabilidade do cuidar e do educar como princípio 
presente em toda Educação Básica. (SÃO PAULO, 2014) 

 
Frente a essa nova proposta, o grupo das professoras, juntamente com a 

gestão escolar, deve fazer a escolha do tema do PEA, que será estudado durante o 

ano. Segundo essa Portaria, os registros dos Projetos Especiais de Ação deverão 

conter: 

 Identificação: Unidade Educacional, Diretoria Regional da 
Educação e ano letivo; 

 Especificação do Projeto: nome data de início e término, dias de 
horas, dias da semana e horários; 
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 Envolvidos: coordenação e participantes e, no caso dos 
professores, jornada de trabalho; 

 Justificativa e articulação com o Projeto Político Pedagógico com 
o “Programa Mais Educação São Paulo”; 

 Objetivos; 

 Descrição das fases/etapas: cronograma de execução e 
avaliação; 

 Procedimentos metodológicos pertinentes com a proposta 
apresentada; 

 Resultados esperados observados aos estabelecimentos nos 
Programas Curriculares da Secretaria Municipal da Educação; 

 Acompanhamento e avaliação semestral: periodicidade, 
indicadores e instrumentos para registro do processo; 

 Referências bibliográficas; 

 Assinatura dos participantes; 

 Parecer da Equipe Gestora da U.E; 

 Despachos de autorização do Supervisor escolar; 

 Homologação do Diretor Regional da Educação. (SÃO PAULO, 
2014) 

 

Todos esses critérios de estruturação do PEA, a serem realizados durante o 

ano, serão analisados e autorizados pela Supervisora Escolar, o qual deverá 

acompanhar todo o processo. 

  Diante desse modelo de formação que ocorre no munícipio de São Paulo, 

cabe destacar que o PEA, como processo de formação das professoras, tem 

avançado de maneira positiva, procurando atender as necessidades específicas da 

Educação Infantil, considerando a criança como centro do processo de construção 

de conhecimento. 

Nesse novo formato, todas as professoras e equipe pedagógica participam do 

processo de construção do PEA, o que traz contribuições significativas no sentido de 

atender a realidade do contexto educacional e favorecer a troca de experiências e o 

diálogo entre os pares e equipe. 

A partir da análise histórica do PEA, considera-se necessário abordar a 

importância de se ter na Educação Infantil professoras que sejam reflexivas frente à 

sua prática, uma vez que são participantes do processo de construção de 

aprendizagem na infância e precisam compreender a criança e suas especificidades. 
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Capítulo 4 

  
 

Não há ensino de qualidade, nem reforma 
educativa, nem renovação pedagógica sem uma 

adequada formação de professores. 
                                                 (António Nóvoa, 1992, p. 17) 
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4 AS PROFESSORAS E A AVALIAÇÃO DO PEA  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na análise documental e histórica realizada nos capítulos anteriores desta 

pesquisa, foi possível perceber o quanto é recente o olhar voltado para a Educação 

Infantil em relação às crianças pequenas na creche, bem como é atual o 

reconhecimento do profissional que trabalha com essa modalidade da Educação 

Básica. 

Pôde-se observar também que houve um grande avanço das políticas 

públicas do município de São Paulo quanto ao oferecimento de uma formação 

continuada que atenda as necessidades específicas da Educação Infantil 

compreendendo a relevância dessa fase para o desenvolvimento da criança 

pequena e a importância do professor como mediador deste processo de construção 

de aprendizagem.  

Tais aspectos evidenciam-se nas análises documentais em relação às 

mudanças que houve nas diferentes gestões da prefeitura de São Paulo no sentido 

de se criarem meios para atender cada modalidade conforme as expectativas. 

Assim, neste capítulo apresentam-se os dados obtidos junto às professoras 

da Educação Infantil sobre o PEA.  

 
4.1 CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 
 

Neste momento do estudo, a pesquisa apoiou-se em Demartini (2009; 2010), 

que conceitua a pesquisa como um processo que busca esclarecer as questões 

formuladas realizando, para tanto, opções durante o percurso, especialmente 

quando se trata de pesquisa de natureza qualitativa, na qual o pesquisador está 

inserido na realidade pesquisada. Mais que procurar comprovações, busca-se a 

explicitação das questões. 

A técnica utilizada para coletas de dados foi a entrevista, pois segundo 

Minayo (2002): 

 

O pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores 
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, 
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uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados 
pelos atores [...] Nesse sentido, a entrevista, um termo bastante 
genérico, está sendo por nós entendida como uma conversa a dois 
com propósitos bem definidos. Num primeiro nível, essa técnica se 
caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a importância 
da linguagem e do significado da fala. Já, num outro nível, serve 
como um meio de coleta de informações sobre um determinado tema 
científico. (p. 57) 

 

Além desse aspecto, a entrevista é um instrumento de pesquisa vantajoso, 

pois por meio dela podem-se reunir dados que são passíveis de classificação e 

análise oferecendo maior flexibilidade ao entrevistador, que pode ajustar as 

perguntas às pessoas e condições, possibilitando perceber no entrevistado 

expressões faciais, corporais e alterações de voz (GIL, 2008, p. 110).  

  A participação das professoras nas entrevistas foi por livre concordância e 

todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido3. Para a coleta de 

dados, foram utilizadas entrevistas gravadas em áudio, utilizando um roteiro4 

semiestruturado. As questões que compuseram esse roteiro buscaram respostas 

aos aspectos que mais se evidenciaram nesta pesquisa.  

Com o objetivo de preservar a identidade de cada uma das participantes das 

entrevistas, as mesmas foram identificadas da seguinte maneira: P1, P2, P3, P4, P5, 

P6, P7, P8, P9. No decorrer deste trabalho, sempre que se faz referência às 

entrevistadas esta denominação é utilizada. 

 A opção por esse instrumento de pesquisa surgiu da necessidade de 

identificar alguns aspectos: 

 

 a maneira como o PEA, enquanto processo de formação, tem contribuído com os 

professores; 

 a construção da identidade docente 

 a reflexão sobre a prática  

 a superação da dicotomia entre teoria e prática. 

 

                                                           
3
 Cf. Anexo 1. 

4
 Cf. Apêndice 1. 
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 Portanto, o questionário como roteiro para as entrevistas foi elaborado com 

questões abertas que possibilitassem às participantes da pesquisa apresentar 

possíveis indícios positivos ou negativos do trabalho realizado.  

Assim, o roteiro foi construído de maneira que se permitisse às entrevistadas 

refletir e compartilhar, através desse recurso, uma quantidade maior de informações 

sobre: o seu cotidiano, as atividades desenvolvidas, as dificuldades na rotina, a 

perspectiva profissional e a sua trajetória formativa.  

Para a análise foram trazidos recortes das respostas consideradas mais 

pertinentes a este estudo, nas quais foram destacadas as principais concepções das 

entrevistadas. 

A seleção destas aconteceu a partir do seguinte critério: docentes com 

experiência e que participam da formação continuada que é oferecida no município 

de São Paulo. 

 Após a definição das participantes, foi realizado o agendamento das 

entrevistas por meio de ligação telefônica. Com data e horário marcados, foram 

realizadas a visita na instituição, sempre com o acompanhamento da coordenadora 

pedagógica responsável pela escola em que as professoras atuam.   

No município investigado os professores trabalham meio período e o 

atendimento às crianças se dá em período integral. Desta maneira, privilegiou-se 

nas entrevistas professoras dos dois períodos para que se pudesse entender como 

ocorrem os momentos do PEA5, partindo, para tanto, das dinâmicas e rotinas da 

escola. 

As entrevistas foram realizadas com as seis professoras no mês de agosto de 

2014, no horário de troca de período entre a professora da manhã e da tarde, pois 

nesse intervalo, enquanto as professoras da tarde assumem os grupos de criança, 

as professoras da manhã estão em sua hora do PEA. 

Três dias por semana, as professoras realizam seu horário de estudo coletivo 

e nos outros dois dias o horário de estudo é individual, sendo que é nestes horários 

de estudos coletivos e individuais que se realiza a formação continuada oferecida 

pelo PEA. 

                                                           
5
 Cf. Anexo 2. 
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Objetivando atender as solicitações da Banca de Qualificação deste trabalho 

as entrevistas para aprofundamento da temática discutida foram ampliadas. Desse 

modo, foram entrevistadas mais três professoras, estas, no entanto, sem a presença 

da coordenadora, o que lhes possibilitou mais liberdade para responder sobre as 

questões do PEA que é oferecido nessa escola. 

Há que se considerar que o fato de a coordenadora não ter acompanhado 

essas últimas três entrevistas pode explicitar o conteúdo de algumas respostas, que 

se apresentaram menos parecidas se comparadas às das outras seis professoras 

que participaram da primeira etapa desta pesquisa de campo.   

 

4.2 PROFESSORAS QUE COMPÕEM ESTA PESQUISA – IDENTIFICAÇÃO E 
TRAJETÓRIA 

 

Como mencionado, seis professoras participaram da primeira etapa e são 

aqui denominadas P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Outras três professoras, P7, P8 e P9, 

foram entrevistadas na segunda etapa. 

 Os dados que se apresentam a seguir são resultantes do questionário6 que 

traçou o perfil das respondentes. 

As nove professoras são graduadas, sendo que sete delas são formadas em 

Pedagogia e duas em Letras. Com exceção de três, as demais entrevistadas 

possuem Magistério e todas atuam com crianças que se encontram na faixa etária 

de 0 a 4 anos, porém cada ano podem ficar com um grupo de idade diferente 

dependendo do que escolhem no dia da atribuição de aulas. Apenas quatro delas 

possuem especialização em nível de lato sensu.  O quadro 1, a seguir, demonstra 

tais informações. 

,  

 

 

 

 

                                                           
6
 Cf. Apêndice 2. 
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Quadro 1 – Formação das professoras 

P1 Magistério e Letras 

P2  Magistério e Pedagogia 

P3 Pedagogia/ Pós-graduação (lato sensu) / cursando a segunda pós (lato 

sensu) 

P4 Magistério e Letras 

P5 Magistério e Pedagogia / Pós-graduação (lato sensu) 

P6 Magistério e Pedagogia 

P7 Pedagogia e Pós- graduação (lato sensu) 

P8 Magistério e Pedagogia 

P9 Pedagogia e Pós-graduação (lato sensu) 

 

É importante notar uma diversidade grande entre as entrevistadas em relação 

ao tempo de atuação na Educação Infantil, conforme demonstra o quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tempo de Serviço na Educação Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Observa-se, de acordo com o quadro 3, a seguir, que todas têm mais de vinte 

e seis anos, sendo que três têm entre 26 a 30 anos, quatro de 21 a 40 anos e duas 

têm acima de 41 anos. 

 

 

P1 13 anos 

P2 09 anos 

P3 22 anos 

P4 24 anos 

P5 18 anos 

P6 14 anos 

P7 01 ano 

P8 20 anos 

P9 12 anos 
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Quadro 3 – Idade das participantes 

Até 20 anos 0 

De 21 a 25 0 

De 26 a 30 3 

De 31 a 40 4 

Acima de 41 anos 2 

 

 

O quadro 4 apresenta o estado civil das professoras. Das nove entrevistadas 

apenas três são solteiras e as demais são casadas ou vivem com um companheiro.  

 

 
Quadro 4 – Estado civil das participantes 

 

 

 

 

 

É interessante notar que apenas duas professoras, a P6 e a P7, não têm 

filhos. Este aspecto pode, muitas vezes, influenciar na concepção que as 

professoras possuem acerca da infância.  

 

Quadro 5 – Quantidade de filhos das participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solteira 3 

Casada ou vivendo com companheiro 6 

P1 1 

P2 2 

P3 3 

P4 3 

P5 1 

P6 0 

P7 0 

P8 2 

P9 3 
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Apresentados os perfis, que buscaram evidenciar aspectos pessoais e 

profissionais das participantes, e considerando-se que tais elementos podem ser 

relevantes para posterior análise, a pesquisa apresenta na sequência as respostas 

das professoras nas entrevistas realizadas. 

 

4.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA E O PEA NA ÓTICA DAS PROFESSORAS  

 

É oportuno esclarecer que foram realizados recortes nas respostas, não se 

utilizando integralmente todas elas. No entanto, procurou-se não perder de vista os 

problemas, as hipóteses e os objetivos que nortearam esta pesquisa.  

Como já mencionado, o roteiro das entrevistas foi constituído por questões 

amplas com a intenção de permitir às professoras expressarem livremente suas 

experiências como profissionais de Educação Infantil do município de São Paulo e 

suas participações no PEA. 

A intenção foi pesquisar sobre a formação continuada do município de São 

Paulo no sentido de identificar o significado e a importância dessa formação para a 

vida profissional de cada professora. Buscou-se ainda investigar a maneira como o 

PEA contribui para que as professoras reflitam sobre sua prática e busquem clareza 

na intencionalidade de suas ações. 

Em consonância com Szymanski (2010), a entrevista constituiu-se no 

instrumento de pesquisa deste trabalho, por sua característica que demanda uma 

interação humana. Para a autora: 

 

[...] a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de 
interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e 
de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para 
os protagonistas: entrevistador e entrevistado. Quem entrevista tem 
informações e procura outras, assim como aquele que é entrevistado 
também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos 
sobre o entrevistador, organizando suas respostas para aquela 
situação. (p. 12) 

 

Desse modo, tendo em vista os problemas e os objetivos desta pesquisa, o 

roteiro das entrevistas foi pensado a partir de seis critérios de avaliação, conforme 

são apresentados a seguir: 
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 Concepção de criança 

 Construção da identidade como docente da Educação Infantil 

 Opinião sobre o PEA como processo formativo 

 Contribuições do PEA para a prática pedagógica 

 O PEA e a reflexão sobre a prática 

 A busca por outros cursos além do PEA 

 

Após as entrevistas, foram realizadas as transcrições das respostas, de modo 

a evidenciar os trechos considerados mais relevantes com destaque para as 

semelhanças e diferenças encontradas e também os principais aspectos 

evidenciados respostas das professoras.   

 

 Concepção de criança 

 

Em relação à concepção de criança, é possível perceber – assim como se 

observa nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006), 

no Referencial Nacional para a Educação Infantil (1998) e nas Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil (2010) – que a maioria das professoras 

reconhece a criança como ator social, como pode ser observado a seguir. 

 

Hoje entendo que a criança é um ser humano lúdico que constrói 
suas experiências de maneira concreta e que é um sujeito com 
direito à voz, a ensinar e aprender. Eu sei que a primeira infância 
é muito importante que o ajudará quando adulto. (P1, grifos 
meus) 

As crianças são adoráveis e nos ensinam a todo momento. Elas 
sempre têm alguma coisa para contar, sempre têm alguma coisa 
para mostrar, estão sempre explorando os espaços buscando 
novidades e conhecendo o mundo. (P2) 

Criança é um ser já formado que já vem com seus ideais, vamos 
“ajudar ele” a construir, não como pensávamos antigamente, que a 
criança tinha que vir e a gente moldar. Hoje eu percebo que a 
criança é um ser com seus ideais e sua bagagem própria. (P3, 
grifos meus) 

Criança para mim é uma pessoa dotada de habilidades peculiares 
que deve ser estimulada. A criança deve ser educada com 
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responsabilidade, pois é nessa fase que valores, posturas e 
aptidões são potencializadas. (P4, grifos meus) 

A criança já vem de casa com uma cultura. Temos que aprimorar 
e ajudá-la em seu desenvolvimento, mas cada um tem seu tempo 
para seu processo de aprendizagem.  (P5. grifos meus) 

Criança é um ser em construção, que está em processo de 
descoberta de si e do mundo. (P6, grifos meus) 

Criança é aquele ser que nasce purinho e é modificado diante do 
convívio que tem na sociedade. Existe a influência dos pais, 
dependendo também da cultura que eles têm e a criança vai se 
modificando a partir disso e chega à escola, bem diferente uma da 
outra. (P7) 

Criança é um ser completo com direitos iguais a todos. Temos 
que ter um olhar diferenciado para as crianças. Normalmente 
achamos que a criança não pode fazer isso ou aquilo, eu acho que 
temos que ter um olhar diferenciado porque são crianças. (P8, grifos 
meus) 
 
Criança é um ser inocente e ao mesmo tempo um ser 
transformador, que nos traz muito conhecimento. Criança para 
mim é tudo, pureza, alegria, e ao mesmo tempo transmitem tanta 
paz, criança é tudo de bom. (P9, grifos meus) 

 

 

Kramer (1986) salienta que a criança é um ser social e que deve se 

considerar sua história, como pertencente a uma classe social determinada e que 

estabelece relações afetivas com sua origem, como afirmaram as professoras, ao 

mencionarem que reconhecem a criança como um ser completo, transformador, 

que possui direitos, que tem seus ideais e bagagem própria, que aprende, mas 

também ensina.   

A concepção que a SMESP (2014) tem sobre criança e discute em sua 

formação é a criança participante da sociedade da cultura e de seu tempo e espaço, 

modificando o seu entorno e sendo modificado por ele, sendo capaz de criar e 

recriar, de ver o mundo com seus próprios olhos, de estabelecer múltiplas relações 

e de produzir culturas de grupo. 

Nota-se o reflexo dessa concepção nas respostas das professoras, quando 

afirmam que a criança traz sua própria cultura, isto é, vem para a escola com sua 

bagagem cultural. 
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Fica evidente também na fala da P9 que diz: “Criança é um ser transformador 

que nos traz muito conhecimento”, que como professora de Educação Infantil, 

respeita a cultura de cada criança estando disposta a aprender com cada uma. 

 

 Construção da identidade como docente da Educação Infantil 

 

Entendendo que as professoras de Educação Infantil necessitam ressignificar 

seu papel em uma sociedade que as considera como meras cuidadoras, foi 

questionado como elas se sentem enquanto profissionais desse segmento 

educacional. As respostas desvelam que as professoras estão felizes com sua 

profissão e percebem a necessidade de aprender mais sobre o que fazem. Vivem o 

processo de reconstrução de sua identidade docente como professoras de 

Educação Infantil e vêm, gradativamente construindo sua identidade profissional. 

Tais aspectos aparecem claramente nas respostas apresentadas a seguir. 

 

Fico feliz em fazer parte deste momento tão rico e tão importante na 
vida da criança. Sei que muitas vezes na brincadeira ela faz um 
ensaio para a vida adulta e que tais aprendizagens serão muito 
valiosas para o futuro. (P1, grifos meus) 

Sinto-me muito realizada com o que faço e procuro fazer da melhor 
maneira possível, as crianças são adoráveis e nos ensinam o tempo 
todo. (P2) 

Meu sonho sempre foi ser professora. Sinto-me muito realizada, 
porém hoje está muito difícil, e eu me sinto cansada de ser 
professora na Educação Infantil, principalmente na Emei, onde tudo 
se voltou para a escola, isto é, o cuidar e o educar, então, temos que 
lidar com muitas situações. Planejamos as aulas, mas todos os dias 
acontecem muitos imprevistos que vêm de casa, temos que educar 
as crianças e isso desestrutura tudo. Há criança que bate, chuta e 
agita a sala inteira, mas eu não desisto, porque se você consegue 
plantar alguma coisa dentro dela, já vale a pena. (P3) 

Sinto-me plenamente realizada com a certeza que estou no lugar 
onde deveria estar. Estar com elas e participar deste momento de 
construção de aprendizagem é para mim um grande privilégio. (P4) 

Eu gosto bastante, desde criança brincava como professora, era meu 
sonho. Já era para eu estar aposentada, mas continuo porque gosto 
do que faço, quando eu me aposentar vou sentir muita falta. Para 
mim, estar aqui é uma responsabilidade muito grande, porque 
eles são bebês e temos que educar, cuidar e dar amor também, 
para que sintam o ambiente escolar como se fosse a casa deles, 
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pois aqui é um começo do que vão viver ao longo de sua vida, 
então tem que sentir prazer em estar na escola. O Magistério ADI, 
que a Prefeitura de São Paulo nos ofereceu ajudou muito para 
entendermos nossa função enquanto professora. As reuniões 
pedagógicas também ajudam muito aqui no CEI, mas parece que 
estão querendo tirar. (P5, grifos meus) 

Sinto prazer no que faço, pois tudo o que faço vem regado de 
motivação e com propósito bem definido. Sei qual meu papel de 
professora e o quanto posso contribuir por um futuro melhor e 
mais justo. Justamente porque acredito que uma prática 
responsável e em constante formação, reflexão e transformação, 
pode formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 
Fundamento minha prática no estímulo e na intervenção que 
potencializa abertura de janelas de aptidões que paulatinamente 
serão acrescidas no conhecimento. Busco o ensinar com paixão a 
fim de que as minhas crianças compreendam que o aprender é 
prazeroso e libertador. Amo ser professora de Educação Infantil. 
Ouvi uma frase que me marcou muito: Se todos reconhecessem o 
valor da Educação Infantil, os grandes doutores e mestres, 
estariam preenchendo a sala de aula repleta de crianças 
pequenas, pois melhor e mais promissor é formar do que 
reformar. (P6, grifos meus) 

Na realidade é diante da maneira que somos tratadas pelo público, 
que são as mães, que acha que somos babás, quando não somos, 
porque temos uma formação, estudamos muito para chegar até aqui 
e ser tratada como se não fôssemos nada, simplesmente como se 
fosse a tia que cuida do filho e que tem que cuidar, que é mais que a 
nossa obrigação fazer isso. (P7) 
 
Eu amo... não sei se é porque antes tive a oportunidade de trabalhar 
com um grupo de adolescentes e crianças de 7 a 14 anos, se bem 
que era um trabalho diferente, para tirar as crianças da rua. Quando 
eu fui para o CEI achei que não tinha nada a ver comigo, mas aí eu 
me apaixonei, não me vejo fazendo outra coisa diferente, sem ser 
professora de Educação Infantil. Acho que as crianças são muito 
ricas, embora demorem para dar repostas. O projeto, por exemplo, 
dependendo da faixa etária que você está, a resposta demora, em se 
tratando do objetivo que você quer atingir. Eu, às vezes, fico ansiosa 
com isso, mas trabalhar com elas é tudo de bom. (P8) 
 
Desde pequena sempre sonhei em trabalhar com a Educação 
Infantil, sinto-me muito realizada. Eu não me vejo trabalhando com 
outra coisa, que não seja a Educação Infantil. (P9) 

 

 Para além da paixão e do prazer relatados por todas as professoras, à 

exceção da P7, é possível perceber que algumas delas entendem seu papel e 

consideram a Educação Infantil como o alicerce para a construção futura na vida das 

crianças. 



70 
 

Nesse sentido, Barbosa (2010) salienta que a profissão de professora, não é, 

como muitos acreditam, apenas uma continuidade dos fazeres maternos, mas uma 

construção de profissionalização que exige além de uma competência teórica, 

metodológica e relacional. 

Desse modo, o PEA, ao proporcionar momentos para as professoras 

compreenderem sua prática, contribui de maneira significativa para a construção 

dessa identidade docente, pois elas começam a compreender o seu valor e 

importância enquanto mediadoras da construção de conhecimento na Educação 

Infantil. 

Quando a docente se reconhece como um profissional da educação, sua 

formação continuada certamente deve se intensificar, pois assim vai compreender 

que como professora precisa estar em constante busca, a de aprender, de refletir e 

aprimorar sua prática conforme as situações vividas. Essa profissional começa a 

entender o processo dinâmico de formação continuada e de constante construção 

de sua identidade docente. 

Cabe, entretanto, um destaque para a resposta da P3, que apesar de sentir 

realizada com sua profissão, revela em sua fala estar cansada, com o excesso de 

funções que estão sob sua responsabilidade. Muitas vezes, a Educação Infantil é 

baseada apenas na maternagem, como se a creche ou a pré-escola fossem uma 

extensão do lar. Portanto, o papel do professor deve estar bem definido, é preciso 

cuidar, mas também educar as crianças sem diferenciar essas ações, as quais 

devem estar integradas para promover o desenvolvimento global da criança. 

 

 Opinião sobre o PEA como processo formativo 

 

No que se refere ao PEA como formação continuada oferecida pelo município 

de São Paulo, observa-se que as professoras são unânimes ao afirmar a 

importância do PEA como um momento de formação que as leva a refletir sobre a 

prática, provocando mudanças. Elas ressaltam, também, a oportunidade de 

momentos de troca e diálogo entre as professoras, como pode ser observado na 

sequência. 
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Um ganho para nós professoras, precisamos sempre aprender  e 
trocar nossas vivências e experiências. O PEA é um momento muito 
rico, porém às vezes sinto que o tempo é pouco. (P1, grifos meus) 

Eu acho o PEA muito importante para nosso crescimento 
profissional, traz inúmeros benefícios para o nosso trabalho 
educacional. Nesse momento podemos aprimorar nossos 
conhecimentos com outras professoras, além de aproveitarmos o 
tempo para fazer oficinas e confeccionar brinquedos com sucatas. 
Esse momento é muito enriquecedor. (P2, grifos meus) 

O PEA é muito importante, principalmente para professoras como eu, 
que acumulam cargos, e não têm tempo para estudar. O tempo que 
sobra, quando eu chego em casa, tenho que fazer outras coisas. 
Então, com o PEA posso estudar, ele desperta interesse por 
coisas que vão ficando esquecidas. O PEA também contribui para 
eu planejar melhor o que vou fazer com as crianças, pois traz a teoria 
junto com a prática. O PEA é a hora que eu mais gosto, dá para dar 
uma descansada também. (P3, grifos meus) 

Eu acho o PEA muito importante, é um momento que temos para 
esclarecer nossas dificuldades. Os momentos de troca, em que as 
professoras compartilham o que estão fazendo, nos ajudam a ter 
mais ideias. Juntamos a prática de cada um com a teoria do PEA, 
desenvolvemos um trabalho melhor. (P4, grifos meus) 

O PEA para mim, além de enriquecer a parte teórica, favorece a 
minha prática imediata, pois alguns trabalhos práticos são 
requeridos referentes às abordagens exploradas, o que me leva a 
inserir minha prática com maior prontidão dos temas abordados. (P5, 
grifos meus) 

O PEA favorece nosso entendimento sobre as atividades que 
estamos realizando com as crianças, podemos entender melhor o 
que fazemos e porque fazemos. Os momentos de troca com as 
outras professoras são muito enriquecedores. (P6, grifos meus) 

O PEA é uma formação que estou vivendo agora este ano, pois sou 
recente de prefeitura, mas pela vivência e experiência que tive é algo 
que tem objetivo forte, que é a formação continuada para os 
professores, só que muitas vezes não acontece por conta da direção, 
às vezes as falas não são verdadeiras, a gente sabe que muitas 
pessoas agem de um jeito e falam de outro. Existe algo bem falho 
diante da estrutura que a prefeitura dá, então são complicadas essas 
formações, que muitas vezes acabam não acontecendo. (P7) 

Para mim é novidade porque eu vim de rede conveniada e não tinha 
esse direito de estudo. Havia outros momentos de estudo, usava até 
essa linguagem que se usa aqui, mas não dando nome a 
determinada coisas. Achei interessante esses momentos de estudo 
porque no meu caso, como eu estava fora da rede, tinha outras 
ideias diferentes, não conhecia os cadernos, os livros, alguns textos 
que vimos. O que achei mais interessante foi a troca de 
experiências. (P8, grifos meus) 

Eu acho que o PEA é importante para abrir novos horizontes, novos 
conhecimentos, mas acho muito cansativo, pois chega uma hora 
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que não temos mais proveito. Só me sinto de corpo presente, por 
isso acho que não está influenciando muito em meu trabalho, se 
tiver que buscar outra coisa, eu busco lá fora, acho que é por causa 
do horário, é muito cansativo. (P9) 

 

Como mencionado, todas as professoras têm uma concepção positiva 

sobre o PEA. No entanto, duas delas, apesar de reconhecerem tal positividade em 

sua formação, apontam criticamente que existem falhas: a prática, que é destoante 

do discurso e a falta de estrutura (P7) e a falta de aproveitamento, que torna esse 

momento cansativo (P9). 

Em contrapartida, vale ressaltar a resposta da P3, que se refere ao acúmulo 

de cargos que possui, ou seja, cumprimento de cargo em dois períodos distintos, 

como professora titular de uma classe de manhã e de outra, à tarde. A necessidade 

de atuar em dois períodos é uma alternativa para driblar os baixos salários da 

profissão docente. Assim, para esta professora, o PEA constitui-se como necessário 

e relevante. 

O PEA é muito importante principalmente para professoras como eu, 
que acumulam cargo e não têm tempo para estudar. (P3) 

 

Para Formosinho (2011): 

 

a formação profissional dos educadores de infância [...] exige um 
espirito de missão, uma forte coordenação docente em direção aos 
objetivos profissionais da formação, uma convergência solidária de 
esforços e uma prática interdisciplinar da atuação docente. (p. 169) 

 
Nesta perspectiva, a formação realizada por meio do PEA exige um trabalho 

conjunto, que envolva todas as profissionais para que o assunto possa se tornar 

interessante com leituras significativas e debates entre pares etc., fortaleça a 

unidade escolar no desenvolvimento de suas propostas e garanta às professoras a 

formação continuada. 

 Partindo do pressuposto de que a escolha do tema do PEA é feita pelas 

professoras no início do ano letivo, entende-se que, dessa maneira, promove-se a 

participação das profissionais na construção da proposta de formação da escola. 

Essa é uma atitude que conduz à melhoria do trabalho docente, pois é o momento 

oportuno para levantamento das reais necessidades da escola, das temáticas a 

serem debatidas entre os pares durante a formação. Assim, considera-se que 
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aconteça uma mudança no fazer pedagógico diante das reflexões realizadas no 

PEA. 

 Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2011, p. 8), este modelo de 

formação encontrada na escola “implica um aproximação diferente do papel do 

professor formando na sua formação”. Segundo os autores, o professor deve ser 

considerado sujeito de sua formação envolvido no processo desde a fase de 

levantamento de necessidades e garantir sua participação no planejamento, 

execução e avaliação de sua formação. 

 

 Contribuições do PEA para a prática pedagógica 

 

 Quando as professoras foram questionadas se o PEA tem contribuído para o 

seu trabalho juntamente com as crianças, nota-se que muitas das professoras 

entrevistadas estão envolvidas com a formação continuada, pois participam de todo 

o processo e desenvolvem momentos de diálogos e trocas de experiência, o que é, 

na opinião delas, significativo para o atendimento das necessidades em relação às 

suas práticas, conforme demonstram as respostas a seguir, 

 

Quando o tema estudado tem foco na Educação Infantil, gera um 
grande debate entre os professores e isso torna o PEA bem 
interessante, porém em alguns momentos percebo que o tempo do 
PEA não é suficiente para discutirmos, porque até juntar todas as 
professoras, passar os recados para entrar no assunto do PEA 
demora muito e quando vemos, o tempo já acabou. (P1, grifos meus) 

Os assuntos discutidos nos momentos da hora do PEA são todos 
direcionados a nossa prática pedagógica e isso contribui bastante 
para alcançarmos os objetivos que são propostos. Após alguns 
temas discutidos no PEA, podemos mudar nossa prática  e 
desenvolvermos um trabalho mais elaborado com objetivos 
definidos. (P2, grifos meus) 

Aqui no CEI trabalhamos com projetos, tive muitas dificuldades para 
aprender como se trabalha com projetos. Então, os momentos do 
PEA têm me ajudado muito, todos os dias aprendo coisas novas 
e me reciclo. Nesses momentos a coordenadora pedagógica tira as 
nossas dúvidas em relação aos projetos que estamos 
desenvolvendo. No PEA discutimos questões que levamos para a 
sala de aula. (P3, grifos meus) 

O PEA tem me ajudado muito, tiro minhas dúvidas, aprendo 
coisas novas e me reciclo. (P4, grifos meus) 
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O PEA proporciona uma constante reflexão nos momentos de 
troca, onde compartilhamos as atividades que estamos 
realizando. Com os estudos desenvolvidos pela coordenadora 
também aprendo muito. (P5, grifos meus) 

O PEA é muito bom, porém não é suficiente. Sinto falta de ter mais 
momentos de formação, fazer cursos e estudar, mas como acumulo 
cargos não tenho tempo suficiente. E os cursos oferecidos pela 
prefeitura sem ser o PEA têm uma concorrência muito grande com 
poucas vagas. (P6) 

Olha sinceramente não contribui nada, pois se eu quero uma 
formação adequada eu procuro fora. (P7) 

Algumas coisas que eu vi no início do PEA, eu não tinha 
necessidade de fazer, porque eu não estava atribuída em nenhuma 
sala, mas acabei fazendo com mini-grupo, porque era a sala que eu 
mais ficava, foi através do PEA que eu fiz e apliquei várias 
vezes. Foi muito legal! (P8, grifos meus) 

Os relatos de prática que acontecem no PEA é muito importante, 
mas os textos que estudam no PEA são muito cansativos, acho que 
não influenciam nada em minha vida. (P9) 

 

Nesse sentido, percebe-se que, do grupo pesquisado, algumas professoras 

afirmam que nos momentos de PEA conseguem esclarecer suas dúvidas. Nota-se, 

também, que o PEA, como formação continuada, está sempre aberto para que as 

professoras dialoguem sobre suas práticas pedagógicas, ou seja, nada está pronto e 

acabado, tudo está em construção.  

Imbernón (2010) aponta como elemento básico de formação continuada na 

escola a necessidade de redefinir as funções, os papéis e a finalidade da instituição 

educacional:  

 

[...] entende-se como a criação dos “horizontes escolares” e serve 
como marco para estabelecer e esclarecer, por meio do diálogo e da 
reflexão conjunta, o significado, a finalidade e a razão das metas 
escolares, assim como decidir e planejar a ação como um trabalho 
educativo conjunto para o sucesso da educação de todos [...]. (p. 91, 
grifos do autor) 

 
Assim, a formação continuada deve partir do princípio de que a escola é 

formada por um grupo de profissionais que são responsáveis pelo cuidar e pelo 

educar e, portanto, a grande necessidade que existe da troca de saberes para uma 

reflexão compartilhada pode contribuir para a promoção de mudanças na prática 

educativa. 
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Nota-se, porém, na resposta da P1 que o tempo é insuficiente, pois o PEA 

ocorre durante uma hora. Normalmente, é realizado para as professoras da manhã 

na troca de período, quando as do período da tarde chegam e assumem as salas, 

mas muitas vezes acontecem atrasos que acabam por prejudicar os horários do 

PEA. Para as professoras da tarde, o PEA é realizado no final do período, contudo, 

também ocorrem atrasos quando os responsáveis chegam mais tarde para buscar 

as crianças no horário da saída destas. Vale ressaltar algumas fragilidades que não 

são da proposta do PEA, mas fazem parte da realidade das escolas de Educação 

infantil e, portanto, permeiam esse espaço, limitando, muitas vezes, o trabalho 

reflexivo do PEA. 

Após conseguir reunir todas as professoras para os momentos do PEA, em 

algumas situações é necessário utilizar o tempo para passar recados administrativos 

e avisos, fato que também implica em prejuízo para essa ocasião, que deveria se 

específica para troca, reflexão e aprendizagem. Esse aspecto, como pode ser 

observado na resposta da P2, diminui o tempo destinado aos assuntos pedagógicos 

relevantes ao projeto e ao trabalho com as crianças.  

 

Percebo que os momentos do PEA não são suficientes para 
discutirmos, porque até juntar todas as professoras, passar os 
recados e entrar nos assuntos do PEA demora muito tempo, e 
quando vemos, o tempo já acabou. (P2) 

 

 O PEA e a reflexão sobre a prática 

 

As respostas a seguir referem-se ao fato de o PEA fazer com que elas 

modifiquem sua prática em algumas situações.  

À exceção da P7, que faz duras críticas ao PEA, todas as demais professoras 

responderam que, por meio das reflexões proporcionadas no PEA, podem rever 

seus conceitos e modificar sua prática, colocando cada vez mais intencionalidade 

em suas ações.   

 

Consigo perceber, ao participar do PEA, que há momentos que 

requerem reflexão e mudanças, não sabemos tudo, estamos em 

constante aprendizado. (P1, grifos meus) 
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Com certeza o PEA é uma reflexão que ajuda muito em minha 

prática, consigo desenvolver um trabalho melhor. (P2, grifos meus) 

O PEA me leva à reflexão e, consequentemente, modifica minha 

prática. (P3, grifos meus) 

Com certeza, o PEA é uma reflexão que nos ajuda muito na 

prática. Quando a coordenadora nos orienta nos momentos do PEA, 

percebemos coisas que ainda não tínhamos percebido. A nossa 

rotina, às vezes é muito maçante e muitas vezes agimos pelo 

que achamos estar certo, então no PEA, temos outras visões e 

começamos a enxergar de outra maneira que sempre nos faz 

refletir, erramos e aprendemos. (P4, grifos meus) 

As trocas de experiências, ao ouvir outras professoras falarem, 
fazem com que eu consiga modificar minha prática. Percebemos 
com a fala das professoras o respeito que temos que ter com cada 
criança. Os assuntos discutidos nestes momentos da hora do 
PEA são todos direcionados às nossas práticas pedagógicas, e 
isso contribui bastante para alcançarmos os objetivos 
propostos. (P5, grifos meus) 

Acredito que é riquíssimo para a nossa prática a troca de 
experiência que acontece no PEA. (P6, grifos meus) 

Nenhum pouco, porque o que conheço todas as vivências que eu 
tenho é fora, então qualquer coisa que é dado no PEA, os materiais 
que são utilizados, eu já discuti em algum momento, em alguma 
formação que já tive. (P7) 

Uma coisa que foi colocada no PEA é que você está tão 
acostumada com seu trabalho, que não se coloca como professora, 
a sua intervenção, o que você faz? Se o que você está realizando 
enquanto professora está sendo bom também para você... e isso 
me fez refletir em todas as atividades. (P8, grifos meus) 

Algumas vezes sim, dependendo da situação, ao ouvir um relato 
de um colega é um caminho para se trabalhar, acho que sim, 
contribui de alguma forma. (P9, grifos meus) 

 
 

Observa-se, assim, que os temas discutidos na formação continuada são 

relevantes e essenciais para nortear as práticas pedagógicas. Tal aspecto permite 

observar que as professoras entendam  a importância da teoria caminhar juntamente 

com a prática, fortalecendo, desse modo, a tomada de decisões e as mudanças para 

a melhoria da construção de aprendizagem das crianças, das professoras e de todos 

envolvidos nesse processo educacional. Nota-se nas respostas das professoras, 

ainda que não de maneira explícita, que elas, por meio desses diálogos, também 

conseguem enxergar a criança como centro do processo educativo. 
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Cabe destacar aqui as concepções de Bodnar (2011), consoantes com o que 

foi apresentado pelas professoras:  

 

Esse processo de se tornar consciente da prática pedagógica requer 
um intenso trabalho de reflexão teórico-prático, que só é possível 
acontecer em uma proposta de formação continuada que tenha como 
princípio a transformação do professor e, consequentemente, de sua 
prática pedagógica e social. (p. 204). 

 

Nesse sentido, o professor precisa receber uma formação teórica que lhe dê 

estrutura sólida para que mudanças conscientes ocorram na prática pedagógica. Ao 

que parece, os reflexos do PEA atingem as professoras modificando sua postura 

pedagógica. 

 

 A busca por outros cursos além do PEA 

 

Quando questionadas se procuravam fazer outros cursos além do PEA, a 

maioria das professoras demonstrou que sente essa necessidade para aperfeiçoar a 

sua prática e desenvolver um trabalho melhor. 

 

Sim, faço outros cursos, o PEA não é suficiente. Os outros cursos 

além de nos ajudar, contribuem para nossa evolução funcional. (P1, 

grifos meus) 

Procuro fazer cursos sempre voltados à prática da Educação 

Infantil, pois contribui muito com a minha prática e com o meu 

desenvolvimento educacional para realizar um trabalho da melhor 

maneira possível. (P2, grifos meus) 

Ultimamente, minha rotina de acúmulo de cargos não tem permitido 

que eu participe de curso nenhum, pois me sinto muito cansada e o 

PEA não é suficiente . (P3) 

Eu tenho feito cursos pelo sindicato. Os cursos que a prefeitura 

oferece têm poucas vagas. Comecei a fazer cursos para minha 

evolução, mas quando comecei a fazer os cursos comecei a gostar. 

(P4, grifos meus) 

Também procuro fazer cursos que o sindicato oferece, pois 

enriquece a minha prática e contribui para minha evolução funcional. 

(P5, grifos meus) 
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Não tenho feito muitos cursos, mas sei que deveria, pois o PEA não 

é suficiente. (P6) 

O PEA não é suficiente, até porque na realidade ele é mais uma 
obrigação para quem não gosta de fazer curso fora, porque muitas 
pessoas acabam fazendo o PEA para conseguir aquela pontuação 
mínima, quando elas podem fazer bem mais, fazendo cursos fora, 
e não são cursos extensos, são cursos que você pode pegar 
um final de semana para fazer, que vale uma boa carga horária, 
enquanto evolução vale bem mais, do que essa quantidade 
mínima de pontos que o PEA proporciona no decorrer do ano. (P7, 
grifos meus) 
 
Estou fazendo Pós (lato sensu), e fiz alguns cursos que a DRE 
ofereceu também, sobre deficiências. (P8, grifos meus) 
 
Faço outros cursos fora, acho super importante a gente estar se 
aprimorando cada vez mais. (P9, grifos meus) 

 

Percebe-se que, embora nas questões anteriores as professoras tenham 

reconhecido a importância do PEA, como processo formativo, com exceção de 

duas, todas as demais buscam outros cursos de aperfeiçoamento tendo em vista as 

práticas pedagógicas. Isto é, consideram o PEA importante, mas insuficiente, como 

relataram as professoras P1, P3 e P6.  

De acordo com Weisz (2002), esta busca do professor em relação à sua 

prática pode ser assim traduzida: “(...) A formação inicial do professor necessita mais 

do que curso preparatório, pois a bagagem de conhecimento que ele leva de um 

curso preparatório será sempre insuficiente”. (p. 118) 

É oportuno mencionar também o posicionamento da P7, que além de não 

considerar o PEA como importante para a formação, concebe-o apenas como uma 

obrigação, e busca outros cursos, tendo em vista unicamente a pontuação para a 

sua evolução funcional. 

Pode-se verificar, nesse mesmo sentido, a P1 e a P5 relatam a busca por 

outros cursos pensando nessa evolução funcional, que é um benefício concedido 

mediante a solicitação das interessadas, o qual atende a critérios relacionados ao 

tempo de serviço e à consecução de títulos, sendo que para todos os cursos que 

são oferecidos pelo sindicato há dispensa de pontuação que conta para tal evolução. 

 

Os outros cursos, além de nos ajudar no nosso dia a dia, contribuem 
para a nossa evolução funcional. (P1) 
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Também procuro fazer cursos que o sindicato oferece, pois 
enriquece a minha prática e contribui para minha evolução funcional. 
(P5) 

 
A P4 relata que os cursos oferecidos pela prefeitura têm poucas vagas e é 

difícil de fazer a inscrição. A prefeitura de São Paulo oferece nas DREs (Diretoria 

Regional de Ensino) alguns cursos para todas as escolas que pertençam à sua 

região, porém com números de vagas limitadas para a Educação Infantil, sendo 

impossível atender a todas as professoras. Estes cursos são realizados no horário 

de trabalho e nas escolas é feito sorteio entre as professoras interessadas em 

participar do curso, podendo ir uma professora por período desde que o quadro de 

professoras esteja completo no momento. 

Os cursos oferecidos pela prefeitura têm poucas vagas, e muitas 
vezes quando vou tentar fazer, não consigo. (P4) 
 
Faço outros cursos fora acho super importante, a gente estar se 
aprimorando cada vez mais. (P9) 

   

 Quando as professoras afirmam que o PEA não é o suficiente, é possível 

afirmar que elas  buscam outros recursos para sua formação, além dos formais, 

objetivando a melhoria de suas práticas. 

 A seguir, as considerações finais apresentam os principais aspectos que esta 

pesquisa possibilitou evidenciar. 

   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 
aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e 

retocando o sonho, pelo qual se pôs a caminhar. 
(Paulo Freire) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como ponto de partida a formação continuada das 

professoras de Educação Infantil do Município de São Paulo, levando em 

consideração sua importância e contribuição para a construção da identidade 

docente para formar professoras que reflitam de maneira crítica sobre sua prática. 

Para tanto, trouxe para a discussão as seguintes as questões norteadoras: 

 A construção e desenvolvimento do PEA, enquanto formação continuada vem ao 

encontro da realidade da realidade educacional e da criança pequena? 

 A carga horária designada para a formação nos momentos do PEA é suficiente 

para a compreensão da temática trabalhada? 

 As professoras têm demonstrado interesse em participar dos momentos de 

formação? 

 
Com base nessas questões, problematizou-se a formação continuada das 

professoras de Educação Infantil do município de São Paulo, com ênfase no PEA, 

enquanto programa de formação oferecido pela rede municipal de São Paulo. 

Durante o período de mestrado as disciplinas cursadas contribuíram 

fundamentalmente à definição da metodologia científica usada para investigação 

desta pesquisa. Um roteiro de questões para as entrevistas foi utilizado como 

instrumento para a coleta de dados. 

Através de leituras sobre a infância e sobre a formação de professores foi 

possível conhecer e adquirir conhecimentos sobre a terminologia e as demais 

questões que tratam sobre a formação continuada das professoras de Educação 

Infantil do município de São Paulo. Como afirma Nóvoa (2009) “excesso de discurso 

numa pobreza de prática” (p. 27). 

Estudos contemporâneos com autores que tratam sobre infância como, 

Cerisara, Prado, entre outros, comprovam que a formação continuada das 

professoras de Educação Infantil é de extrema importância para que sejam 

pesquisadoras e crítico-reflexivas de sua ação e que tenham uma concepção de 

criança como um indivíduo ativo e construtor de conhecimento. 
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Nesse sentido o PEA apresentou aspectos importantes, tendo em vista que o 

processo de formação continuada busca caminhar paralelamente com a prática 

pedagógica. Foi possível observar que a maioria das professoras considera o PEA, 

enquanto formação continuada, um avanço para Educação Infantil do Município de 

São Paulo, como pôde ser observado nas respostas de algumas professoras: “um 

ganho para nós professoras, precisamos sempre aprender e trocar nossas vivências 

e experiências” (P1); “O PEA é muito importante para nosso crescimento 

profissional” (P2); “Com o PEA eu posso estudar, ele vai despertando coisas que 

vão ficando para trás” (P3)”; “O PEA é importante para abrir novos horizontes e 

conhecimentos” (P9). 

Outra característica que se fez presente nas entrevistas foi o olhar das 

professoras para a maneira como a troca de experiência entre elas nos momentos 

do PEA tem contribuído para situações do cotidiano: “O PEA tem me ajudado muito, 

tiro minhas duvidas, aprendo coisas novas e me reciclo” (P4). “As trocas de 

experiências ao ouvir outras professoras falarem fazem com que eu consiga 

modificar minha pratica” (P5)”.  

Contudo, nas respostas de algumas delas também foi possível notar, que não 

consideram o tempo do PEA suficiente para uma formação de qualidade: “quando 

tema estudado tem foco na Educação Infantil, gera um grande debate entre os 

professores, e isso torna o PEA bem interessante, porém em alguns momentos 

percebo que o tempo do PEA não é suficiente” (P1). 

Como ressalta Nóvoa (2009), é no diálogo com outros professores que se 

aprende a profissão. Assim, é fundamental que haja troca e momentos de diálogos 

entre as professoras no processo de formação continuada, sobretudo na Educação 

Infantil, que demanda ainda muitas discussões e reflexões sobre a ressignificação 

das práticas e das concepções equivocadas sobre as profissionais que atuam nesse 

segmento da educação básica consideradas, ainda muito comumente, meras 

cuidadoras. 

Para as participantes desta pesquisa, o PEA, enquanto formação continuada, 

tem grande importância em se tratando da prática cotidiana. Entretanto, como já 

mencionado, na entrevista com algumas professoras foi possível notar algumas 

discordâncias em relação ao fato de esse projeto não ser suficiente.  
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Cabe aqui uma consideração sobre o fato de as entrevistas terem ocorrido em 

duas etapas, a primeira com a presença da coordenadora pedagógica, e a segunda, 

sem a mesma. Não se observou que tal aspecto tenha gerado respostas mais ou 

menos “politizadas” por parte das professoras estando, ou não, frente à 

coordenadora. Notou-se sim, um pouco mais de liberdade e criticidade, apenas nas 

respostas da P7, que em muitos momentos mostrou-se resistente ao PEA, com 

comentários depreciativos acerca da formação que é oferecida. Talvez, as respostas 

desta professora se justifiquem em função de seu pouco tempo de atuação (apenas 

um ano), cujo olhar ainda é mais teórico que prático. 

De qualquer forma, vale destacar que as entrevistadas P7, P8 e P9, 

apresentaram-se mais à vontade para responder as perguntas, sem a presença da 

coordenadora, expondo com mais clareza suas ideias e seus posicionamentos. 

Exceto tais aspectos, a sinalização das professoras quanto ao programa de 

formação continuada deixou claro que o PEA provoca inquietações e reflexões e 

ações em suas atividades diárias, faz com que elas busquem formação, inclusive em 

outros cursos, tornando-se, em certa medida, professoras pesquisadoras.  

Em consonância com Pimenta (2006), no que se refere à reflexão sobre as 

práticas, é possível afirmar que diante das novas situações para além da rotina, as 

professoras têm se mostrado criativas e procurado soluções e outros caminhos, o 

que só ocorre por um conhecimento de reflexão na ação. Nesse sentido, nota-se 

que essas professoras têm buscado respostas para suas indagações, não se 

limitando ao tempo e ao conteúdo de formação no espaço de formação do PEA.  

Nesse contexto, Prado (2012) aponta para a necessidade  

  

[...] de se pensar o conceito de Educação Infantil em creche, de 
forma mais independente do conceito de educação escolar, na 
tentativa de proporcionar à criança pequena uma educação que seja 
de qualidade, não escolarizando-a precocemente, diferenciando-a do 
adulto enquanto produto e produtora de culturas. (p. 31-32) 

 
 Outro aspecto importante observado durante as entrevistas, refere-se ao fato 

de algumas professoras terem mencionado a falta de tempo para estudar e o 

cansaço com que chegam no horário do PEA, por acumularem cargos, trabalhando 

em duas escolas. Considera-se necessário que os programas de formação 
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continuada sejam revistos e reformulados com base nas necessidades das 

professoras e das instituições onde atuam. 

 Com essa pesquisa foi possível constatar que a professoras consideram o 

PEA um grande avanço para a Educação Infantil, pois possibilita ampliar o olhar 

para a criança e suas necessidades específicas.  

Esse é um momento rico, no qual há trocas de experiências com outras 

professoras e se discutem suas dúvidas e necessidades. Nesse sentido, as 

profissionais de Educação Infantil têm buscado mudanças, tem ressignificado sua 

identidade enquanto profissional deste segmento, fundamentado as 

intencionalidades em suas ações, compreendido a importância do educar e do 

cuidar, e sobretudo, transformado suas ações em resultados efetivos. 

Por fim, há que se considerar que essas novas leituras que se tem feito 

acerca das mulheres como profissionais da Educação Infantil, não como “tias”, 

tampouco como meras cuidadoras, precisam incorporar, além dessa ressignificação 

do seu papel, a concepção em relação às crianças e às suas necessidades 

educativas. 

Não se pretendeu neste estudo esgotar as discussões sobre a formação das 

professoras de Educação Infantil. Como pôde ser observado, o PEA oferece a 

possibilidade de se trazer para a discussão um determinado tema, escolhido pelas 

professoras, e este permanece o mesmo para debates e reflexões ao longo do ano 

letivo. Pode ser que esse aspecto seja o motivo de ter se encontrado, em muitas das 

respostas das entrevistadas, certa desmotivação, pois por vezes elas o classificaram 

como insuficiente e cansativo. 

Sugere-se, portanto, que um programa de formação dessa natureza tenha em 

vista as tantas dúvidas e inquietações presentes no cotidiano escolar e amplie o 

oferecimento de um para mais temas. Dessa forma, considera-se que, além de 

diversificar e atender às necessidades relatadas pelas professoras será possível 

promover espaços de reflexão mais dinâmicos, motivadores e pertinentes às 

práticas pedagógicas. 
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ANEXO 1 – MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO – UMESP – 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu Cintia de Cássia Silva Sales, RG nº 27447563-7, mestranda do Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 

da Profª Drª Zeila de Brito Fabri Demartini, proponho o desenvolvimento da pesquisa 

sobre a Contribuição da Formação Continuada Para as Professoras de Educação 

Infantil do Município de São Paulo, e que tem por objetivo investigar os avanços e os 

desafios desse segmento de atendimento à primeira infância.  

Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta 

pesquisa, observando-se os esclarecimentos abaixo: 

 

ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 

3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por 

se tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. Caso os 

sujeitos sintam desconforto em relação a qualquer questão formulada, os mesmos 

poderão declinar da resposta à questão, ou da participação da pesquisa, a qualquer 

momento.  

 
 
 
São Bernardo do Campo, ___ de _______ de 20___. 
 
_________________________________________ 
nome completo do(a) mestrando(a) e assinatura 
 

Consentimento do(a) colaborador(a) 

Nome completo e assinatura - ______________________________________ 

Local, dia/mês/ano - _________________________________ 
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ANEXO 2 - PROJETO ESPECIAL DE AÇÃO 
 

UNIDADE EDUCACIONAL: CEI Parque Santa Madalena D.R.E. São Mateus - ANO: 2014 
 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO: 17/02/2014 a 26/11/2014    
 
N.º HORAS SEMANAIS: 03                                                  TOTAL ANUAL DE HORAS DO PROJETO: 112 
                                                  Agrupamento 1: 12:30h ás 13:30 h     Dias e horário de realização: 2ª,3ª,4ª feira  
                Agrupamento 2: 17:30h ás 18:30h      Dias e horário de realização: 2ª,3ª,4ª feira 
         

DENOMINAÇÃO DO PROJETO 
 

 
Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil 

 

 

CLIENTELA ATENDIDA 

Professoras de Educação Infantil 

 

JUSTIFICATIVA E ARTICULAÇÃO COM O PROJETO PEDAGÓGICO 

 

                              ¨Aprender pode ser entendido como o processo de modificação do modo de agir, sentir e pensar de cada pessoa 

que não pode ser atribuído à maturação orgânica, mas a sua experiência. O aprendizado pode ser provocado por colaboração com 

diferentes parceiros na realização de determinada tarefa, por observação e imitação ou por transmissão social. Aprende-se, em 

especial, na relação com o outro, não só o professor, mas também com outras crianças. Além disso, aprende-se consigo mesmo, ou a 

partir de objetos e de outras produções culturais abstratas. (Orientadores Curriculares pag. 17) . 
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                   Considerando as diretrizes da Educação Infantil e o Projeto Político Pedagógico da unidade este projeto terá intuito de 

promover a reflexão e inquietar os professores em suas ações e praticas diárias, visando o aprimoramento e avanços de seu fazer 

junto à criança, considerando seu processo de formação  e os avanços ao longo da história em relação a qualidade do trabalho na 

educação Infantil. 

           A formação continuada é fator fundamental no processo de ampliação e reflexão do fazer na rotina do trabalho, um meio 

de dialogar com a formação e pratica do professor, com reflexões que se volte em suas praticas diárias na relação com a criança, 

oferecendo uma educação de qualidade. 

           Os estudos estarão voltados na reflexão sobre a relação com as diferentes linguagens, possibilitando aos professores 

consolidar seus conhecimentos, para que assim, consigam redimensionar sua prática pedagógica. O presente  projeto tem como 

objetivo promover o estudo, a reflexão, planejamento e desenvolvimento de práticas educacionais significativas e desafiadoras, a fim 

de promover a construção de conhecimentos e favorecer o desenvolvimento global das crianças. 

          Com objetivo de enriquecer nossa pratica, nossos estudos estarão voltados aos campos de experiências sugeridos pelo 

documento Orientações Curriculares Nacionais de Educação Infantil, onde iremos aprofundar os saberes com mais ênfase em quatro 

campos de experiências. Sendo elas: experiências de exploração da natureza e cultura, experiência com a expressividade da 

linguagem corporal e experiências do brincar e imaginar e experiência da exploração da linguagem verbal. 

          Enfim,  nosso objetivo é perseguir o aprimoramento de nossos conhecimentos, transformando-os numa prática concreta e 

beneficiar  o desenvolvimento integral da criança. Criança esta que seja capaz de intervir na realidade social de forma critica e 

autônoma, reconhecendo a importância de seus direitos e deveres para a construção de um a sociedade ética, justa, pacifica, 

sustentável e sensível que rompa com os paradigmas ditos no contexto social ao qual está inserida.  
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PEA: : Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil  

 

                                OBJETIVOS                   RESULTADOS ESPERADOS/METAS  

 

 Refletir coletivamente sobre os fazeres e práticas 
educativas na educação infantil, propiciando reflexões que 
partam das práticas cotidianas, visando reelaborá-las à 
luz das teorias e das concepções num movimento de 
ação-reflexão-ação atendendo aos objetivos propostos da 
educação infantil pela SME e do PP deste CEI. 
 

 Valorizar as práticas realizadas com as crianças, trazendo 
para estudo como forma de reflexão do próprio fazer; 

 

 Oportunizar conhecimentos de novas práticas bem como, 
refletir sobre formas de melhor explorar as atividades 
trabalhadas nos campos de experiências, contribuindo no 
processo de ampliação do fazer; 

 

 Favorecer o intercâmbio de conhecimento do grupo e 
ampliar o espectro da pesquisa por meio das diferentes 
vivencias;  

 

 Pesquisar sobre o desenvolvimento da criança nos 
aspectos cognitivos físicos e emocional relacionando os 
conhecimentos com os campos de experiência 
abordados;  

 Formação continua ao corpo docente, no intuito de gerar 
mudanças significativas na pratica pedagógica, fundamentando 
o processo de ação-reflexão-ação; 
 

 Envolvimento de todos em busca de aprimoramento da prática 
para o avanço no trabalho em grupo: troca de experiências 
entre os professores a partir da socialização, análise e estudo 
das práticas pedagógicas desenvolvidas junto às crianças. 

 

 Tendo como foco os campos de experiência, realizar 
intervenções na prática docente com o auxilio das teorias 
estudadas; 

 

 Desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipe para 
que a socialização de experiências contribua para a 
propagação das melhores praticas de ensino; 

 

 Reconhecimento e interpretação que possibilitem aos 
professores discutir e refletir questões presentes no cotidiano, 
favorecendo na construção de conceitos que possibilitem a 
ação pedagógica democrática e sua efetiva execução;   

 

 Orientar a prática docente, por meio do aperfeiçoamento das 
atividades que potencializem as diversas habilidades das 
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 Impulsionar o entendimento da criança como um ser 
histórico e social, que influencia o meio onde vive e 
atuando sobre este, o transforma; 

 

 Ampliar o conhecimento do educador a respeito da 
inclusão, contribuindo para uma ação inclusiva e 
valorizando o saber e bagagem trazida pela criança. 

crianças, nos vários campos de experiência; 
 

 Oportunizar condições para que as atividades planejadas 
possam ser realizadas por todos. 

 

 Contribuição e ajuda na conscientização real da inclusão de 
todos em todas as atividades propostas indistintamente; 

 

 

DESCRIÇÃO DAS FASES / ETAPAS: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO / AVALIAÇÃO E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Fases  /  Etapas  : Cronograma de 
execução e avaliação 

 Conteúdos formativos 
 

Referências Bibliográficas 
(Sobrenome, Nome, título, Edição, Cidade, 

Editora, Ano 
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O programa de ação especial 
(PEA) ocorrerá no período de 
fevereiro a dezembro do 
presente ano, no qual as 
etapas serão desenvolvidas na 
medida que forem sendo 
superadas 

 Grupo I de 2ª, 3ª e 4ª feira das 
12:30h as 13:30h 

 Grupo II de 2ª, 3ª e 4ª feira das 
17:30h as 18:30h 

 Segunda-feira – Embasamento 
teórico com leitura e reflexão 
sobre o tema 
Terça-feira – Leitura e 
discussão dos documentos e/ou 
vídeos fornecidos por 

             SME, DRE e outros. Leitura e 
reflexão sobre inclusão/ ou estudos 
de caso. 

 Avaliação – ocorrerá 

bimestralmente e anualmente, 
no qual os participantes dos 
grupos I e II farão a avaliação 
por escrito e em duplas, 
seguindo  itens definidos 
posteriormente. 

 
 
 

 
   Primeiro e segundo bimestres 
 

 Leitura e discussão dos documentos 
de SME 

 

 Assistir e discutir vídeos de SME e 
outros 

 

 Reflexão sobre estudos de casos 
e/ou relatos de práticas 

 
 

 Pesquisa, leitura e discussão 
sobre temas relacionados com 
campo de experiências de 
apropriação do conhecimento do 
brincar e imaginar. 

 

 Orientações curriculares Expectativas de 
aprendizagem e Orientações Didáticas- 
Educação Infantil Prefeitura de São Paulo 

  
- Princípios Básicos   
a) O desenvolvimento da criança: processo 
conjunto e reciproco; 
b) Educar e cuidar: dimensões indissociáveis 
de toda ação educacional; 
c) Todos iguais apesar de diferentes: a 
inclusão  de crianças com necessidades 
educacionais especiais; 
d) O professor mediador da criança em sua 
aprendizagem; 
e) A construção de parcerias  com as famílias  
- Orientações didáticas gerais  
 

      •    Aprendizagens que podem ser promovidas na 
educação infantil; 

 - Experiência de brincar i imaginar  
 
      •  Caderno da Rede Formação de Professores 
Prefeitura de São Paulo   
         - Percursos de aprendizagem: jogar e brincar  
 
       •  Brinquedos e Brincadeira nas Creches 
Ministério 
 da Educação Governo Federal  
          Brincadeiras e interações nas diretrizes 
curriculares para a educação infantil  Modulo I  
 
       Revista Magistério  ¨Aonde anda a aula¨ 
        Publicação trimestral de DOT da SME   
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    •   O projeto de ação especial 
(PEA) ocorrerá no período de 
fevereiro a dezembro do presente 
ano, no qual as etapas serão 
desenvolvidas na medida em que 
forem sendo superadas. 
 
 

 

                  Terceiro bimestre 
 

 Leitura e discussão dos documentos 
de SME 

 

 Assistir e discutir vídeos de SME e 
outros 

 

 Reflexão sobre estudos de casos 
e/ou relatos de práticas 

 
 

 Pesquisa, leitura e discussão 
sobre temas relacionados com o 
campo de experiências da 
exploração da linguagem verbal e 
linguagem corporal. 

 
 

  
 
 
 

 Orientações curriculares Expectativas de 
aprendizagem e Orientações Didáticas- 
Educação Infantil Prefeitura de São Paulo 
Experiência da exploração da linguagem 
corporal 
Caderno da Rede- Percursos de 
aprendizagem: O corpo e o movimento criativo 
Freire João Batista  Educação de corpo inteiro 
Teoria e pratica da Educação Infantil  
 Capítulo 01 Pedagogia do movimento na 
escola de primeira infancia  pag.15 a 74  

 
•      Barbosa Maria Carmem Silveira /Horm Maria da 

Graça          Souza - Projetos pedagógicos na 
educação infantil 

             -Capitulo 10 Projetos em Regio Emillio 
pensamento e ação  
 
       •  Caderno da Rede Formação de Professores 
Prefeitura de São Paulo : Percursos e aprendizagens 
O corpo e o movimento criativo – 
 
        •    Orientação normativa nª 01 de 02/12/2013  
 
 

  Orientações curriculares Expectativas de 
aprendizagem e Orientações Didáticas- 
Educação Infantil Prefeitura de São Paulo 

 Experiência da exploração da linguagem 
verbal  
 

          •  Caderno da Rede Formação de Professores 
Prefeitura de São Paulo : Narrativas infantis no jogo 
de faz de conta .  

 
         Edwards Carolyn/ Gandini Lella/ George Forman  
As cem linguagens da criança  Ed. Artmed  
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                     Quarto bimestre  
 

 Leitura e discussão dos documentos 
de SME 

 Assistir e discutir vídeos de SME e 
outros 

 Reflexão sobre estudos de casos 
e/ou relatos de práticas 

 

 Pesquisa, leitura e discussão 
sobre temas relacionados com o 
campo de experiência da natureza 
e cultura . 

 

 Agrupamento I: das 12h30 às 13h30 

 Agrupamento II: das 17h30 às 18h30  
 
Segunda-Feira: Embasamento teórico, 
com leitura e reflexão sobre os Campos de 
Experiências. 
Terça-feira: Embasamento teórico, com 
leitura e reflexão sobre os Campos de 
Experiências. 
Quarta-Feira: Embasamento teórico, com 
leitura e reflexão sobre os Campos de 
Experiências e / ou Leitura e discussão dos 
documentos e / ou vídeos fornecidos pela 
SME, DRE e outros. 
 
 
 

   
 
 
 
        •      Haddad, Lennira- A creche em busca de 
identidade : perspectivas e conflitos na construção 
de um projeto educativo.  
 
           •  Material ADI Magistério  Secretaria 
Municipal de educação  Prefeitura de São Paulo – 
Ciências da Natureza e suas tecnologias 
                    Modulo I    Identidade 
                    Modulo II   Infancia e Cultura  
                    Modulo II   I Educar e Cuidar 
                    Modulo IV  Ambientes de Aprendizagem    
 
 
            •    Revista Magistério 
                Publicação trimestral de DOT da SME   
 
            •   Gil , M (coordenador) Educação inclusiva: 
o que o professor tem a ver com isso?  São Paulo – 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

 
             Avaliação: Vídeo Hofmam Jussara 
                                Texto  de Oliveira Zilma e 
Colasanto Cristina Aparecida  
                                         Formosinho Oliveira Julia 
                                         Parenta Cristina  
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PEA: Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Investigação  

O grupo sentiu a necessidade de aprimorar-se nas áreas propostas, pois encontra dificuldade na condução da criança à  

apropriação do conhecimento nas experiências das áreas  mencionadas. Levantamento   das reais necessidades das crianças 

nos referidos campos de experiência, conforme as orientações curriculares.  

 

Problematização 

O foco para o PEA em 2014 é criar uma atitude diferenciada em relação à experiência do brincar e imaginar, experiência da 

exploração da linguagem corporal, experiência da exploração da natureza e cultura experiência da linguagem verbal, fazer com 

que o professor perceba a importância de trabalhar atividades relacionadas com foco nas expectativas estudadas. Tornando a 

unidade um espaço que garanta o acesso às diferentes linguagens.  

 

Sistematização 

Leitura de texto, discussão, reflexão e pesquisa pertinente ao tema em questão, propostas de atividades a serem realizadas em 

sala pelas professoras com as crianças, relato de experiência das atividades desenvolvidas nas salas/troca de experiência, 

levantamento de questões para possível analise e mudança de praticas/atitude e verificação das atividades em relação à idade 

das crianças (atividade adequada para a faixa etária). 

 

Alternativa de solução 

Implementação das propostas de SME, através da formação continuada e da troca de experiência do grupo docente. 

Acompanhamento, analise e inferência para alcançar os  resultados esperados. 

 

Avaliação  

Acompanhamento e Avaliação semestral. 
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PEA: Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: CONTÌNUA E FINAL 

 

Periodicidade, indicadores e instrumentos para registro do processo e aferição dos resultados. 

 

                             A avaliação ocorrerá conforme rege a portaria nª901 de 24/02/2014, deverá ser contínua através da observação e 

do registro semestral. 

                           Ocorrerá também no término do projeto através de registro, sendo realizada individualmente. 

 

 

 

 

S.PAULO, ______/_____/______       ___________________________________     ____________________________________       

                                                                 COORDENADOR PEDAGÓGICO                      DIRETOR DE ESCOLA 
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PEA: : Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil 

PESSOAL ENVOLVIDO: PARTICIPANTES         HORÁRIO DO AGRUPAMENTO  17:30h às 18:30h 

 

Cargo Nome RF Jornada 

Total de 
Aulas 

da 
Regênci

a 

Dias 
do 

Coletivo 

Assinatura 

PEI Eleni Aparecida Molão Castanho 749.587.1 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Francisca Lisa 665.459.2 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Cristina Aparecida Pinheiro 747.105.0 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Priscila Silva Domingues 753.388.8 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI  Elaine da Silva Antoniassi 744.959.3 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Daniela Cerqueira Juduci Sampaio 744.957.7 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Regina Soares Mariano  675.322.1 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Elaine da Silva Santos  744.956.9 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Nádia Conceição Monteiro de Lima  749.241.3 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Andrea Aparecida Coelho Granado 619.811.2 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 

 

PEI Aurilene Alves Rodrigues Moura 711.545.8 J30 25 Seg.,Ter. e 
Quarta 
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COORDENAÇÃO 

Cargo Nome RF 
Jornad

a 

Dias de 

Coorde 

Nação 

Horário  de 

Coordenação  

de Grupos 

Assinatura 

Coordenador 

Pedagógico 

Sueli Aparecida Hypolito 591.212.1 J 40  Seg, 

ter,qua 

17:30 às 18:30  

Assistente de 

Diretor de Escola 

Adriana Santana de Luna  684.952.1 J 40  Seg, 

ter,qua 

17:30 às 18:30  

PEA: : Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil 

PESSOAL ENVOLVIDO: PARTICIPANTES         HORÁRIO DO AGRUPAMENTO:  12:30h às 13:30h 

Cargo Nome RF 
Jornad

a 

Total de 

Aulas da 

Regência 

Dias 

do 

Coletivo 

Assinatura 

PEI Reginalva Santos Oliveira Amaral 609.392.2 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Gelza Gomes dos Santos 693.187.1 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Daniela Maria da Silva Vieira 745.697.2 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Regina Aparecida da Silva Lima 572.857.6 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Maria Tusiko Kuwata Viveiros 609.027.3 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Silva Helena Falleiro de Souza 564.301.5 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Josefina da Silva Lima 611.163.7 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Udemia Luiz Silva Carvalho  770.997.8 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 
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PEI Francisca Joseane Grangeiro Landim 748.022.9 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Maria Isabel de Carvalho 609.023.1 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Maria Elena da Cruz Toniatto 813.655.6 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

PEI Beatriz Pereira dos Santos 814.696.9 J30 25 Seg.,Ter. e 

Quarta 

 

 

COORDENAÇÃO 

 

Cargo Nome RF Jornada 

Dias de 

Coorde 

Nação 

Horário  de 

Coordenação  de 

Grupos 
Assinatura 

Coordenador Pedagógico Sueli Aparecida Hypolito 591.212.1 J40 Seg, 

ter,qua 

12:30 às 13:30  

Diretor de escola Sandra Regina Souza Batista 691.573.6 J40 Seg, 

ter,qua 

12:30 às 13:30  
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PEA: : Os diversos campos de experiências para uma aprendizagem significativa na educação infantil  

PARECER DA EQUIPE GESTORA DA U.E. 

 

 

                                   Somos favoráveis ao Projeto Especial de Ação (PEA), neste CEI, visto que as ações que serão realizadas neste 

projeto, de formação contínua, problematizam a nossa prática pedagógica e buscam um avanço na construção de conhecimentos 

propostos nas Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagem e orientações didáticas para Educação Infantil e em 

consonância com o projeto pedagógico. 

 

 

                          Data ____/___/_______                                        

 

 

 

                      ______________________________                                                                                     _____________________________   

                            Coordenador Pedagógico                                                                                         Diretor de Escola 

                                Carimbo e assinatura                                                                                           Carimbo e assinatura 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 
1- Qual sua concepção de criança? 

2- Como você se sente como professora de Educação Infantil? 

3- O que você acha do PEA, enquanto proposta de formação continuada do Município de 
São Paulo? 

4- Como o PEA tem contribuído para seu trabalho juntamente com as crianças? 

5- O PEA faz com que você modifique suas prática em algumas situações da rotina? 

6- Você tem procurado fazer outros cursos para sua formação continuada ou acha que o 
PEA é suficiente? 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DAS ENTREVISTADAS  

Identificação:  

Nome:  _________________________________________________________ 

Instituição:______________________________________________________ 

Idade: _____            Sexo: _______     Estado civil: ______  Nº de filhos: ____ 

Formação:  

Ensino médio: (  ) profissionalizante/técnico  (  ) regular   (  ) magistério 

Graduação em:  ____________________ Ano de conclusão: ______________ 

Você fez curso de pós-graduação (completo)? 

Sim ( )  Não ( ) 

Qual curso: ___________ 

Ano de conclusão:______ 

Já atua como professor de creche há quanto tempo? ______________________ 
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