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INTRODUÇÃO 

 O crescimento das pesquisas sobre educação infantil demonstra o reconhecimento 

científico da importância da investigação sobre a criança pequena, seu desenvolvimento e 

educação, em especial no século XX. 

 Plaisance e Rayna (1997, apud Rocha, 1999, pp. 84, 85a) realizaram estudo analisando 

a situação das pesquisas sobre a educação infantil no mundo nos últimos trinta anos. 

Identificaram tendências e constataram a diversidade de enfoques e temas de interesse global 

e local, que muito se assemelham aos enfoques observados por Rocha (1999) em pesquisa 

realizada sobre o mesmo tema no Brasil.  

 Em pesquisas no Brasil e no mundo a formação de profissionais ganhou projeção em 

vista das mudanças que têm acontecido tanto nos contexto de trabalho (creches e pré-escolas), 

como na formação em si. Para Barroso (2003, p. 69) a formação “surge então como um 

instrumento necessário a adaptar os trabalhadores à mudança” e as ciências da educação fizeram 

dela um dos seus objetos de estudo prioritários. 

 No Brasil a formação dos profissionais de educação tem crescido como área temática 

para investigação cientifica por conta das diversas abordagens que o tema proporciona quando 

se estuda o papel desses profissionais como mediadores do processo educativo, num momento 

histórico marcado pelas reformas educacionais.  

 Uma dessas pesquisas comparou quantidade e tipos de investigação, analisando temas 

e técnicas mais utilizadas (ANDRÉ, 2006). Embora os resultados apontem para o crescimento 

do número de programas de pós-graduação, e conseqüentemente do número de produções que 

espelham a diversidade institucional onde os programas são desenvolvidos, a amplitude de 

concepções e a multiplicidade dos enfoques e linhas teóricas para análise mostram que há 

problemas relativos à metodologia de pesquisa. 

 Não houve mudança significativa nas metodologias ao longo de dez anos, que se 

concentram no estudo de um caso, uma disciplina ou um curso, ou seja, “aspectos muito 

particulares da formação docente” (ANDRÉ, 2006, p. 606), analisados mediante a utilização 

de entrevistas e depoimentos para relacionar as concepções, opiniões ou saberes dos 

professores. Esses procedimentos “reforçam algumas críticas persistentes na pesquisa 

educacional brasileira, ou seja, do recorte estreito, da fragmentação, do conhecimento parcial 

e superficial da realidade” (ANDRÉ, 2006, p. 612). 
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 Além da fragmentação e do conhecimento parcial e superficial, as pesquisas sobre 

formação de professores tornam-se complexas devido a diferentes e variadas abordagens para 

investigação, que podem contemplar formação inicial, formação continuada, metodologias, 

estratégias e conteúdos, história geral ou histórias pessoais e um sem-número de outras 

possibilidades. 

 Mas qual é o impacto social das pesquisas em educação? Gatti (2002) realizou dois 

trabalhos (1986 e 1994) com o objetivo de analisar como e em quê as pesquisas contribuíram 

para reformas e inovações no sistema educacional brasileiro. Foram ouvidos, por meio de 

entrevistas, pesquisadores de instituições de ensino superior e profissionais de diferentes 

níveis da administração pública vinculados às secretarias de educação de diferentes pontos do 

Brasil. 

 Os entrevistados identificaram que a participação das instituições de ensino superior 

nos projetos para inovação do sistema educacional é insuficiente devido a uma visão 

idealizada e teórica da Universidade sobre o ensino. Desses fatores resultam o distanciamento 

das pesquisas dos problemas práticos nos projetos das escolas e a resistência do sistema 

educacional em assimilar propostas inovadoras. Esse distanciamento é verificado também na 

quase inexistência de trabalhos em conjunto e na falta de comunicação sobre os resultados das 

pesquisas realizadas por Gatti (2002). 

 Do ponto de vista dos pesquisadores, os problemas que dificultam essa aproximação 

estão relacionados à falta de mecanismos de integração entre a universidade e as políticas 

públicas, problemas de comunicação e difusão, pesquisas que por sua vez são 

individualizadas e com descontinuidade na produção. 

[...] observa-se uma perspectiva linear, revelando uma concepção muito idealista 
quanto à relação pesquisas-políticas-ações educacionais; [...] há uma porosidade 
entre o que se produz nas instâncias acadêmicas e o que se passa nas gestões e ações 
nos sistemas de ensino, [...] agregado há o fator tempo. Os tempos dos caminhos da 
investigação científica e da disseminação de sínteses que, por meio e a partir dessas 
investigações se produzem é bem diferente dos tempos do exercício “em tempo real” 
da docência e da gestão educacional (GATTI, 2002, pp. 34-35). 
 

 Os resultados mostram a linearidade e o idealismo das pesquisas, que se distanciam da 

prática, ocorrendo uma diferença de tempo real entre a docência e a gestão pública. Esse 

distanciamento, agregado aos fatores apontados pelos entrevistados, como em especial a falta 

de trabalho conjunto e por conseqüência a falta de comunicação entre as duas instâncias, 

acabam por não oferecer caminhos ou indicadores para a docência em curto prazo.  

 Os resultados que são socializados acabam por serem utilizados numa temporalidade 

histórica bastante diferente, como por exemplo, o “impacto dos estudos sobre fracasso escolar 
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e qualidade do ensino em políticas nos anos 90, a partir de pesquisas e discussões no final dos 

anos 70 e dos anos 80” (GATTI, 2002, p. 35). 

 Outro ponto que merece destaque refere-se aos procedimentos para realização de uma 

investigação. As pesquisas devem obedecer a um rigor metodológico, desde a elaboração de 

suas hipóteses, uso de técnicas para obtenção dos dados, métodos de trabalho relativos aos 

dados coletados etc. O conjunto desses procedimentos dá consistência à investigação e 

possibilita a aplicação dos resultados obtidos. No entanto observa-se a predominância de 

técnicas não quantitativas, com fragilidades que têm origem “na precária formação que 

tivemos e temos, para uso e crítica tanto dos métodos ditos quantitativos como dos 

qualitativos [...] porque a formação que está sendo dada não é adequada nem suficiente” 

(GATTI, 2002, pp. 31-32, grifos nossos). 

 Para superar essa fragilidade é importante investir na formação para pesquisa desde a 

formação inicial, objetivando superar a “cisão entre teoria e prática, entre o pensar e o fazer 

que leva a falsa impressão de que a docência se caracteriza pela aplicação imediata de 

metodologias formuladas em alguma instância superior à sala de aula” (ESTEBAN; 

ZACCUR, 2002, p. 17). 

 Uma tendência de pesquisa em ascensão na última década é a do “professor-

pesquisador, indicando o reconhecimento e a valorização da academia em relação ao potencial 

formativo da perspectiva do professor pesquisador de sua prática” (GARRIDO; 

BRZEZINSKI, 2006, p. 626), constituindo-se em exemplos de pesquisa-ação. 

Essas pesquisas foram importantes porque empreenderam descrições precisas, 
algumas delas feitas ao longo do tempo prolongado (estudos etnográficos), sobre as 
condições organizacionais do trabalho docente. Desvelaram as relações de poder na 
escola e registraram a estrutura burocrática dessa instituição, resistente ao novo, o 
trabalho isolado dos professores, sua falta de engajamento. Focalizaram as 
contradições entre o discurso “construtivista” ou progressista e as práticas 
“tradicionais” dos professores (GARRIDO; BRZEZINSKI, 2006, p. 628). 
 

 Na opinião de Ghedin (2004) essa tendência configura-se como um grande avanço 

para a valorização da profissão docente e do seu trabalho coletivo nas instituições onde atua. 

No entanto pode também apresentar problemas a serem superados: 

O individualismo da reflexão, a ausência de critérios externos potenciadores de uma 
reflexão crítica, a excessiva (e mesmo exclusiva) ênfase nas práticas, a inviabilidade 
da investigação nos espaços escolares e a restrição desta nesse contexto (GHEDIN, 
2004, pp. 410-411). 
 

 A superação dos problemas apresentados por Ghedin (2004) pode ocorrer na medida 

em que o pesquisador, professor ou não, reconheça a importância da realização de projetos de 

investigação coletivos e colaborativos entre instituições de ensino e universidade, resultando 
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na conciliação da formação, do exercício profissional e do desenvolvimento das instituições 

educacionais. 

 Para Esteban e Zaccur (2002), a ênfase no aspecto coletivo corrobora com o foco 

central do processo: o protagonismo do professor e sua competência para agir criticamente no 

seu cotidiano. 

Um trabalho individualizado dificulta a crítica, pois a ausência do outro impede o 
confronto e a recriação de idéias. Coletivamente, entretanto, fica garantida a 
pluralidade de idéias e caminhos, estimulando um olhar mais crítico para a 
realidade. Este movimento dá condições para que cada um se fortaleça como sujeito 
e, no coletivo, torne-se mais competente para formular alternativas viáveis de 
transformação do real (ESTEBAN; ZACCUR, 2002, p. 23). 
 

 Utilizar a pesquisa como articuladora da formação de profissionais de educação 

constitui um avanço para a superação da dicotomia entre o fazer e o pensar, tão presente na 

divisão do trabalho do professor, hierarquizado entre quem teoriza e os outros, limitados à 

prática. 

 Trata-se de dar sentido ao aprofundamento teórico na busca de soluções para as 

perguntas que têm origem no cotidiano da instituição de educação, nas relações entre adultos 

e crianças, crianças e crianças, nos materiais, nos espaços, e manter um diálogo entre 

professores e pesquisadores, em que ambos desenvolvem-se como pessoas, profissionais e 

enquanto grupo. 

 Essas questões nos levam às ponderações de André (2006, p. 612), quanto: 

A necessidade de constituir grupos de pesquisa que permitam o estudo aprofundado 
de um objeto, com possibilidade de concentração em um referencial teórico comum, 
visto sob diferentes olhares, mas com um único foco de interesse. Afinal, a 
construção do conhecimento se faz no coletivo e os grupos de pesquisa podem ser 
espaços ricos de produção. 
 

 O Ministério da Educação brasileiro apóia a formação de grupos de pesquisa, por meio 

da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, criada 

em 1951 com a finalidade de: 

Subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para a área de pós-
graduação, coordenar e avaliar os cursos desse nível no País e estimular, mediante 
bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos, a formação de recursos humanos 
altamente qualificados para a docência de grau superior, a pesquisa e o atendimento 
da demanda dos setores público e privado (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Lei n. 
8.405/92, Art. 2º). 
 

 Integrado às ações do Ministério da Educação, e para fomentar a organização de 

Grupos de Pesquisa, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 

CNPq iniciou, em 1992, o processo de registro dos grupos de pesquisa no início do novo 

século. O CNPq é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia destinada ao fomento 
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da pesquisa científica e tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa no 

país. Sua história está diretamente ligada ao desenvolvimento científico e tecnológico do 

Brasil contemporâneo.  

 O CNPq dispõe de diferentes modalidades de fomento à pesquisa, dentre elas os 

Grupos de Pesquisa, que recebem subsídio para publicações científicas, apoio à capacitação 

de pesquisadores, intercâmbios ou promoção de reuniões e congressos científicos. Para tanto 

os interessados respondem a editais públicos e registram-se na base de dados do Conselho, 

denominada de Diretório de Grupos de Pesquisa, que oferece dados atualizados a todos os 

pesquisadores. 

“No último censo, encontravam-se cadastrados mais de 21 mil grupos de pesquisa [...]. 

O censo anterior, realizado em 2004, inventariou 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, 

sendo 47.973 doutores” (CNPq, 2008). 

 Em 2006, dos 21.024 grupos cadastrados 1.483 realizavam estudos na grande área da 

educação e apenas 98 sobre educação infantil (CNPq, 2008). 

 Os dados mostram a consolidação dos grupos de pesquisa que durante as duas décadas 

anteriores iniciaram seus trabalhos de investigação sobre: 

[...] alfabetização e linguagem, aprendizagem escolar, formação de professores, 
ensino e currículos, educação infantil, fundamental e média, educação de jovens e 
adultos, ensino superior, gestão escolar, avaliação educacional, história da educação, 
políticas educacionais, trabalho e educação (GATTI, 2002, p. 20). 
 

 A ANPEd - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação tem 

acompanhado esse movimento em suas reuniões anuais, contando com participação 

expressiva de pesquisadores, resultando em importante papel para intercâmbio e difusão das 

pesquisas sobre questões educacionais (GATTI, 2002). 

 Exemplo bem sucedido de Grupo de Pesquisa que estuda um objeto de forma coletiva 

e com referencial teórico comum, contribuindo para a construção do conhecimento no 

coletivo, é o desenvolvido pelo Centro de Investigação sobre Desenvolvimento Humano e 

Educação Infantil - CINDEDI, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto - 

da Universidade de São Paulo - USP, no Projeto Rede de Significações - RedSig. 

 Fundamentados na visão sócio-histórica do desenvolvimento humano (VYGOTSKY, 

1991, 1993; WALLON, 1979), os vários membros do grupo investigam os processos de 

desenvolvimento humano nos seus contextos sociais e culturais, procurando analisar e 

entender as relações entre famílias, educadoras e creche ao “compartilharem o 

cuidado/educação da criança” (ROSSETTI-FERREIRA, 2004, p. 15). 

Nas palavras de sua coordenadora, Profª Maria Clotilde Rossetti-Ferreira (2004, p. 15): 
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Assumindo o compromisso de promover melhores condições de desenvolvimento 
para as crianças pequenas que freqüentam creches e pré-escolas, temos empreendido 
um trabalho tanto de formação de profissionais de nível técnico e universitário como 
de assessoria a várias instituições e secretarias, com participação ativa em 
movimentos regionais e nacionais de luta pela melhoria da qualidade da educação 
infantil no País. 
 

 O referido grupo tem realizado pesquisas e intervenções sobre processos de adaptação 

à creche, origem social das crianças e famílias, construção das relações creche e família, 

construção de trabalho pedagógico para crianças nessa faixa etária, entre outros (ROSSETTI-

FERREIRA, 2004). 

 Nossa pesquisa está centrada na formação de profissionais para a educação infantil. 

Não temos a intenção de pesquisar os processos de adaptação das crianças e das famílias, mas 

o processo de formação de adultos, profissionais que atuam diretamente com as crianças ou na 

gestão e supervisão de instituições de educação infantil, realizado por dois Grupos de 

Pesquisa, um no Brasil e outro em Portugal. 

Nosso interesse pelo tema tem sua origem em nosso mestrado, quando constatamos 

que as propostas para formação de profissionais de educação infantil possuiam três 

características:  

• Representação: são dadas para representantes de determinada unidade escolar 
(devido a problemas de custo ou local); 
• falta de continuidade: não há um encadeamento, ora nos conteúdos, ora na 
representação, e 
• conteúdo abrangente: conteúdo sem relação com peculiaridades ou 
necessidades vividas pelo grupo ou escola (CREPALDI, 2002, pp. 145-146). 
 

 A formação de profissionais para educação infantil exige mais do que a participação 

em cursos por representatividade. A presença de um profissional não garante a 

“aprendizagem” dos conteúdos e muito menos que ele seja transmitido de maneira eficaz para 

os demais profissionais, em especial se não atenderem às necessidades ou interesses do grupo. 

 É comum também que nessa modalidade de cursos não ocorra um encadeamento entre 

os conteúdos apresentados, por seguirem a lógica acadêmica transmissiva. Além disso, é 

comum que haja uma rotatividade entre os profissionais que participam desses cursos, que 

nem sempre acontece pelo interesse dos profissionais, mas dependente da autorização da 

chefia imediata e de acordo com o número de profissionais que permaneceram no local de 

trabalho. 

 Portanto não resultavam na transformação das práticas e na melhoria do atendimento 

às crianças. Essas constatações também foram apoiadas nas pesquisas de Campos (1994, 
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1997); Kishimoto (1999) e Machado (1998, 1996), que apontaram a precariedade na formação 

desses profissionais. 

 Verificamos que existem muitos enfoques de pesquisas sobre as modalidades de 

formação de profissionais e que a Formação em Contexto (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2001; OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO, 2002), tem obtido 

resultados inovadores (THURLER, 2001), com qualidade (ZABALZA, 1998; DAHLBERG; 

MOSS; PENCE, 2002; CAMPOS; CRUZ, 2006) e duradouros, porque considera e respeita os 

saberes dos profissionais (TARDIF, 2004, 2007; NÓVOA, 1992; AMIGUINHO, 1992; 

BARROSO, 2003) apóia-o no seu desenvolvimento como profissional (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001) e transforma a cultura organizacional, 

(HARGREAVES, 1998; FULLAN; HARGREAVES, 2003; FORMOSINHO, 2005, 2007). 

 Esse tipo de formação é centrada na escola (FULLAN; HARGREAVES, 2003), não é 

individualizada, é ecológica (BRONFRENBRENNER, 1996; SACRISTÀN, 1992,1999), com 

foco na prática-reflexiva do professor (DEWEY, 1959; ZEICHNER, 2005; SCHÖN, 1983, 

1987, 1992; STENHOUSE, 1991; ALARCÃO, 1998). O professor passa a investigar seu 

trabalho (DEWEY, 1959; STENHOUSE, 1998), compartilhar com os demais profissionais 

suas percepções e descobertas. 

  Essas características correspondem à fundamentação teórica para investigar o 

funcionamento de dois grupos de pesquisadores e educadores que atuam no Brasil e em 

Portugal, as ações que desenvolvem para formação, supervisão e apoio a profissionais e, a 

partir da convivência com eles, descrever suas características, seu contexto, compreender suas 

práticas, explicitar mecanismos facilitadores e dificultadores para e na formação da 

profissionalidade dos educadores de infância. 

 As pesquisas sobre a formação de professores (KISHIMOTO, 2004a; KISHIMOTO; 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002; DAY, 1999) têm indicado que a formação de 

profissionais de educação infantil ocorre afastada da prática profissional e de maneira 

fragmentada, dificultando o entendimento e a aplicação de concepções como as que Dewey 

(1959) já anunciava na década de 30. 

 Para Dewey (1959, p. 41) a intencionalidade da educação deveria ser traduzida na 

escolha do ambiente, dos materiais e métodos utilizados, 

... a educação não consiste unicamente em “falar” e “ouvir” e sim em um processo 
ativo e construtor, [...], mas para se pôr a matéria ou a teoria em ato ou em prática 
exige-se que o meio escolar esteja preparado, em extensão raramente atingida, como 
locais e condições para agir e fazer com utensílios e materiais de natureza física. 
Exige-se, ainda, que se modifiquem os métodos de instrução e administração de 
modo a permitir e assegurar o contato direto e contínuo com as coisas. 
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 Para analisar os impactos das mudanças das práticas no cotidiano da instituição 

infantil nos serviremos das categorias propostas por Dewey (1959), tendo por base tempos e 

espaços que traduzem concepções e crenças sobre crianças e educação. Portanto não são 

aspectos neutros, da mesma forma que as relações e inter-relações estabelecidas entre crianças 

e crianças, crianças e adultos e adultos e adultos. Essas dimensões interligam-se ao projeto 

pedagógico e à organização geral da instituição, na maneira como os profissionais observam, 

registram e avaliam o processo educativo. 

 Dado esse cenário, nos perguntamos: como esses Grupos de Estudos existentes nas 

universidades dos dois países fazem para superar os discursos acadêmicos e políticos, 

desenvolver profissionais em grupos colaborativos e enriquecer práticas pedagógicas na 

educação infantil? 

O objetivo de nosso estudo é verificar como o investimento na formação 

colaborativa de pessoas/profissionais que atuam na educação infantil resulta na 

melhoria da qualidade da educação para as crianças. Ou seja, como os dois 

Grupos fazem para promover o desenvolvimento de profissionais nos contextos de 

educação infantil e sua relação com o desenvolvimento organizacional dessas  

instituições. 

 

 A investigação requer a definição do significado da formação em contexto e de 

qualidade, considerando a Declaração dos Direitos da Criança e demais disposições legais dos 

sistemas de ensino brasileiro e português. 

 Incide também na identificação dos resultados alcançados pelos dois grupos na 

transformação das práticas cotidianas nas instituições de educação infantil relacionadas aos 

protagonistas do processo educativo: crianças, pais e profissionais da instituição, e nas 

dimensões curriculares como: espaços e materiais que compõem esse ambiente, rotinas e 

organização do tempo, desenvolvimento de atividades e organização geral da instituição. 

 Nossa pesquisa de cunho qualitativo caracteriza-se, segundo Stake (1999), como um 

estudo de caso do tipo múltiplo, por não se tratar de um estudo coletivo, mas o estudo 

intensivo de dois casos, visando a interpretação de seu significado na construção do conceito 

abstrato de formação profissional. 

 Para desenvolver esse estudo, a tese é organizada com uma introdução que dá visão 

geral do trabalho e o detalhamento em duas partes. Na primeira apresenta-se o quadro teórico 
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metodológico em três capítulos; na segunda, detalham-se os cenários dos contextos e a opção 

metodológica do estudo de caso efetuado, com a integração das informações recolhidas. 

 Na primeira parte a revisão da literatura inicia-se no primeiro capítulo, com a 

apresentação do quadro teórico sobre a formação inicial de profissionais e a formação 

continuada. 

 No Capitulo 2 trata-se a Formação em Contexto, concepções teóricas adotadas pelos 

dois grupos, papel das Pedagogias da Infância na Formação em Contexto, Pedagogia do Jogo, 

interligação entre formação dos profissionais e aperfeiçoamento das instituições, formação 

como ferramenta de intervenção nos contextos educacionais e direito da criança a uma 

educação com qualidade, e quadro metodológico, finalizando a primeira parte da pesquisa. 

 Na segunda parte do Trabalho, iniciamos com o Capitulo 3, que descreve o 

funcionamento da Formação em Contexto no âmbito dos Projetos Português e Brasileiro, a 

importância da Rede de pesquisadores, a Associação Criança e o Grupo Formação em 

Contextos Integrados de Educação Infantil - GRUPO FEUSP.  

 No Capitulo 4 utiliza-se a modalidade de pesquisa de estudo de caso para analisar a 

contribuição dos dois grupos de pesquisa nos processos de formação em contexto para o 

desenvolvimento profissional e organizacional. A intenção é investigar as características que 

se apresentam no decorrer do processo de formação, pesquisa e intervenção.  

O capítulo 5 contém as considerações finais com base na análise do impacto da 

formação em contexto no cotidiano das instituições de ensino apoiadas pelos dois grupos. Por 

fim, integram-se as referências bibliográficas e os anexos. 
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Capítulo 1 

1 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

Nenhuma atividade parece mais velha que a de ensinar. É de crer mesmo que, já na 
caverna, o homem ensinasse ao homem, ou, pelo menos, que o filho ali aprendesse 
do pai, copiando-lhe os gestos, na luta contra os animais de presa... Aprender e 
ensinar devem ter nascido, assim, com o alvorecer da própria vida humana 
consciente (LOURENÇO FILHO, 1922, p. 9). 

 Definir o que seja formação significa acreditar na mudança, no desenvolvimento e na 

evolução. Significa que existe outra possibilidade que pode ser aprendida, experimentada, 

avaliada, aperfeiçoada, ensinada e assim sucessiva e ecologicamente, num processo que leva 

em consideração o sujeito e aqueles com os quais se relaciona num dado tempo e num 

determinado espaço. 

 Pretende-se aprofundar o conhecimento sobre os processos de formação de 

profissionais, examinando parte da história da formação nos dois países alvo de nossa 

investigação para entender os pressupostos em que foram pautadas concepções e práticas de 

formação profissional. 

 

1.1 – BREVE HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL 

 Consideramos que para melhor entender o tema formação de educadores seja 

necessário um breve percurso histórico, porque muitas das práticas encontradas na formação 

de profissionais para a educação na atualidade mantêm-se ligadas a concepções antigas e 

ultrapassadas, que não consideram as transformações sociais, históricas e tecnológicas 

realizadas pela humanidade nos últimos dois séculos. 

 O ser humano nasce com potencialidade para tornar-se um ser social porque precisa de 

seu semelhante para sobreviver. A criança ao nascer já expressa muitas de suas sensações e 

necessidades e mais do que qualquer outro filhote requer cuidados indispensáveis para a sua 

sobrevivência.  

  Desde muito cedo a criança aprende nessa relação com o outro, consigo mesmo e com 

a natureza a acumular saberes, dando corpo à cultura que representa o conjunto de costumes 

das pessoas com a quais convive. Esses saberes colocados em prática transformam a natureza 

e o próprio ser humano. 

 Alguns saberes têm sua especificidade: transformar madeira em móveis, sementes em 

alimentos, tecidos em roupas, curar doenças, organizar e partilhar esses conhecimentos. Na 

medida em que esses conhecimentos foram vivenciados e organizados surgiram instituições 

como a escola, local onde as pessoas sistematizam, aperfeiçoam, transmitem e transformam 
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informações, gerando novos conhecimentos dirigidos às gerações mais novas, às gerações 

contemporâneas e a gerações futuras. 

 Por muitos séculos a escolha das pessoas que trabalhavam como docentes esteve 

ligada à Igreja e ao conceito de vocação1, com um significado quase místico de predestinação 

e renúncia em prol dos menos favorecidos. Num sentido mais moderno esse termo é 

empregado como inclinação, gosto, preferência, predileção por uma atividade, ofício ou 

profissão. 

 Com o advento da revolução industrial e a necessária ampliação da mão-de-obra, a 

escola assume o caráter de preparação para o trabalho. Posteriormente, com as transformações 

sociais e políticas ocorridas a partir do século XIX, a educação inclui-se na categoria dos 

direitos sociais e como tal submete-se às designações do Estado que a normaliza e organiza. 

 Nesse período a idéia de uma escola normal a cargo do Estado, destinada a formar 

professores leigos, torna-se realidade com base numa organização didática simples, voltada à 

transmissão do conhecimento, organizada em áreas como linguagem, aritmética, religião, 

acrescida de rudimentar e limitada formação pedagógica com caráter prescritivo (CAMBI, 

1999). 

“O mestre devia aprender a ensinar vendo ensinar, por mestres mais experientes no 

tratar grupos de crianças” (LOURENÇO FILHO, 1922, p. 32). 

 As inovações de ordem ideológica, política, cultural e tecnológica resultaram em 

repercussões na instituição educacional, com destaque para a popularização do ensino e a 

conseqüente necessidade de ampliação da mão-de-obra docente mais qualificada.  

“Em meados do século XIX, desenvolvera-se um discurso da prática profissional, com 

uma visão mais racional e menos religiosa do mundo” (POPKEWITZ , 1997, pp. 88-89). 

 A formação universitária tem grande impulso com base nas ciências sociais, em 

especial a Psicologia, que passa a fornecer profissionais especializados e eficientes para 

implantar programas educativos “para melhoria da sociedade como um todo” (POPKEWITZ, 

1997, p. 110). 

 No século XX a educação passa a ser responsabilidade do Estado, que determina a 

legislação sobre formação inicial e continuada, currículo, metodologia, mecanismos de 

avaliação dos cursos públicos e privados e, portanto, dos profissionais por eles formados, 

procurando manter uma uniformidade mínima, própria de um sistema burocrático.  

 Na atualidade a formação acontece em cursos de nível superior em institutos, 

faculdades ou universidades, que possuem uma organização didática mais complexa, 

disciplinas obrigatórias e optativas, muitas vezes estanques entre si. 
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PORTUGAL 

 Em Portugal, apesar do acolhimento e assistência à criança pequena datar de 

aproximadamente 1458, com a criação das “Misericórdias”, pela Rainha D. Leonor, a 

formação de profissionais não foi muito valorizada.  

 Com caráter assistencial e religioso, esse atendimento era destinado aos pobres, 

doentes e crianças sem família. Somente em 1834, com a expulsão das ordens religiosas do 

país, é que foi criada uma instituição para crianças, que além do carater assistencial agregava 

conforme seus estatutos a educação e instrução “desde que tenham acabado a criação de leite 

dos meninos até 7 anos e das meninas até 9 anos” (CARDONA, 1997, p. 27). 

 Com a República, a partir de 1910, a educação infantil aparece como preparação para 

a escola primária, ressalvadas as características etárias e cognitivas da criança (CARDONA, 

1997) 

 Nos anos 30, com o Golpe de Estado e início da Ditadura Militar, vigora o regime 

denominado por Salazar de Estado Novo. A educação assume características ideológicas. 

Quanto à educação das crianças pequenas, há um grande retrocesso. As escolas de educação 

infantil existentes foram retiradas do sistema de ensino, fechadas ou transformadas em “Obra 

das Mães para a Educação Nacional”, instituição criada para orientar as mães de acordo com 

as idéias do regime político vigente, ou seja, responsáveis pela educação infantil e pré-escolar 

como complemento da ação familiar.  

 O mesmo ocorre em relação à profissionalização das educadoras, como a criação em 

1939 da Escola Normal Social para “formar assistentes de serviço social, passando estas, para 

além de outras funções, a poder trabalhar em instituições (...) de educação de infância” 

(CARDONA, 1997, p. 52). 

 A partir dos anos 60, juntamente com o descontentamento da população em relação ao 

governo, observou-se crescente urbanização e declínio no número de nascimentos de crianças. 

A educação infantil foi quase toda entregue à iniciativa privada, com “elevadas mensalidades 

destinada a atender às crianças oriundas de famílias economicamente melhor favorecidas e as 

de assistência social para as crianças pobres” (CARDONA, 1997, p. 60). 

 Somente na  década de 70 reformas começam a sair do papel e a educação de infância 

começou a ser reestruturada gradual e paulatinamente. Em 1973 foi reintegrada ao sistema de 

ensino. Com as mudanças políticas e 

... a expansão e generalização da escolaridade obrigatória vivemos em Portugal, nas 
décadas de 60, 70 e 80, um período de grande carência de professores. (...) Mas 
outro problema surgiu no seu lugar - o da qualidade da formação, tanto dos novos 
docentes (que, embora em menor número, continuarão a ser necessários) como dos 
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docentes já em serviço (que, em muitos casos, não puderam ter a formação inicial 
mais desejável) (CARDONA, 1997, pp. 96-97). 
 

 Até o final da década de 70 permaneceram as divergências sobre a formação dos 

profissionais que atuam  nas instituições vinculadas ao Ministério da Assistência  Social - 

MAS e ao Ministério da Educação, no primeiro caso sem a obrigatoriedade  de curso técnico, 

e sobre o atendimento oferecido às crianças de 0 a 3 anos: 

Num relatório apresentado em 1979, pelo Sector Único da 1.ª e 2.ª Infância, são 
também apresentadas diversas críticas à acção desenvolvida pelos serviços do 
Ministério da Educação: “Uma vez que o Ministério da Educação prevê somente um 
técnico por 25 a 30 crianças e estas apenas dispondo de horário de 25 horas por 
semana (5 dias), logicamente se conclui que estas actividades apenas podem 
assegurar uma resposta  às necessidades das crianças numa linha de educação, 
enquanto que no Ministério dos Assuntos Sociais a preocupação de assegurar o 
desenvolvimento integral da criança é simultânea à preocupação de assegurar o 
direito ao bem-estar das mesmas, nomeadamente, durante as horas de trabalho dos 
pais ou outras situações de risco. Assim, o quadro tipo de pessoal para 
estabelecimento do MAS foi organizado de forma a que as actividades possam dar 
resposta a um horário de funcionamento, em regra de 10 a 12 horas por dia, a fim de 
poder satisfazer as necessidades das diversas mães que trabalham” (CARDONA, 
1997, pp. 86-87). 

 

 Com a promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 49/2005, foram 

estabelecidas concepções e princípios gerais para a educação. No que concerne à Educação 

pré-escolar, concebe-a como integrante do sistema de ensino, de acordo com o Artigo 4º, e 

como “complementar e ou supletiva da acção educativa da família, com a qual estabelece 

estreita cooperação”. E dedica todo o capítulo 5 para detalhar suas finalidades e objetivos. 

 O Artigo 33 da referida Lei estabelece os Princípios Gerais sobre a formação de 

educadores e professores, que deve ser feita em nível superior. 

 Buscando dados para verificar a situação da formação dos profissionais de educação 

infantil, encontramos o documento Estatísticas da Educação 2005/2006, publicado em 2007 

pelo Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (GEPE), vinculado ao Ministério da 

Educação de Portugal. 

 Na introdução do documento encontram-se tabelas e gráficos sobre os perfis das 

populações discente e docente em exercício, a partir dos indicadores idade, sexo e habilitações 

acadêmicas, funções e vínculos, organizadas de modo a comparar níveis de educação e 

ensino, unidades territoriais, grupos de docência, ao longo dos anos.  

 Verificamos no Quadro 1 a distribuição da quantidade de docentes pelo país de acordo 

com o nível de escolaridade. No quadro podemos verificar que a escolaridade dos 

profissionais que atuam nas escolas públicas de educação infantil é bastante alto, inclusive 

com doutorado. 
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 E que a concentração de profissionais com maior nível de escolaridade encontra-se na 

região norte do país, onde está situada a Universidade do Minho.  

Tabela 1 
 

PESSOAL DOCENTE NO SECTOR PÚBLICO E PRIVADO 
SEGUNDO O GRAU ACADÉMICO POR NUTS I E II 

2005/2006 

  SETOR PÚBLICO SETOR PÚBLICO 

Grau 
Académico  

Nuts I e II Total 
Doutoramento/ 
Mestrado 

Licenciatura/ 
Equiparado 

Bacharelato/ 
Outros 

Doutoramento/ 
Mestrado 

Licenciatura/ 
Equiparado 

Bacharelato/ 
Outros  

Portugal  13417   x x x x 

Continente  11945 112 7196 1878 29 2119 611 

   Norte  4498 50 2979 771 1 516 181 

   Centro  3125 26 2113 654 6 258 68 

   Lisboa e 
Vale do 
Tejo  

2939 23 1153 226 18 1211 308 

   Alentejo  938 8 690 177 2 43 18 

   Algarve  445 5 261 50 2 91 36 

R. A. 
Açores  

500 x x x x x x 

R. A. 
Madeira  

972 x x x x x x 

Fonte: Ministério da Educação - Estatísticas da Educação 05/06 - http://www.conf-

quadros.pt/estatisticas/tabelas/2-3-2-05.html 

 

 Como podemos verificar, grande parte dos profissionais que atuam na educação, 

vinculados ao Ministério da Educação, possuem nível superior. 

 Uma questão contemporânea a ser destacada é a participação de Portugal no Processo 

de Bolonha2, que visa unificar os sistemas para formação de profissionais, adotando um 

sistema de ensino superior compatível com os países da Comunidade Européia.  

 Esse processo tem se desdobrado em outras ações, visando à melhoria da qualidade da 

educação portuguesa, tanto nos níveis de participação e certificação de ensino, formação e 

aprendizagem continuada, redução de taxas de abandono escolar e promoção do saber e do 

conhecimento. 

 

BRASIL 

 No Brasil a herança religiosa deixada pelos portugueses no cuidado da criança 

pequena ainda se faz presente nas inúmeras instituições confessionais que atuam no 

atendimento à infância. 
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 Cabia à Santa Sé, desde a colonização, abrigar os órfãos, doentes e pobres nos 

orfanatos e casas de infância, e às mulheres, tal qual em Portugal (e no restante do mundo), 

assumir as tarefas de cuidar das crianças pequenas, limpando-as, alimentando-as e às vezes 

entretendo-as, enquanto não dormissem. 

 As instituições para crianças pequenas com caráter pouco mais educacional surgem a 

partir da industrialização do país, no inicio do século XX, e “fragmentam a educação e o 

cuidado em instituições com múltiplas funções” (KISHIMOTO, 2001, p. 225). Os tipos de 

instituições muitas vezes diferem de acordo com a faixa etária da criança, são os lactários, 

berçários, infantários, escolas maternais destinadas a atender os filhos de operários e, 

posteriormente, os Jardins de Infância inspirados em Froebel.  

 O Jardim de Infância chega ao Brasil em 1875, com características diferentes das 

preconizadas por Froebel por ocasião de sua criação na Alemanha, trinta anos antes. Aqui foi 

implantado assumindo características de preparação dos alunos para a escola primária, 

conforme influência da corrente froebeliana americana3, inicialmente no prédio anexo à 

Escola Normal da Praça Caetano de Campos, em São Paulo (KISHIMOTO, 2001). 

 O ideário republicano da época enfatizava verdadeiro entusiasmo pela educação, que 

repercutiu não só na “luta” contra o analfabetismo, mas também na formulação da escola 

normal, secundária e até da educação profissional (NAGLE, 2001). 

“Essa orientação do entusiasmo pela escolarização evidencia parcela dos reflexos das 

mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorrem na época” (NAGLE, 2001, p. 149). 

 Exemplo desse entusiasmo é a história da primeira escola paulista responsável pela 

formação de professores. Constatamos que tal empreitada não foi simples, dada a luta política 

entre republicanos e monarquistas no Brasil da época. Desde a sua criação, em 1846, a escola 

foi ativada e desativada, mudou de prédio e de professores muitas vezes até sua efetivação em 

1894. 

 Na Escola Normal de São Paulo era ministrado o Curso Normal para a formação de 

professores para alunos a partir de 16 anos (TANURI, 2000). 

 Com a proclamação da República, foi instalado o primeiro Jardim de Infância 

estadual, em 1896. Foi criado anexo à Escola Normal da Capital, fruto do projeto político da 

burguesia do café, no poder por meio do partido republicano: 

... o Jardim da Infância foi concebido com a finalidade de servir de estágio aos 
professores normalistas. Em caráter provisório, foi instalado num prédio antigo 
alugado, na rua do Ipiranga, com uma freqüência média de 95 alunos, até ser 
transferido para o edifício construído pelo arquiteto Ramos de Azevedo, nos fundos 
da Escola Normal. Similar a outros palacetes da época, o edifício dispunha de 
amplas salas de aula, com laboratórios e água filtrada, sala de professores, depósito 



 30 

de materiais, um enorme salão central, que servia para atividades de marcha, canto, 
reuniões e festividades, muitas varandas ornamentadas com vidros importados, 
vastos jardins e áreas cobertas para os jogos infantis. O jardim da infância nasceu 
ancorado no modelo froebeliano, como se pode observar no decreto nº 397, de 9 de 
outubro de 1896, em cujo Art. 181, capítulo III, aparece assinalado: “O jardim de 
infância, anexo à Escola Normal da Capital, é destinado a preparar pela educação 
dos sentidos, segundo os processos de Froebel, os alunos de ambos os sexos, que se 
destinam às escolas modelo (TANURI, 2000, p. 16). 
 

 Depois de 1930 o movimento da Escola Nova propõe maior flexibilidade no ensino e 

mudanças no foco da relação professor-aluno, com maior ênfase aos resultados das suas 

experiências e resultados provenientes da redução do verbalismo e ênfase no ensino ativo.  

Graças à atuação dos profissionais de educação, mediante publicações, conferências, 
cursos, debates e inquéritos, divulgavam-se idéias da escola renovada, e formava-se 
uma nova consciência educacional, relativa ao papel do Estado na educação, à 
necessidade de expansão da escola pública, ao direito de todos à educação, tendo em 
vista seu alcance político e social, à importância da racionalização da administração 
escolar, à necessidade de implantação de uma política nacional de educação 
(TANURI, 2000, p. 13). 
 

 A Escola Modelo anexa à Escola Normal da Capital apresenta-se como referência para 

todo o Estado, dadas as inovações que seriam colocadas em uso nas escolas públicas 

primárias e nos grupos escolares que à época possuíam organização, currículo e formação de 

professores diferentes. 

Essa escola, que fora destinada à demonstração de procedimentos didáticos de 
observação e prática de ensino para os alunos do 3º ano do curso normal, 
configurou-se como um ponto de irradiação de técnicas fundamentadas no método 
intuitivo de ensino (MONARCHA, 1999, p. 179). 

 Em 1933, o ensino normal foi elevado a nível superior, oferecendo curso preparatório 

e profissional para professores. Havia cursos para professores primários, professores 

secundários, para formação de administradores escolares e curso de aperfeiçoamento.  

 Com a criação da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, o recém-criado 

Instituto de Educação foi a ela incorporado. Em 1938 o governo extinguiu o Instituto de 

Educação, encaminhando seus professores para a seção de Educação da Faculdade de 

Filosofia da universidade. Desvinculada da Universidade de São Paulo, a Escola Normal 

perdeu seu status de curso superior (TANURI, 2000). 

 O percurso histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil desde o final da década de 30 foi 

marcado pela discussão da docência como base para a formação profissional de todo educador, e 

dessa forma estabeleceu-se uma base comum de estudos para que todos os estudantes 

compreendessem as problemáticas educacionais. 
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 No entanto para os funcionários das instituições vinculadas à Assistência Social, 

(creches) que foram responsáveis pelo atendimento direto às crianças de 0 a 6 anos, oriundas 

de famílias operárias e com baixa renda, não havia nenhuma exigência de formação.  

 Em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4024 estabelece como obrigatório 

o ensino primário a partir dos 7 anos de idade e a educação pré-escolar continua facultativa e 

destinada a menores de sete anos de idade, ministrada em escolas maternais ou jardins de 

infância, de acordo com o Artigo 23. Vale salientar que essa lei estabelece a unificação do 

sistema escolar e a descentralização do governo federal, cabendo aos Estados sua  

administratação. 

 Em 1964 o Brasil sofre um golpe de Estado e as Forças Armadas assumem o Governo 

Federal. As repercussões para o ensino chegam na década de 70 e os Parques Infantis, agora 

sob a administração do município, foram transformados em Escolas Municipais de Educação 

Infantil - EMEIs e passaram a atender as crianças de 3 a 6 anos, em período parcial (quatro 

horas) e com objetivo prepará-las para o ensino primário. 

 Já o atendimento dos bebês continuava a cargo da Secretaria da Família e Bem-Estar 

Social, que por sua vez promoveu significativa ampliação no número de convênios com 

entidades sociais para o atendimento, em creches, de crianças de 0 a 6 anos, em período 

integral (doze horas) (SÃO PAULO, 1984).  

 A partir da década de 80 os movimentos sociais começam a se organizar em busca de 

maior abertura política e conquista de direitos sociais. Na cidade de São Paulo o Movimento 

de Luta por Creches exerceu papel decisivo na ampliação do número de creches da rede 

pública. Na época as creches passaram de 350 para 426. Também houve uma reelaboração no 

atendimento das crianças, introduzindo-se diretrizes pedagógicas pelo documento Proposta de 

Reprogramação de Creches da Secretaria Municipal da Família e Bem Estar Socil - FABES 

(SÃO PAULO, 1984). 

 O discurso oficial da época, encontrado em documentos da Coordenação de Educação 

Pré-Escolar do MEC (COEPRE), defende programas pré-escolares de cunho compensatório. 

A criança era concebida numa perspectiva que destacava, por um lado, a bondade, a pureza, a 

beleza da criança e, por outro, acentuava suas faltas, considerando-as “carentes”. Ou seja, 

entendia-se o desenvolvimento infantil como um processo harmônico, entretanto a educação 

visava compensar os atrasos ocasionados pela carência cultural no desenvolvimento da 

criança e prepará-la para o Primeiro Grau, onde o papel do papel do professor possuía uma 

perspectiva romântica e idealizada: amar as crianças e discipliná-las.  
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 Contudo, tal visão não era unânime para a formação. Existia uma segunda vertente que 

discutia a criança a partir da teoria piagetiana, enfatizando sua condição de sujeito - embora 

um sujeito cognitivo - e suas “possibilidades”, ao invés de suas carências, e o professor como 

um sujeito com formação profissional específica capaz de consolidar uma pré-escola com 

função pedagógica. 

 De acordo com essa vertente mais crítica, ao professor cabia como principal atribuição 

promover o desenvolvimento cognitivo da criança, considerando seus interesses concretos de 

acordo com as características próprias dos estágios do desenvolvimento (BARRETO, 1994). 

 A partir dos anos 90 a consideração da criança como sujeito de direitos é o marco para 

todas as mudanças legais. Não se trata mais do fato de a família ter direito a uma instituição 

para deixar seus filhos enquanto a mulher trabalha, mas significa ver a criança como 

protagonista de todo um processo que ultrapassa as fronteiras da família para ser recebida na 

sociedade, criando-se espaço para articulações antes não imaginadas. 

 No entanto, os desafios permanecem na atualidade e se desdobram para a estruturação 

dos cursos de Pedagogia, que ainda continuam bastante precários, parecem mais reproduzir o 

passado do que representar os avanços dos estudos a respeito desse campo (KISHIMOTO, 

2001). 

 Campos (2002, pp. 27-28) afirma que: 

O divórcio entre a legislação e a realidade, no Brasil, não é de hoje. Nossa tradição 
cultural e política sempre foi marcada por essa distância e, até mesmo, pela oposição 
entre aquilo que gostamos de colocar no papel e o que de fato fazemos na realidade 
[...] outra característica de nossos instrumentos legais e de nossa prática de 
planejamento é a opção por diretrizes amplas e a ausência de previsão de 
mecanismos operacionais efetivos que garantam a aplicação daqueles princípios na 
realidade. 

 É esse cenário que ilustra o macrossistema da educação que utilizamos para emoldurar 

a formação para os profissionais de educação infantil no século XXI.  

 No Brasil as pesquisas (CAMPOS, 1994, 1997; KISHIMOTO, 1999; MACHADO 

2000, 1996, 1996a) apontavam para a precariedade na formação e para a necessidade da 

implantação de cursos para formação dos profissionais que já atuavam em instituições de 

educação, especialmente para atender aos pressupostos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB - Lei 9394/96, que estabelece a Educação Infantil como componente da 

Educação Básica e determina a integração das instituições de educação infantil ao sistema de 

ensino. 

 A referida Lei estabeleceu em seu artigo 624 a obrigatoriedade da formação em nível 

superior para os profissionais que atuam nas creches públicas e particulares para “garantia do 
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padrão de qualidade e valorização do profissional” da Educação Nacional, como consta no 

Artigo 62 - Lei 9394/96. 

 Esse pressuposto legal fez com que surgissem muitas propostas para formação de 

profissionais de educação infantil, com formas e conteúdos flexíveis, priorizando a 

certificação dos trabalhadores que já atuavam nas creches, como cursos de formação em 

serviço, convênios com universidades públicas e privadas etc. 

 Passados dez anos da legislação, fontes do INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ilustram a formação de professores de educação 

infantil: 

Quadro 2  

 Formação de Professores de Educação Infantil 

Formação dos professores de educação infantil 

Grau de escolaridade Creche Pré-escola 

Fundamental incompleto 2,21% 0,52% 

Fundamental completo 5,04% 1,84% 

Médio completo 68,94% 62,58% 

Superior completo 23,81% 35,06% 
  Fonte: Inep, Sinopse Estatística da Educação Básica 2004. Resultados preliminares. 

 

 Esse quadro retrata a situação quantitativa da necessidade de maiores investimentos 

para a formação dos profissionais num país com dimensões continentais como o Brasil. Com 

características regionais, sociais e culturais tão diversas e desiguais o investimento na 

formação de profissionais é decisivo para garantir a conquista das crianças a uma educação 

com qualidade. 

• QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 Sabemos que o termo qualidade é polissêmico e que é estabelecido tendo por 

referência indicadores sociais, econômicos e culturais. No caso da Educação Infantil, 

pesquisadores como Dahlberg; Moss e Pence (2003), Zabalza (1998), Oliveira-Formosinho 

(2001) têm estudado e identificado alguns indicadores que podem servir de base para a 

criação de escalas de qualidade na educação infantil. 

 Cabe salientar que esses pesquisadores não se limitaram ao estabelecimento de 

indicadores fixos, mas de indicadores que possam estimular a definição de estratégias e 

metodologias que promovam a qualidade para a educação infantil. 

As instituições dedicadas à primeira infância são socialmente construídas. Elas não 
têm características inerentes, qualidades essenciais, nem propósitos necessários... 
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Elas são o que nós “como uma comunidade de agentes humanos” fazemos delas 
(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 87). 
 

 Para Dahlberg, Moss e Pence (2003) os fatores implicados para a obtenção da 

qualidade do atendimento das crianças pequenas passam pela implementação, 

acompanhamento e avaliação de políticas públicas, decisões de ordem orçamentária, 

implantação de políticas de recursos humanos (financiamento e formação). Também por 

questões do cotidiano representadas pelo envolvimento parental e da comunidade, adoção de 

propostas educacionais compatíveis com a faixa etária nas diferentes modalidades de 

atendimento e pelo estabelecimento de padrões para adequação de espaço físico, materiais em 

quantidade e qualidade suficientes. 

 Organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico - OCDE, e a UNICEF exercem pressão para que os órgãos governamentais, mais 

do que estabelecer políticas, efetivamente executem ações para melhorar as condições de 

educação e dentre essas está a profissionalização da mão-de-obra docente. 

  Os Relatórios da OCDE revelam pesquisas e inovações na área da educação (2002 a 

2007), com indicações para a necessidade do aperfeiçoamento de lideranças (2002-2007), e 

realiza estudos para caracterização dos professores por gênero e idade nos diferentes níveis 

educacionais nas instituições públicas ou privadas (2007). 

 A UNESCO tem incentivado ações para profissionalização, que estão expressas em 

documentos como a Declaração Mundial de Educação para todos (também conhecida como 

Declaração de Jomtien), e em publicações como os Relatórios Bases sólidas - educação e 

cuidados na primeira infância, periodicamente avaliando avanços e desafios dos programas de 

formação propostos pelos governos locais. 

 A formação de profissionais, desde a Declaração de Jomtien (2006, p. 14), é uma das 

áreas indicadas para ações políticas de urgência. O relatório esclarece que para superar as 

dificuldades vários países introduziram programas mais curtos de treinamento e enfatizam a 

prática do estágio. 

 Em relação às ações destinadas a Educação Infantil - ECPI – Early Childhood Care 

and Education e políticas inclusivas encontramos em Relatórios da UNESCO como no 

Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos -2007, que é preciso, 

Aprimorar o quadro de pessoal da ECPI especialmente no que tange a qualificações, 
capacitação e condições de trabalho. A interação das nove áreas justifica atenção 
política urgente crianças com os monitores e professores é a determinante mais 
decisiva da qualidade nos programas de ECPI. O pessoal da ECPI tende a ser 
desvalorizado tanto em termos de capacitação como de remuneração. Padrões de 
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qualidade são necessários para todas as categorias do quadro de pessoal da ECPI. 
Para serem eficientes, os funcionários necessitam de condições estruturais razoáveis 
(por exemplo, proporção adequada de criança/pessoal, tamanho das turmas e 
material apropriado) (UNESCO, 2006, p. 40). 
 

 Esse quadro incentiva a criação de alternativas para o processo de formação 

profissional dos educadores, buscando aprofundar estudos que fundamentem a prática docente 

de maneira reflexiva, e o desenvolvimento da cultura da organização educativa, superando as 

necessidades do Estado que, ao implantar políticas públicas para a educação, gera demandas 

de profissionais tanto em número como em especificidade, como nos diz Lessard (2002, p. 

202):  

A qualidade da mão-de-obra e a produção de um saber de ponta nos diferentes 
setores de atividade são desafios maiores para os Estados e as grandes regiões do 
mundo. Daí a massificação do ensino superior e esse enorme impulso da 
escolarização para o alto.  
 

 No entanto, muitos desses cursos acontecem de forma fragmentada e descontínua, 

onde prevalecem o menor tempo e o menor custo. 

 O controle do Estado sobre a profissão docente resulta na “tendência de separar 

concepção da execução” (NÓVOA, 1992), ou seja, os professores estão cada vez mais 

afastados da elaboração das políticas educacionais e são cada vez mais responsáveis por 

colocá-las em prática, de acordo com programas concebidos por técnicos que se encontram 

fora da escola. 

 Essa prática educativa mais tradicional ou acumulativo-receptiva (BORKO, 2000) se 

faz presente na América Latina e em muitos países da Europa. Para mudar esse cenário é 

preciso que os profissionais reflitam sobre as próprias práticas, sobre os conteúdos ensinados 

para as pessoas, contextos onde vivem, modalidades de avaliações utilizadas e, sobretudo, 

devem ser mais ousados em suas práticas (COHEN, 1989). 

 Para Borko (2000, p. 221) é fundamental que os profissionais questionem suas práticas 

em conjunto com outros colegas e troquem experiências sobre como ensinam e se o fazem de 

maneira adequada, contribuindo para a construção de uma nova imagem, mais profissional, 

“como pessoas que estão aprendendo ativamente e construindo suas próprias interpretações”. 

 Essas afirmações propostas pela autora levam em consideração que a aprendizagem é 

um processo social e ativo, no qual as pessoas constroem novos conhecimentos tendo por base 

aquilo que acreditam, ou seja, seus conhecimentos e o de seus pares, numa formação que seja 

centrada “na prática em sala de aula” (BORKO, 2000, pp. 221-223). 

 Apontado por Sacristán (1999) como imprescindível a qualquer intenção de renovação 

do sistema educativo, a formação de educadores também se constitui como um meio para 
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melhorar a qualidade do ensino (ZABALZA, 1998; DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2003; 

CAMPOS, CRUZ, 2006), na medida em que se estabelece num continuum (NÓVOA, 1991), 

ou seja, por começar com a formação inicial e prosseguir como formação continuada ao longo 

da carreira profissional. 

 Essa melhoria na qualidade se dá no processo de formação, na medida em que sejam 

adotadas novas lógicas de formação na perspectiva da colegialidade docente (NÓVOA, 

1999), que integrem uma postura de desenvolvimento pessoal com o saber-fazer coletivo.  

 Colegialidade que acontece na partilha de conhecimentos e técnicas quando os 

profissionais aceitam o desafio de criar espaços em suas rotinas rígidas para valorizar a 

experiência do outro. Seja um estagiário reconhecido como professor principiante, sejam os 

colegas quando dividem e trocam experiências eticamente, para produzir conhecimentos e 

exercitar os conceitos de cooperação, desenvolvimento, investigação-ação-colaborativa, 

avaliação interpares, na perspectiva da educação como processo social, que se constrói 

colaborativamente (SCHÖN, 1999, p. 18). 

A pergunta que fica é: se a qualidade da educação é melhor com a prática 

colaborativa, como construir uma formação colaborativa? A resposta vem sendo 

dada desde a Antiguidade Clássica: inovar. 

 

 O estudo da inovação tem interessado a humanidade desde há muito tempo. Ela pode 

ser vista como a destruição do que está formalmente estabelecido, como também é valorizada 

como um meio para o progresso e a modernização (CORNO, 2000). 

 Estudos de Little e MacLaughin, Richardson e Lieberman e Miller citados por Corno 

(2000), mencionam que são aqueles profissionais que estão mais próximos do ensino e 

aprendizagem os que assumem a responsabilidade pela melhoria contínua dos seus contextos 

de trabalho. 

 Essas considerações nos remetem ao pensamento de Dewey (1959) sobre a 

necessidade de considerar as próprias crianças como protagonistas no processo de 

desenvolvimento dentro dos contextos educacionais: 

Para sua plena eficiência, as escolas precisam de mais oportunidades para atividades 
em conjunto, nas quais os educandos tomem parte, a fim de compreenderem o 
sentido social de suas próprias aptidões e dos materiais e recursos utilizados 

(DEWEY, 1959, p. 43). 
 

 Portanto, a probabilidade de aumento no comprometimento com os processos 

inovadores por parte dos profissionais de educação é maior quando se aproxima das situações 

de prática enriquecidas pela participação das crianças e, por que não dizer, de seus familiares. 
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Thurler (2001) reforça a idéia da inovação no interior da escola, fundamentada em 

atitudes comprometidas com a cooperação profissional, utilizando-se de um projeto escolar 

construído coletivamente e com base na aprendizagem organizacional, ou seja, a escola torna-

se um lugar onde a formação do profissional acontece na mesma medida do desenvolvimento 

da criança.   

 O trabalho colaborativo leva à aprendizagem e é responsável pela divulgação das 

teorizações e práticas no interior do grupo de profissionais, que por sua vez, ao tomarem 

consciência das concepções e práticas de melhor qualidade, superam os discursos sobre o 

direito à educação de qualidade e passam a atuar nessa perspectiva. 

 Se levarmos em conta os resultados de uma revisão das pesquisas brasileiras 

divulgadas entre 1996 e 2003 sobre a Educação Infantil, verificaremos que: 

Ao mesmo tempo em que cresce a demanda por acesso à pré-escola e à creche, os 
problemas de falta de qualificação de pessoal, de infra-estrutura material precária, de 
dificuldades na comunicação com as famílias, de falta de orientação pedagógica 
adequada continuam a ser detectados em creches e pré-escolas públicas, 
conveniadas, comunitárias e particulares (CAMPOS, 2006, p. 15). 
 

 A formação de profissionais pode contribuir para superar alguns desses desafios se os 

cursos para formação de profissionais forem inovadores. Inovação consiste em empregar 

novas práticas para a solução de velhos problemas (CORNO, 2000; FORMOSINHO, 1999). 

 Uma nova prática está em considerar as especificidades dos profissionais de educação 

infantil, dadas as características peculiares da criança pequena e também as necessidades de 

suas famílias, aproximando as instituições de educação superior e infantil, possibilitando o 

desenvolvimento pessoal e profissional que ocorre na troca de experiências sobre o que se 

sabe e como se faz (ZEICHNER, 2005; STENHOUSE, 1991; LESSARD, 2006; TARDIF, 

1991, 2002, 2004, 2007). 

  Considerando as idéias de Thurler (2001) sobre inovar a partir da escola, e de Corno 

(2000) sobre o envolvimento e engajamento dos profissionais mais próximos do cotidiano 

com as crianças para melhoria contínua dos contextos educacionais, concluiremos que a 

formação colaborativa entre os profissionais que já atuam com crianças e os que estão na 

formação inicial, com o apoio de grupos de pesquisa das universidades, torna-se uma valiosa 

ferramenta para potencializar a inovação e a mudança, em especial quando a prática docente 

estiver fundamentada na investigação e na reflexão sobre como, por que e de quais maneiras 

elas acontecem (DEWEY, 1959; ZEICHNER, 2005; SCHÖN, 1983, 1987, 1992; 

STENHOUSE, 1991; ALARCÃO, 1998). 
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 A importância da educação infantil de melhor qualidade para a criança já é 

reconhecida há algum tempo nos países mais desenvolvidos da Europa, como a França, os 

paises nórdicos e a Inglaterra.  

 Nos últimos anos temos tido notícias de experiências significativas e inovadoras, como 

a de Reggio Emilia (Norte da Itália), o Pen Green (Corby-Inglaterra), da Nova Zelândia, do 

Projecto Infância e da Associação Criança.    

 Tais experiências só foram possíveis com grande investimento na formação contínua 

dos profissionais realizadas em companhia, colaborativa e cooperativamente, com a 

participação das famílias e do poder público e que servem de referência para as ações de 

formação em contexto, como poderemos ver nos capítulos seguintes. 

 Portanto, justifica-se pesquisar a formação colaborativa, não por ser uma área temática 

em ascensão, mas porque essa concepção de formação alarga o entendimento da formação 

profissional para seu resultado imediato: o direito das crianças a uma educação de qualidade. 

Na continuidade do nosso estudo aprofundaremos as questões sobre a formação inicial dos 

profissionais de educação, fator essencial para o trabalho com as crianças. 

  

1.2 - FORMAÇÃO INICIAL 

 Para Nóvoa (1992, p. 18), “mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de 

conhecimentos, a formação de professores é o momento-chave da socialização e da 

configuração profissional”. 

 Entendemos que a formação inicial representa o período da vida de uma pessoa que 

busca, em uma instituição de ensino formalmente organizada de acordo com os pressupostos 

legais do sistema de ensino vigente, conhecer e aprender as especificidades de sua pretendida 

área de atuação profissional. 

 Essas instituições devem oferecer acesso aos conhecimentos teóricos e práticos já 

sistematizados, que possibilitam ao futuro profissional o contato com diferentes pontos de 

vista sobre atribuições, competências e habilidades necessárias para desempenhar tais funções 

e que foram construídas e aceitas social e historicamente. 

 Esses diferentes pontos de vista possibilitam ao futuro profissional uma reflexão sobre 

conceitos e técnicas aprendidas e sobre os contextos onde serão utilizadas. 

 A profissionalização em nível superior está determinada na legislação brasileira e 

portuguesa para docentes dos diferentes níveis da educação básica (educação infantil e séries 

iniciais) ou especializada (educação inclusiva, demais áreas do conhecimento). O tempo 
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médio de duração do curso é de três a quatro anos, possuindo uma carga horária mínima de 

acordo com os pressupostos legais de cada país. 

 No caso dos professores, a formação profissional não se refere apenas à necessidade 

de aprimoramento de técnicas ou combate à resistência a mudanças, ela também está 

vinculada aos efeitos que produz no cotidiano escolar (FERREIRA, 2001). 

 Ainda segundo Ferreira (2001 p. 68): 

De um modo geral estas abordagens procuram articular a formação e a acção, 
tradicionalmente dissociadas por uma concepção que separa os tempos e os espaços 
de transmissão e aquisição de saberes – a formação – dos tempos e espaços da sua 
aplicação – o trabalho – sendo este freqüentemente encarado como campo da mera 
aplicação desses saberes). 

 

 Em Portugal, segundo consta no Documento de Trabalho do CRUP — Conselho de 

Reitores das Universidades Portuguesas,  

A formação de professores é uma tarefa que em muitos países desenvolvidos é 
cometida às Universidades5. Também em Portugal tem cabido às Universidades uma 
importante intervenção neste domínio (CRUP, 1997). 
 

 Naquele país desde 1987 são oferecidos cursos específicos para formação de 

profissionais para a educação infantil; primeiro, como bacharelato e depois, licenciatura.  

 O Instituto Nacional de Acreditação da Formação dos Professores - INAFOP6, 

organismo público independente que tem por missão reconhecer e promover a qualidade 

profissional da formação inicial de professores produziu o Perfil Geral do Professor e os 

perfis específicos dos professores de Ensino Básico e de Infância, coordenado pela Profª Dra. 

Julia Oliveira-Formosinho e das pesquisadoras da Associação Criança Clara Craveiro e a Ana 

Azevedo. 

 O resultado desse trabalho deu origem ao Decreto-Lei 241/2001, publicado em 30 de 

Agosto de 2001, e detalha o perfil de desempenho do profissional de educação infantil quanto 

à organização e avaliação do ambiente educativo e das atividades e projetos objetivando a 

construção de aprendizagens integradas.  

1 - Na educação pré-escolar, o perfil do educador de infância é o perfil geral do 
educador e dos professores dos ensinos básico e secundário, aprovado em diploma 
próprio, com as especificações constantes do presente diploma, as quais têm por 
base a dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem daquele perfil. 
2 − A formação do educador de infância pode, igualmente, capacitar para o 
desenvolvimento de outras funções educativas, nomeadamente no quadro da 
educação das crianças com idade inferior a 3 anos (PORTUGAL, 2001). 
 

 De acordo com o documento legal, as “outras funções educativas” indicam que o 

conteúdo dos cursos para formação de profissionais da educação infantil deve abordar: 
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- Organização do ambiente educativo, para proporcionar às crianças diferentes tipos 

e organização de espaços e materiais a partir do contexto e experiência de vida de cada 

criança, em condições de segurança, com tempo flexível e diversificado. 

- Observação, planejamento e avaliação, para conhecer a criança nas relações 

individuais e coletivas que estabelece, observações caracterizadas como ponto de partida para 

o planejamento das atividades que devem acontecer durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem, de forma integrada e flexível, com atividades e objetivos abrangentes e 

transversais, que envolvam famílias e comunidade nos projetos que possam ser desenvolvidos 

e com avaliação na perspectiva formativa, da sua própria intervenção, no ambiente, nos 

processos educativos e no desenvolvimento e aprendizagens de cada criança e do grupo. 

- Relação e ação educativa, para favorecer a segurança afetiva, promoção da 

autonomia pessoal, envolvimento nas atividades e projetos de sua iniciativa ou de iniciativa 

do grupo, incentivando a cooperação entre as crianças e adultos de seu relacionamento. 

Estimular a curiosidade pelo mundo que a cerca e promovendo sua capacidade para identificar 

e resolver problemas, numa perspectiva de educação para a cidadania. 

- Expressão e Comunicação, para proporcionar oportunidades de interação entre as 

crianças e adultos num ambiente que estimule a comunicação, promovendo a linguagem oral, 

inclusive de outros grupos sociais. Promover diferentes tipos de expressão (plástica, musical, 

dramática e motora) e inseri-los no cotidiano da instituição, sejam atividades sonoras; de 

expressão plástica bi e tridimensionais; comportamentos de leitura e escrita; jogo simbólico e 

dramático; desenvolvimento motor amplo, para desenvolver a orientação espacial ou 

motricidade fina para manipular objetos.  

- Conhecimento do Mundo, para incentivar a observação, exploração e descrição de 

atributos e possíveis relações entre objetos, pessoas e acontecimentos, utilizando as 

representações corporais, orais e gráficas. Criar oportunidades para explorar quantidades, 

comparando-as e estimulando o uso de sistemas convencionais e não convencionais de 

numeração e medida. Promover a capacidade de organização do tempo, espaço e lógica dos 

fatos e acontecimentos. Despertar o interesse por tradições da comunidade e promover a 

participação e divulgação. Proporcionar observação de fenômenos da natureza e 

acontecimentos sociais que favoreçam a inserção da criança no seu contexto, o 

desenvolvimento de atitudes de rigor e de comportamentos de respeito pelo ambiente e pelas 

identidades culturais.  

 Em 2005 a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei nº 49/2005, estabelece no artigo 33 

os Princípios Gerais sobre a formação de educadores e professores, determinando que 
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aconteça em nível superior, abrangendo a formação inicial e continuada de maneira flexível e 

integrada, assentada em práticas pedagógicas, considerando a realidade social, estimulando a 

inovação, a investigação e a participação, que conduzam a uma prática reflexiva continuada e 

de auto-aprendizagem.  

 Está prevista na mesma legislação, Artigo 34 (PORTUGAL, 2005), a especificidade 

para a formação do profissional de educação infantil: 

Formação inicial de educadores de infância e de professores dos ensinos básico e 
secundário 
1 - Os educadores de infância e os professores dos ensinos básico e secundário 
adquirem a qualificação profissional através de cursos superiores organizados de 
acordo com as necessidades do desempenho profissional no respectivo nível de 
educação e ensino. 
[...] 
3 - A formação dos educadores de infância e dos professores dos 1º, 2º e 3º ciclos do 
ensino básico realiza-se em escolas superiores de educação e em estabelecimentos 
de ensino universitário. 

 Podemos verificar como exemplo o curso para formação de profissionais de educação 

infantil ministrado na Universidade do Minho, em Braga, com duração de quatro anos, com 

disciplinas optativas e obrigatórias. Os componentes curriculares abrangem o estudo de 

História, Sociologia, Psicologia e Filosofia da Educação, e ainda Ciências da Natureza, 

Matemática, Linguagens e Sistemas Lingüísticos, Literatura Infantil, Educação Musical, 

Educação Física, Movimento e Drama, Educação Visual e Plástica, Tecnologias de 

Informação e Comunicação, Observação e Investigação em Educação, Teoria Curricular e 

Desenvolvimento Pessoal e Social, Saúde e Desenvolvimento, Estudo das Necessidades 

Educativas Especiais e Práticas Pedagógicas. 

 De acordo com a Universidade, o curso: 

 
... valoriza uma sólida formação teórica em áreas como as ciências da educação, 
ciências integradas e língua materna, expressões artísticas e educação física, a qual é 
complementada por uma prática fundamentada (UNIVERSIDADE DO MINHO, 
2007). 
 

No Brasil, a formação em nível superior para profissionais das séries iniciais e para a 

educação infantil passou a ser obrigatória a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB – Lei 9394/96.  

 Essa formação deve ser realizada em cursos de graduação superior de Pedagogia ou 

Magistério superior em instituições públicas (âmbito federal, estadual ou municipal) e 

privadas (particulares ou comunitárias/filantrópicas/confessionais), podendo ocorrer nos 

períodos diurno ou noturno, nas modalidades presencial ou à distância, com programas 

diversificados dos mais gerais aos mais específicos, com currículos voltados à formação de 
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professores para a educação básica compreendida pela educação infantil, séries iniciais do 

ensino fundamental, para o ensino especial, para licenciatura de matérias específicas ou 

disciplinas profissionais e gestão educacional. 

 A LDB 9394/96 estabelece em seu artigo 62 que a formação de professores para atuar 

na educação básica será realizada em nível superior em curso de licenciatura, sendo admitida 

como formação mínima para a docência em educação infantil a oferecida em nível médio na 

modalidade “Normal”.  

 No entanto não há, como em Portugal, uma determinação sobre a necessidade de uma 

formação específica para o educador de infância, abrangendo suas atividades e competências, 

resultando numa formação genérica, sem considerar as peculiaridades da criança pequena. 

 No caso do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, 

“... propõe-se à formação do educador num sentido amplo, e não deve, portanto, ser 

limitado à mera profissionalização, embora deva abrangê-la ou favorecê-la” 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2008).  

 O curso tem a duração mínima de quatro anos e máxima de dezesseis, e: 

... compreende 23 (vinte e três) disciplinas obrigatórias, visando à formação comum, 
12 (doze) disciplinas eletivas, sendo que 8 (oito) devem ser na própria unidade e 4 
(quatro) podem ser realizadas também em outras unidades da USP, que possibilitam 
ao aluno direcionar sua formação segundo seus interesses e aptidões, no mínimo 300 
(trezentas) horas de atividades práticas (Estudos e Projetos, 480 (quatrocentas e 
oitenta) horas de estudos independentes e 180 (cento e oitenta) horas de Trabalho 
Complementar de Curso (TCC-opcional), após os quais o aluno receberá o diploma 
de Licenciatura Plena em Pedagogia, com as Habilitações: Magistério das Matérias 
Pedagógicas do Ensino Médio, Magistério da Educação Infantil; Magistério das 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Habilitação Integrada - Administração 
Escolar da educação Básica, Supervisão Escolar da Educação Básica e Orientação 
Educacional da Educação Básica (Portaria CEE/GP 156/06 de 17/052006) (FEUSP, 
2007, p. 7). 

 

 As disciplinas obrigatórias são: História da Educação I e II, Sociologia da Educação I 

e II, Fundamentos Econômicos da Educação, Filosofia da Educação I e II, Didática I e II, 

Psicologia da Educação I e II, Política Educacional e Organização da Educação Básica, I e II 

Aspectos ético-político-educacionais para integração da pessoa com necessidades, 

Coordenação do Trabalho na Escola I e II Atividades Práticas – Estágios e Projetos I, II e III, 

Metodologia do Ensino de Matemática, Metodologia do Ensino de Português: a alfabetização, 

Educação Infantil, Currículos e Programas, Metodologia do Ensino de Arte e Movimento 

Corporal; Metodologia do Ensino de Ciências; Metodologia do Ensino de História/Geografia. 
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 Como a apresentação do curso explicita, a formação do Pedagogo na Faculdade de 

Educação é feita de maneira abrangente, possibilitando uma visão geral da educação nas suas 

múltiplas áreas. O conjunto de disciplinas que compõem o quadro curricular do curso de 

pedagogia está voltado para o magistério do ensino fundamental. 

 O perfil do profissional pretendido pelo curso (professor em escolas da rede pública ou 

da rede particular) inclui as séries iniciais, acrescido da gestão da escola, ou seja, uma 

amplitude maior do que o limitado espaço da grade curricular, resultando em superficialidade 

e generalidade.  

 Na grade curricular também não estão contemplados conteúdos vinculados às 

Pedagogias e às propostas curriculares para a infância, a discussão de concepções sobre a 

criança pequena, integrando a infância e não fragmentando-a e em áreas disciplinares. 

 A formação do professor de educação infantil restringe-se apenas a uma disciplina 

obrigatória no quinto semestre (Educação Infantil) e a três optativas no segundo semestre, 

alternadamente, uma vez que não existem professores suficientes para ministrar as disciplinas 

previstas. Tal configuração torna impossível a formação de profissional qualificado para a 

função a que se propõe desempenhar. 

 O estágio também fica prejudicado devido à quantidade de perfis profissionais 

possíveis de serem freqüentados: educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, 

ensino médio e gestão. 

 Essa situação acontece em outras universidades por todo o país. Apesar de passados 

dez anos da promulgação da LDB 9394/96 os cursos de Pedagogia continuam a preparar 

profissionais para a educação infantil, em instituições públicas e particulares, com o currículo 

enciclopédico, fragmentado e distante da prática cotidiana nas escolas de educação infantil, 

como nos diz em Kishimoto (2002, p. 108): 

A pouca clareza do perfil profissional reflete-se na configuração curricular na oferta 
de cursos enciclopédicos, fragmentados e distantes da prática pedagógica 
(ROLDÃO, 199). Se a formação profissional requer o equilíbrio entre 
conhecimentos pedagógicos e conteúdos destinados à apreensão dos conhecimentos 
do mundo, parece, no entanto, que acarreta muitos desencontros, entre os quais, a 
querela entre os cursos de pedagogia e normal superior que desnudam pelo menos 
dois problemas: 1) cursos de formação teóricos com ausência da prática reflexiva e; 
2) perfil profissional que ignora o profissional pesquisador da prática pedagógica. 

 

 Nesse contexto, entende-se que é preciso saber qual o conceito de infância, eixo 

condutor manifesto no contexto sócio-histórico em que se dá a formação dos profissionais de 

educação infantil.  
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 A formação oferecida decorre da representação de criança e infância, que juntamente 

com outras concepções, como as de: educação, escola, direitos, qualidade fundamentarão 

conteúdos, metodologias e avaliações empregadas no processo de formação dos profissionais 

para a educação infantil, como nos explica Campos (2006, p. 2): 

Os motivos que justificam a crescente importância que vem sendo conferida à 
Educação Infantil são de diversas naturezas. Em primeiro lugar, decorrem das 
profundas mudanças ocorridas no papel da mulher na sociedade moderna, e as 
conseqüentes transformações nos arranjos familiares que envolvem a proteção, o 
cuidado e a educação dos filhos. Em segundo, são reflexo das condições de vida nas 
cidades, onde agora vive a maioria das populações das nações industrializadas, que 
provocaram grandes mudanças na forma como as crianças vivem sua infância. Em 
terceiro, estão fundamentados na evolução das pesquisas científicas sobre o 
desenvolvimento infantil, as quais apontam a enorme importância dos primeiros 
anos de vida para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social dos seres 
humanos, assim como nos estudos que constatam que a freqüência a boas pré-
escolas melhora significativamente o aproveitamento das crianças na escola 
primária, especialmente no caso de alunos de baixa renda. 

 

 Esses fatores agregados fazem-nos refletir sobre: qual o tipo de formação que 

queremos para os profissionais que atuam com crianças pequenas? Como podemos contribuir 

para uma formação mais coerente com o conceito de criança protagonista, sujeito de direitos, 

e que possui uma identidade pessoal e social? Quais tipos de formação pessoal e profissional 

mais coerentes, que poderiam contribuir para que os profissionais de educação pudessem 

realizar uma prática com qualidade? 

 A profissionalização do cuidado e educação da criança foi e ainda está sendo 

construída desde os níveis mais elementares da escolarização até a oferta de formação em 

serviço. 

 Não se trata apenas de discutir se um nível de escolaridade é melhor do que o outro, 

mas de reconhecer a profissionalidade, ou seja, a necessidade de formação específica para o 

trabalho com crianças de educação infantil. 

 Para Oliveira-Formosinho (2002, p. 133) a profissionalidade é “ação profissional 

integrada que a pessoa da educadora desenvolve junto das crianças e famílias com base nos seus 

conhecimentos, competência e sentimentos, assumindo a dimensão moral da profissão”. 

 Se por um lado as funções que uma professora7 de educação infantil desempenha são 

muito semelhantes às de uma professora dos outros níveis de educação, por outro existem 

atribuições específicas para essa função, dada a situação de vulnerabilidade em que a criança 

se apresenta, por sua tenra idade, imaturidade e dependência da relação com o adulto para 

satisfação de suas necessidades de subsistência.   
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 Segundo as pedagogias da infância, concebemos a criança como uma pessoa 

construtora de conhecimento (PIAGET, 1982; VYGOTSKY, 1996), ativa e pesquisadora 

(DEWEY, 1959), capaz de se expressar de diversas maneiras (FREINET, 1985; BRUNER, 

1998; MALAGUZZI, 1996) e a reconhecemos como sujeito de direitos (UNESCO), em todas 

as suas potencialidades de pessoa em desenvolvimento. Precisamos também reconhecer que o 

profissional que participará de seu desenvolvimento8 

Necessita de um saber fazer que por um lado reconheça essa “vulnerabilidade” 
social das crianças, e, por outro lado, reconheça as suas competências sócio-
psicológicas que se manifestam desde a mais tenra idade (OLIVEIRA-
FORMOSINHO, 2002, p. 136). 

 Há então, no mínimo, uma ampliação no âmbito dos conhecimentos necessários sobre 

educar a criança, para que o profissional de educação infantil possa interligar esses 

conhecimentos com as rotinas de cuidados (higiene, alimentação) e as relações com a família. 

 Para Oliveira-Formosinho (2002, p. 138): 

... a profissionalidade docente das educadoras é baseada numa rede de intervenções 
alargadas, com os pais e as mães, com as auxiliares da ação educativa, com os outros 
profissionais, tais como psicólogos e assistentes sociais, com dirigentes 
comunitários, com autoridades locais, com voluntários. De facto, a educação de 
infância das suas profissionais uma integração dos serviços para as crianças e as suas 
famílias que alarga o âmbito das interações profissionais.  
 

 Constatamos pelo exposto que a formação dos educadores de infância é muito recente, 

ainda mais se pensarmos na instância do ensino superior que se tornou obrigatória nos últimos 

dez anos.  

 Formosinho (2002, p. 20) nos faz refletir sobre esse processo, identificando aspectos 

positivos e negativos que, se do ponto de vista positivo valorizam a formação profissional, 

possibilitando uma formação mais fundamentada e reflexiva, do ponto de vista negativo 

arrisca-se à “academização” da formação, que se caracteriza por transformar a formação 

inicial de professores “numa formação teórica e afastada das preocupações dos práticos do 

terreno”. 

 Essa hipótese tem base na lógica acadêmica que tem por características a 

compartimentação curricular, estruturação do curso em disciplinas, valorização da preparação 

teórica em detrimento da prática nos seus aspectos mais profissionalizantes, prevalência de 

aulas expositivas, teóricas e sem componentes e problemáticas oriundas da prática, limitação 

da articulação entre investigação e docência aos seus territórios disciplinares 

(FORMOSINHO, 2002). 

 Outra contribuição oferecida por Formosinho (2001) para análise da formação inicial 

tem ligação com a imagem da profissão que o futuro profissional construiu ao longo de sua 
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experiência pessoal, desde quando freqüentou a educação infantil, e que tenderá a marcar a 

sua atividade profissional futura, constituindo-se num habitus. 

... a formação prática dos futuros professores começa muito antes do início do curso 
profissional. Ela ocorre ao longo de todo o percurso escolar e corresponde a 
aprender o que é ensinar, a partir das experiências que vive e naturaliza. Esta 
aprendizagem será transferida para a escola do ensino superior onde, se as práticas 
encontradas forem semelhantes, se reforçará o processo de naturalização e se 
facilitará nova transferência para os lugares de exercício profissional 
(FORMOSINHO, 2002, p. 55). 
 

 Então, a “docência é uma profissão que se aprende pela vivência da discência” 

(FORMOSINHO, 2001, p. 49) e constitui-se como referência para a formação prática dos 

professores. Assim, as idéias e representações que os futuros profissionais têm sobre o que é 

ser professor influenciarão diretamente suas próprias práticas como profissionais.  

 Esse modo de conceber a formação inicial pode justificar problemas de desempenho e 

de competência decorrentes de problemáticas e de deficiências da formação inicial porque os 

futuros profissionais tendem a reproduzir a lógica acadêmica presente nas práticas que 

vivenciaram como alunos desde a sua infância até a maneira como aprendem na universidade.  

 Nas grades curriculares da formação inicial está prevista, como disciplina de estágio, 

uma carga horária fora da universidade e dentro das instituições de educação, com o objetivo 

de “iniciar os alunos no mundo da prática profissional docente” (FORMOSINHO, 2001, p. 

53), de acordo com seu projeto pedagógico, considerando a organização do tempo, do espaço 

e das relações entre as pessoas (adultos e crianças) que dela usufruem e participam. 

 Para Craveiro (2007, p. 10), 

A formação inicial debate-se, assim, com uma situação que necessita ser 
desconstruída, alterada, mudada sob pena de os futuros professores virem a 
reproduzir o que viram ser e fazer na docência, que marcou a sua história de vida 
escolar. Assim, é necessário oferecer, aos formandos, alternativas pedagógicas e 
ajudá-los na descoberta de outras práticas e modos de actuar. Isto é, possibilitar aos 
alunos, futuros professores, compreenderem e a apropriarem-se de novos 
paradigmas da educação, que actuem como uma rampa de lançamento para o 
construir de uma nova concepção de professor/educador e de prática docente. 

 Para superar os aspectos negativos da academização, podemos contar com a 

contribuição de Formosinho (2001, 2002); Formosinho e Niza (2001); Afonso (2002); Canário 

(2002) para repensar a lógica da formação de professores. 

 A reorganização do processo de formação a partir da relação entre os sujeitos do 

processo educativo, sem reproduzir o conceito tradicional, é um desses pressupostos porque 

ao superar a idéia de que o processo educativo acontece porque um sabe mais e outro só 

aprende aproxima-se a idéia da troca de conhecimentos e, por conseqüência, da ação 

educativa, da prática cotidiana (ROLDÃO, 2001). 
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 Outro pressuposto trata da substituição das listas de disciplinas por um currículo 

articulado como projeto, que segundo Canário (2002, pp. 41-42) corresponde a: 

... planear estrategicamente um processo de mudança que, a partir de uma visão 
prospectiva e antecipadora, enuncia o futuro desejado, descreve a distância que o 
separa do ponto de partida e enuncia, também, a seqüência de operações que permite 
atingi-lo. 
Este tipo de procedimento remete para a utilização de um referencial em que um 
conjunto de competências tende a substituir a «listagem» de conteúdos. Enquanto 
processo de planeamento estratégico, a construção do projecto implica um conjunto 
de operações que vão da filosofia (princípios e valores que fundamentam a acção) ao 
dignóstico (problematização), à estratégia (metas e prioridades num quadro temporal 
alargado) e ao planeamento de actividades (objectivos, identificação de recursos, 
afectação de meios, modos de avaliação). 
 

 Essa modalidade de formação por projeto desloca o lugar da formação para o local de 

trabalho, onde os futuros profissionais não se limitam a aplicar conhecimentos, mas a 

investigar suas próprias práticas na solução de situações inesperadas que acontecem no 

cotidiano da instituição. As estratégias de formação precisam contemplar processos de tomada 

de decisão, análise de casos, realização de projetos e outros meios para exercício da prática 

reflexiva nos cursos de formação inicial (ZEICHNER, 1992; SACRISTÁN, 1995; 

ALARCÃO, 1996). 

 Essa postura de professor investigador (DEWEY, 1959; ZEICHNER, 2005; 

STENHOUSE, 1991; ALARCÃO, 2001) prepara o futuro profissional para lidar com as 

situações de decisão, de superação de desafios e incertezas na prática cotidiana, partindo 

de hipóteses para encontrar soluções, ou seja, nas palavras de Alarcão (2001, p. 24): “para 

ser professor-investigador implica desenvolver competências para investigar na, sobre e 

para a acção educativa e para partilhar resultados e processos com os outros, 

nomeadamente com os colegas”. 

 É necessário construir novas lógicas de formação que levem em consideração o 

conhecimento e as experiências ao longo da vida acadêmica do futuro profissional, desde suas 

experiências como aluno, estagiário, professor auxiliar, professor efetivo etc. (NÓVOA, 

1999). Isso representa conceber a formação como processo contínuo de desenvolvimento em 

que a formação inicial representa o primeiro nível de um processo complexo e imprescindível 

(GARCIA, 1992). 

 Nessa nova lógica, a formação é concebida como processo de formação contínua e 

socializada, pois se dá no compartilhar e na articulação dos saberes e do conhecimento dos 

protagonistas do processo educativo: o futuro profissional, os profissionais das escolas e os 

formadores. Acrescentamos também as crianças e suas famílias. 



 48 

 Para Canário (2002, p. 54) esses pressupostos redefinem as instituições de ensino 

superior como “institutos de formação permanente, integrando num projecto comum as 

dimensões da formação inicial e da formação contínua”, em que a formação continua em 

conjunto com a prática dos docentes das escolas repercutirá nos alunos da formação inicial 

que estagiam e aprendem nesses contextos (FORMOSINHO, 2001; CANÁRIO, 2002). 

  

1.3 - FORMAÇÃO CONTINUADA 

 Resultante de uma formação inicial pouco crítica, fragmentada e vinculada aos 

interesses econômicos do Estado (POPKEWITZ, 1986), a formação continuada passa a ter o 

caráter de suprir as deficiências da formação inicial e também é utilizada como caminho para 

ascensão na carreira, tanto do ponto de vista econômico como de status, por ser oferecida em 

cooperação entre universidades e Secretarias da Educação (BITTENCOURT apud 

FERREIRA, 2002), ou ainda “adquiridas” pelos professores interessados em atualizar-se com 

o que há de mais novo no “mercado” (NÓVOA, 1999). 

 Nóvoa (1999, p. 14) nos alerta para o perigo de nos perdermos na pobreza dos 

programas de formação profissional, em conseqüência dos discursos dos especialistas que 

consolidaram “um mercado de formação, ao mesmo tempo em que vai se perdendo o sentido 

da reflexão experimental e da partilha de saberes profissionais.” 

 Para Tardif (2002), a inter-relação entre os sistemas de produção do conhecimento e o 

sistema de formação em vigor nas sociedades contemporâneas tem gerado a necessidade de 

renovação constante. 

Nessa perspectiva, os saberes são, de um certo modo, comparáveis a estoques de 
informações tecnicamente disponíveis, renovados e produzidos pela comunidade 
científica em exercícios e passíveis de serem mobilizados nas diferentes práticas 
sociais, econômicas, técnicas, culturais, etc (TARDIF, 2002, p. 35). 

 As possibilidades para formação continuada são abundantes em todos os sentidos: 

conteúdos, técnicas, metodologias, abordagens, avaliações, enfim, retomando a idéia do 

“estoque”; o conhecimento pedagógico parece ter virado mercadoria. 

 No caso dos professores, a formação profissional está ligada não só à necessidade de 

aprimoramento de técnicas ou combate a resistências a mudanças. Ela também está vinculada 

aos efeitos que produz no cotidiano escolar (FERREIRA, 2001). 

 Esses efeitos levam em consideração as características da formação continuada das 

quais os professores tenham participado. Fullan e Hargreaves (2000, p. 32) alertam: 

Inúmeras estratégias de desenvolvimento dos profissionais têm-se mostrado 
fragmentadas, não envolventes, indiferentes às verdadeiras necessidades e 
preocupações dos professores, [...] isoladas entre si, [...] tendem a ser oferecidas em 
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um conjunto de opções auto-suficientes, do tipo auto-serviço, tendo como alvo um 
grupo de escolas e professores. 

 Esse tipo de lógica de formação profissional, centrada na transmissão de 

conhecimento, no conteúdo, na especialidade e no controle sobre a participação tem um efeito 

contrário na formação do profissional, porque o desconsidera como profissional e pessoa.  

  Na intenção de construir novas lógicas de formação continuada que valorizem a 

experiência de quem já atua na educação, ao mesmo tempo em que considere as vivências do 

profissional principiante, inspirado por Popkewitz (1986), Sacristàn (1992, p. 65) explica de 

forma ecológica essas interações: 

o conhecimento da prática pedagógica, e a possibilidade de a alterar implica a 
compreensão das interações entre três níveis ou contextos diferentes: 
a) o contexto propriamente pedagógico, formado pelas práticas quotidianas da 
classe que constituem o que vulgarmente chamamos de “prática”. Este contexto 
define as funções que, de forma mais imediata, dizem respeito aos professores. 
b)  o contexto profissional dos professores, que elaboraram como grupo um modelo 
de comportamento profissional (ideologias, conhecimentos, crenças, rotinas, etc) 
produzindo um saber técnico que legitima suas práticas. Este contexto pode reportar-
se a subgrupos profissionais com diferentes ideologias, mesmo no interior de uma 
mesma escola, ou a todo coletivo profissional. 
c) um contexto sócio cultural que proporciona valores e conteúdos considerados 
importantes. 

 

 As novas lógicas e formação profissional mencionadas por Popkewitz (1986) precisam 

ter como ponto de partida os problemas, dúvidas e dificuldades que acontecem na prática 

cotidiana, ou seja, no contexto imediato de atuação dos professores, como se verifica em 

Sacristàn (1992). 

 Muitos desses desafios e problemas podem ser equacionados ou solucionados no 

próprio grupo de professores, tendo por base seu conhecimento construído, ou saber técnico 

existente naquele contexto, porque realizar ou participar da modalidade formação continuada 

implica decisão individual ou conjunta dos profissionais de uma instituição de educação. 

Expandindo-se o contexto sócio-cultural, podemos considerar valores e influência das 

lideranças das instituições, de setores administrativos vinculados ao poder público, da 

universidade, de sindicatos de professores, na escolha dos conteúdos ministrados nos cursos 

de formação, os objetivos a serem atingidos sobre a organização geral do curso, todos muito 

distantes da prática cotidiana e do contexto dos professores. 

 Para Zeichner (1997, p. 77), 
 

Tanto na formação inicial quanto na formação em serviço tem sido dada clara ênfase 
à preparação de professores como profissionais reflexivos (por exemplo, VALLI, 
1992). Contudo, o significado disso nem sempre está claro e, em alguns casos, a 
pretensão de um compromisso com a idéia de reflexão e liderança do professor não 
passa de um modo mais sutil e manipulativo de exercer controle sobre os professores 
e mantê-los em posição subalterna (ZEICHNER; LISTON, 1996). 
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 Para superar essa visão “massificada” ou em formato de “pacotes encomendados” 

Brzezinski e Garrido (2001) analisam no contexto brasileiro os trabalhos do Grupo de 

Trabalho - Formação de Professores, apresentados em congressos da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPEd, sobre o que revelam as pesquisas do 

período 1992-1998:  

A partir de 1996, a tônica da formação continuada centrou-se na reflexão dos 
professores sobre suas práticas e sobre as práticas escolares. Os investigadores 
buscam entender os problemas do cotidiano escolar como base para a criação de 
alternativas transformadoras, fundamentadas na abordagem do professor reflexivo. 
Nessa perspectiva, o leque de questões examinadas amplia-se. A formação passa a 
desenvolver-se preferencialmente no âmbito da instituição escolar, na qual o 
profissional exerce suas atividades, envolvendo todo o corpo docente e, por vezes, 
membros da equipe e da comunidade escolar. Stenhouse (1986), Schön (1987, 
1992), Nóvoa (1992a e b), Garcia (1992), Zeichner (1993), Perrenoud (1993), 
Sacristán (1996) e Alarcão (1998a) têm sido os grandes inspiradores dos trabalhos 
de formação continuada do professor reflexivo. (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001, 
p. 87). 

 André (2006) ressalta a mudança referencial do status da formação reflexiva observada 

nas pesquisas da década de 90: de possibilidade, para diretriz dos programas de formação de 

professores.  

 Podemos então dizer que se trata de uma mudança de paradigma no sentido de 

valorizar a formação como processo de desenvolvimento profissional, que não pode ser 

confundida com um treinamento ou a participação num seminário. 

 Rios e Fusari (1995, p. 38) entendem por formação continuada “o processo de 

desenvolvimento da competência dos educadores, aqueles que têm como ofício transmitir - criando 

e reproduzindo - o conhecimento histórico e socialmente construído por uma sociedade”. 

 Para os mesmos autores a definição de competência não está vinculada a modelos 

estáticos, prescritivos e solitários, 

... mas como algo que se constrói pelos profissionais em sua práxis cotidiana. [...] 
Ninguém é competente sozinho. As condições para um trabalho competente 
encontram-se de um lado, no educador, nas características que o qualificam, e de 
outro, no contexto no qual exerce sua prática, nos sujeitos com os quais interage, nas 
possibilidades e nos limites que apresentam para uma ação coletiva (RIOS; 
FUSARI, 1995, pp. 40-41). 
 

 Essas reflexões nos remetem a uma visão de desenvolvimento profissional alargada 

para o contexto institucional, para o desenvolvimento profissional do grupo de professores 

que atuam na instituição, de forma integrada, reflexiva e compartilhada. 

 Para Day (2001, p. 293): 

O desenvolvimento profissional assenta fundamentalmente na mudança do 
pensamento e da prática - e dos contextos onde ocorrem - no sentido de melhorar a 
qualidade das experiências de aprendizagem dos alunos e conseqüentemente 
proporcionar melhores oportunidades para atingirem melhores resultados. Contudo, 
as decisões sobre a mudança devem estar nas mãos dos professores. 
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 Fullan e Hargreaves (2000, p. 62) identificam dois tipos básicos de cultura escolar - a 

individualista e a cooperativa, e que “... em face de abundante pesquisa sobre os males do 

individualismo, percebemos a escassez de estudos sobre os benefícios da colaboração.” 

 Citando Rosenholtz e Little, os dois pesquisadores apresentam uma série de 

características sobre o efeito da cooperação no cotidiano dos profissionais de educação e no 

seu desenvolvimento pessoal e profissional: “quase todos reconheciam que às vezes 

necessitavam de ajuda. Dar e receber ajuda não implicava, conseqüentemente, em 

incompetência: era parte da busca comum de aperfeiçoamento contínuo” (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, pp. 62-63). 

 Essa comunicação e troca de experiências tornam o desenvolvimento profissional e 

organizacional um “empreendimento mais coletivo do que individual” (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, p. 63), construído conjuntamente e que pressupõe tomada de decisão 

sobre a participação pessoal e profissional. 

 Esse processo envolve investigação e reflexão e pode ser feito em colaboração com 

pesquisadores da universidade, família e crianças. 

 Entendemos que a formação profissional deve ser contínua e que contribui para o 

desenvolvimento organizacional porque é um processo social e coletivo. 
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Capítulo 2 

1 - FORMAÇÃO EM CONTEXTO 

 A Formação em Contexto é um tipo de formação profissional que inclui o 

desenvolvimento profissional sustentado pelo desenvolvimento da organização escolar. Trata-

se de desenvolver não só o professor, mas a organização escolar como um todo. 

 A formação é entendida aqui como uma das dimensões do desenvolvimento 

profissional, integrada a fatores e dimensões pessoais, sociais, coletivas contextuais e 

ecológicas, “assentes em relações duradouras, marcadas pela confiança, em alicerces de 

segurança e num empenhamento com cuidado ativo entre docentes e outros cidadãos” (DAY, 

2003, p. 227). 

 As oportunidades para o desenvolvimento profissional apresentam-se dentro da 

instituição de educação e nela são centradas com o objetivo de resultar em benefício das 

crianças das famílias e das comunidades que dela participam (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

1998). Não se trata de transferir o espaço físico da formação, da universidade e para a escola, 

mas de articular o conhecimento com as práticas, interligando o dia-a-dia dos professores 

como elemento para o desenvolvimento profissional.  

 A Formação em Contexto utiliza-se do processo de formação-desenvolvimento-e-

inovação para pessoas que trabalham em contextos educacionais, porque acontece centrada na 

escola e de forma contínua, com a participação dos professores e demais profissionais que 

nela atuam. 

 O foco da formação está na prática do professor e na reflexão sobre essa prática 

(DEWEY, 1959; ZEICHNER, 2005; SCHÖN, 1983, 1987, 1992; STENHOUSE, 1991; 

ALARCÃO, 1998), utilizando-se das pedagogias da infância. O professor passa a ser 

investigador do seu trabalho (DEWEY, 1959; STENHOUSE, 1998). Ao assumir esse papel, 

pensa e compartilha com os demais profissionais suas percepções e descobertas, 

fundamentadas nas concepções das pedagogias. 

 Ainda que a expressão professor-investigador esteja associada a Stenhouse (1998), na 

verdade desde os anos 30 essa concepção encontra-se na obra de John Dewey, que considera 

os professores como estudantes do ensino, investigadores da sua ação e inovadores. 

 É na obra de Stenhouse (1975, p. 142), porém, que o tema é mais detalhado, por 

considerar que “a investigação e o desenvolvimento curriculares devem pertencer aos 

professores e conceituando por atitude de investigação uma predisposição para examinar a sua 

própria prática de uma forma crítica e sistemática”. 
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 No que consiste a prática do professor? Para Fullan e Hargreaves (2000, pp. 34-35), o 

propósito do professor é ensinar, porém: 

... a natureza complexa do ato de ensinar costuma ser reduzida a questões de técnica 
e habilidades as quais cabem em um pacote - colocados em cursos - e que são de 
fácil aprendizagem. Ensinar não é apenas uma questão de negociação técnica. Há 
todo um aspecto moral e [...] tem relação com a natureza das decisões e critérios dos 
professores, [...] envolve estabelecer juízos responsáveis em situações de incerteza 
inevitável (SCHON, 1987). 

 No caso das crianças pequenas a natureza do ato torna-se um tanto mais complexa. 

Dadas as características peculiares da criança pequena, que é dependente do adulto para 

satisfação de suas necessidades e precisa de cuidados devido a sua vulnerabilidade, o papel 

do profissional educador de infância torna-se mais abrangente, tendo em vista que as 

necessidades das crianças não diminuem sua capacidade de comunicação, interação e 

competências para se desenvolver como um todo. 

 A criança nessa faixa etária precisa de ambientes adequados a suas necessidades e que 

sejam ao mesmo tempo acolhedores e desafiadores, com objetos e interações que contribuam 

para seu auto-conhecimento e autonomia. Cabe ao profissional estar preparado para assumir 

as responsabilidades pelo conjunto de necessidades das crianças, sejam de cuidado e de 

educação, e desenvolver suas funções com foco no desenvolvimento da criança e nas relações 

com a família (OLIVEIRA-FORMOSINHO (org), 2007). 

 As características acima nos remetem à ecologia do desenvolvimento proposta por 

Bronfenbrenner (1996): as crianças não são consideradas como tabula rasa sobre as quais 

outras pessoas e os ambientes depositam conhecimentos e sim pessoas em desenvolvimento, 

com capacidades, dinâmicas e interativas que estabelecem relações entre si e o ambiente, 

exigindo certa acomodação de ambas as partes, e também que esses ambientes inter-

relacionam-se. Por exemplo, a criança não vive na escola, ela faz parte de uma família que 

vive em outro espaço físico, que por sua vez está inserido numa comunidade, num ambiente 

ecológico.  

 Dentro da instituição de educação infantil a prática do professor apresenta uma 

amplitude muito maior do que a junção de alguém que ensina e outro que aprende, ela é na 

realidade participante de um ambiente ecológico, um local onde as pessoas aprendem com e 

nas suas relações. Como microssistemas, se relacionam diretamente.  

 Para Bronfenbrenner (1996) o ambiente ecológico pode ser representado por estruturas 

concêntricas denominadas de microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema. 
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 O microssistema tem por definição “um padrão de atividades papéis e relações 

interpessoais experienciados pela pessoa em desenvolvimento num dado ambiente com 

características físicas e materiais específicas” (BRONFENBRENNER, 1996, p. 18). 

 Quando os microssistemas se abrem, criam-se as possibilidades para o surgimento dos 

mesossistemas: as pessoas em contato constroem conhecimento, aprendem em conjunto. 

Essas relações acontecem quando a instituição de educação infantil está em contato com a 

família ou quando o profissional participa de um grupo para discutir sua prática. 

 No mesossistema são incluídas “as inter-relações entre dois ou mais microssistemas 

nos quais as pessoas em desenvolvimento participam ativamente” (BRONFENBRENNER, 

1996, p. 21). Significa a ampliação das inter-relações numa rede social de comunicação 

formal ou informal. 

 A circulação de professores, pais e crianças nas áreas microssistêmicas potencializam 

a interação e criam-se zonas de comunicação, de trabalho conjunto, trocas de informação que 

estimulam a construção de conhecimento. 

O exossistema se refere a um ou mais ambientes que não envolvem a pessoa em 
desenvolvimento como participante ativo, mas no qual ocorrem eventos que afetam, 
ou são afetados por aquilo que acontece no ambiente contendo a pessoa em 
desenvolvimento (BRONFEBRENNER, 1996, p. 21). 

 No exossistema existem eventos que alcançam uma dimensão ampliada para além da 

participação ativa da pessoa em desenvolvimento. Nesse nível, por exemplo, estão as 

instãncias de poder que permitem a aproximação entre as universidades e as escolas. 

 O macrossistema refere-se a crenças e valores, modos de agir e costumes, “que 

existem [...] na sub-cultura ou na cultura como um todo” (BRONFENBRENNER, 1996, p. 

21) de uma sociedade e que perpassam todas as estruturas do ambiente ecológico descritas 

anteriormente. 

 Acreditamos, apoiando-nos em Oliveira-Formosinho e Formosinho (2001), que 

podemos aplicar o modelo ecológico a este lugar: a instituição de educação infantil em si e 

também ao desenvolvimento pessoal e profissional daqueles que a compõem e é nessa 

perspectiva que segue o trabalho. 

 

1.1 - DESENVOLVER PROFISSIONAIS PARA APERFEIÇOAR INSTITUIÇÕES 

 Aplicando o modelo ecológico ao desenvolvimento profissional no cotidiano da 

instituição onde os profissionais atuam, podem-se identificar diferentes microssistemas: sala 

de atividades, parque, escola, grupos de estudo etc. A interação entre as pessoas (crianças e 

adultos, adultos e adultos, crianças e crianças) que circulam nesses espaços possibilita 
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aprendizagens colaborativas e o conseqüente aperfeiçoamento profissional, no caso dos 

professores. 

 Esse aperfeiçoamento resulta em impactos na vida cotidiana da instituição e na 

instituição como um todo. 

 Para Oliveira-Formosinho (2002, p. 142), 

Se cada um desses microssistemas é importante para o processo de desenvolvimento 
profissional das educadoras, a relação entre eles não é menos importante. Pensar 
ecologicamente o modelo de desenvolvimento profissional é dar muita importância a 
este sistema de relações entre os microssistemas, isto é, é dar muita importância aos 
mesossistemas. 

 O profissional, ao participar de vários microssistemas, assumindo diferentes funções, 

como ser professor de educação infantil na sala de atividade, discute os problemas do seu 

agrupamento em reuniões pedagógicas e na Universidade. Em grupos de discussão, reflete 

sobre sua prática. Essa diversidade de funções gera a transição ecológica responsável pela 

aprendizagem colaborativa. Para Bronfrenbrenner (1996, p. 22), “ocorre uma transição 

ecológica sempre que a posição da pessoa no meio ambiente ecológico é alterada em 

resultado de uma mudança de papel, ambiente ou ambos.” 

 Essas transições ocorrem durante toda a vida das pessoas e estão também vinculadas 

ao seu desenvolvimento pessoal e profissional: 

Aquela que é hoje uma aluna universitária será amanhã uma estagiária em 
profissionalização e será no ano seguinte uma profissional no terreno. De aluna na 
universidade a estagiária, de estagiária a educadora na escola significam modificações 
no meio, nos papéis e atividades de uma pessoa em desenvolvimento (OLIVEIRA-
FORMOSINHO, 2002, p. 143). 
 

 Ficam evidentes também as interligações com os demais níveis de desenvolvimento, 

ou seja, o exossistema, constituído pela administração local e regional da educação e outras 

esferas administrativas de serviços de transporte, saúde e infra-estrutura, necessários para sua 

atuação profissional e com o macrossistema e suas concepções, valores, práticas de educação 

e demais hábitos culturais daquela sociedade num dado momento histórico. 

  No Brasil o professor, ao completar sua formação inicial, adquire uma série de 

informações sobre história e política da educação, correntes de pensamento filosófico, 

sociológico e psicológico sobre desenvolvimento da criança. Essas informações certamente 

contribuem para a construção de sua profissionalidade, que terá por base uma concepção de 

infância, de educação, resultante dessa formação. No entanto, constatamos que essas 

concepções são construídas longe da prática educativa, do cotidiano da escola e são 

construídas de maneira fragmentada apenas nos estágios curriculares (KISHIMOTO, 2002; 

CANÁRIO, 2003) e portanto longe do ambiente ecológico da instituição de educação infantil. 
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 A Formação em Contexto considera as diversas fases para a formação do educador e 

acredita, apoiada em Dewey, na formação durante toda a vida profissional (long life learning), 

que acontece desde a formação inicial e passa pela formação continuada que acontece 

centrada na escola, não apenas no sentido da dimensão do espaço onde ocorre a formação, 

ou apenas por iniciativa desta, mas porque ocorre centrada nas práticas dos professores, na 

sua inovação e que tenham impacto junto as crianças (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2001). 

 Para Barroso, a formação centrada na escola é um dos instrumentos de uma estratégia 

mais geral de mudança, deve ser entendida como um instrumento político de modernização 

das instituições e deve:  

Permitir que os próprios professores disponham de um conhecimento aprofundado e 
concreto sobre a sua organização, elaborem um diagnóstico sobre os seus problemas 
e mobilizem as suas experiências, saberes e idéias para encontrar e aplicarem as 
soluções possíveis (BARROSO, 2003, p. 75). 

 Essa formação se dá em conjunto com o grupo de professores e com o apoio dos 

supervisores, que contribuem para seu desenvolvimento instrumentalizando o professor para 

resolver problemas concretos: “é na sua resolução que os professores adquirem, através da 

leitura, discussão, observação, treino, tentativa e erro, conhecimentos específicos e 

competências de resolução de problemas em equipa” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2001, p. 37). 

 A Formação em Contexto tem como efeito a mudança do professor enquanto pessoa 

que, envolvido com seu contexto de trabalho, amplia suas competências técnicas, 

comportamentais, interpessoais, investigativas e reflexivas. 

Assim, os professores são considerados sujeitos e não objetos da formação. E, 
finalmente, se considerarmos que os processos de formação de professores têm 
implicações na vida das crianças, eles contêm uma dimensão ética que os 
profissionais que neles participaram não podem declinar (FERREIRA, 2001, p. 75). 

 Essa abordagem possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional dos educadores 

que, em conjunto com os demais profissionais, constroem o desenvolvimento da organização 

como um todo, num contexto integrado. 

 A Formação em Contexto torna-se então um processo grupal de desenvolvimento, uma 

formação centrada na escola, não para promover interesses corporativos e reforçar práticas já 

cristalizadas ou ainda de deixar as demandas dos pais e comunidade para fora, mas de inovar 

nas práticas e superar problemas que muitas vezes sequer eram admitidos pela organização e 

seus membros. 
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 Uma Formação Centrada na Escola tem por característica as dimensões: “física, 

organizacional, psicossocial, pedagógica e político-cívica ou político-cooperativa” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, pp. 32-35): 

• Física, por ocorrer na escola, no próprio local onde acontecem as práticas das 
professoras com as crianças.  

• Organizacional, porque é a própria organização que define suas necessidades, 
autonomamente. 

•  Psicossocial, porque a formação destina-se ao grupo de profissionais, ou seja, 
as pessoas que trabalham na escola. 

• Pedagógica, por estar centrada nas práticas dos professores. 

• Político-cívica ou político-cooperativa, por possibilitar a auto-organização dos 
professores. 
 

  Uma Formação Centrada na Escola é construída dentro de uma metodologia 

participativa, colaborativa e cooperativa. 

• Participativa, porque não está restrita a um pequeno grupo “privilegiado” de 
pessoas, mas a todos os profissionais. 

• Colaborativa, por envolver o trabalho de todos: professores, gestores, 
supervisores, pesquisadores, crianças e familiares. 

• Cooperativa, por tratar-se de ajuda mútua, partindo-se de problemas e 
necessidades comuns, que são vistos como desafios a serem investigados e 
superados conjuntamente e que resultam na construção de conhecimentos e 
melhoria da qualidade de atendimento às crianças, que são a finalidade principal 
de todo o processo. 

 
 A Formação em Contexto centrada na escola contribui para o desenvolvimento 

profissional dos professores e demais profissionais da instituição, gerando o desenvolvimento 

global da organização, que se materializa na mudança de práticas ultrapassadas ou 

cristalizadas, e que não correspondem às características e necessidades do desenvolvimento 

das crianças e de suas famílias. 

 Essa formação promove a adoção de práticas inovadoras resultantes da imbricação 

entre a reflexão das práticas realizadas e a ampliação do repertório, a partir da troca de 

experiências e do estudo de referencial teórico-pedagógico. A reflexão dos profissionais é 

orientada para e pela prática que foi resultante de um saber-fazer instituido e deficitário, com 

o objetivo de modificá-lo (ZEICHNER,  2005). 

 Para Barroso (2003, p. 63) é clara 

A analogia e a interdependência existentes entre “os modos de ensinar” e os “modos 
de organizar e gerir a escola” [...], e a correspondência que esta evolução teve com 
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as transformações que se foram processando no domínio das teorias das 
organizações e da administração educacional. 

 Apesar de o autor tratar da instituição educacional a partir do ensino primário, 

entendemos, apoiados em Rocha (1999), que o mesmo acontece nas instituições de educação 

infantil, em que as pesquisas mostram as mesmas tendências da pesquisa educacional. 

 Barroso (2003, p. 63) observa duas fases nos processos de formação profissional e 

organizacional em Portugal, tendo por base “a articulação entre as concepções de formação e 

os modos de organização da atividade produtiva e dos contextos de trabalho.” 

 Na primeira fase (décadas de 60 e 70), fortemente caracterizada pelo modelo de 

transmissão de conhecimento,  o modelo pedagógico adotado é o clássico, no qual quem deve 

aprender é mero expectador e quem ensina é o detentor do conhecimento (FREIRE, 1987). No 

modelo organizacional, por sua vez, existe rígida diferenciação dos programas e seus 

conteúdos, entre quem manda e quem obedece, para compensar a inexistência ou ineficiência 

na formação inicial dos profissionais. 

 A segunda fase do processo de formação profissional decorre “da dificuldade em 

transferir as aquisições formativas de um contexto para o outro” (BARROSO, 2003, p. 68).  

Fato constatado por pesquisadores como Tannenbaum e Seashore (1965), que mencionam a 

necessidade de mudança dado o distanciamento entre concepções e conteúdos aprendidos nos 

programas de formação e as condições concretas onde as atividades são exercidas. 

 Ou seja, o desenvolvimento organizacional só se concretiza na medida em que a 

organização reconhece e promove o desenvolvimento profissional de seus colaboradores. É 

uma mudança política e não meramente hierárquica, implica o estabelecimento de novas 

relações de poder, novas capacidades cognitivas e relacionais (BARROSO, 2003, p. 71). 

 Bolivar (2003) utiliza dois termos que consideramos relevantes: “organizações que 

aprendem e aprendizagem organizacional. A primeira noção expressa uma visão do que 

deveriam ser as escolas, enquanto a segunda reenvia para o meio e para o processo para se lá 

chegar.” 

 As organizações que aprendem resolvem seus problemas de maneira criativa e 

colegiada, fundamentada em conhecimentos que seus profissionais já possuem e do presente, 

que é construído no processo educativo, possibilitando não apenas adaptações para correção 

de erros, mas criações coletivas, resultantes da investigação e da reflexão de possíveis 

hipóteses. 

 Não se trata da formação de indivíduos que aprendem ou adquirem competências 

individuais, mas da aprendizagem organizacional, ou seja: uma instituição se desenvolve nos 
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processos de aprendizagem dos indivíduos que a compõem, porque estão comprometidos com 

o desenvolvimento da instituição como um todo. Para Bolivar (2003, p. 83), o conceito de 

aprendizagem organizacional implica a 

Criação de interpretações de factos e de conhecimentos construídos socialmente que, 
gerados internamente ou provenientes do exterior, se tornam parte da organização. 
Esta aprendizagem não pode ser reduzida à acumulação de aprendizagens 
individuais, produz-se na escola como “comunidade de aprendizagem”, em formas 
de deliberação prática, intercâmbio e colaboração. 

 Essa abordagem dá a organização a capacidade de resolver seus próprios problemas 

porque passa a ser  sensível às necessidades do seu próprio contexto e compromete-se com 

seu desenvolvimento. Há destaque para o caráter da competência coletiva na construção de 

uma cultura própria. Bolivar (2003, p. 85) ainda chama atenção para o seguinte fato: 

As escolas, enquanto organizações, são compostas por um conjunto de padrões ou 
rotinas que orientam a acção de seus membros. Uma organização, ao longo da sua 
história, desenvolve um conjunto de práticas, seleccionadas entre a que tiveram mais 
êxito, deram melhores resultados ou trouxeram segurança ou estabilidade ao 
trabalho dos membros que conficguram a sua  cultura organizativa. 

  No entanto essa segurança e estabilidade também podem travar a organização 

para as mudanças necessárias. Para superar essa situação a organização deve partir de dois 

processos:  

a) aprender com a experiência acumulada “Memória colectiva institucional”, 
mediante adaptações progressivas de novas idéias ou propostas. (WALSH; 
UNGSON, 1991); 
b) aprender com os projetos postos em prática. 
Se o primeiro processo permite uma certa estabilidade na organização [...] os 
projetos em que se envolve a organização, possibilitam, no entanto, a sua 
regeneração e a aprendizagem pela existencia da prática. Um e outro dependem em 
grande parte das redes de colaboração que existem entre seus membros, visto que , 
sem um intercâmbio de experiências e ideais, o centro como instituição terá poucas 
possibilidades de mudança (BOLIVAR, 2003, p. 85). 

 Essas considerações reforçam a importância da formação em contexto e acontecem 

dentro de um processo de aprendizagem organizacional, não do dia para a noite, mas na 

partilha gradual de informações e idéias entre os profissionais, na observação recíproca, com 

carater investigador e de forma  reflexiva, tanto individual como coletiva. 

1.2 - CONTRIBUIÇÃO DAS PEDAGOGIAS DA INFÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS REFLEXIVOS 

 A Formação em Contexto é embasada teoricamente, e situada, porque acontece numa 

instituição de ensino, é compartilhada com os educadores que acreditam no que fazem e 

aprendem em companhia uns dos outros, em parceria (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO, 2002), dentro de uma cultura comum a todos: crianças, pais e educadores, 
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fundamentada em saberes construídos com uma prática-reflexiva, criativa e avaliada e que 

repercute qualitativamente no cotidiano da instituição durante todo o processo educativo.  

 Essa modalidade de formação fundamenta-se nas pedagogias para infância e na 

perspectiva de Stenhouse (1998), de investigação-ação. Os profissionais investigam suas 

próprias práticas, para compreender e rever concepções, aperfeiçoar competências, planejar 

ações, escolher estratégias, registrar e avaliar processos, desempenhos e resultados, de 

maneira cooperativa e colaborativa com o apoio dos técnicos e pesquisadores da universidade. 

 Do conjunto de pedagogias da infância escolhemos dois representantes para explicar 

de que maneira as concepções de criança, educação e formação de profissionais, valores 

morais, éticos, sociais e culturais são materializados nas dimensões do cotidiano presentes na 

formação em contexto. 

 Quando os profissionais aprofundam seus conhecimentos sobre as pedagogias são 

capazes de investigar suas práticas e modificá-las. Essas mudanças são visíveis na 

organização do espaço físico e social das instituições, nas relações entre adultos e crianças, 

nas atividades que escolhem e realizam por meio de projetos, no registro e avaliação dos 

processos visando a construção do conhecimento e o desenvolvimento das pessoas e das 

organizações de educação infantil.  

• JOHN DEWEY (1859-1952) 

 A contribuição de John Dewey (1859-1952) para a formação em contexto não está 

limitada às concepções sobre a infância. Esse filósofo americano, influenciado pelos ideais de 

liberdade e democracia, estabeleceu os princípios gerais da pedagogia progressista e 

renovada, ao considerar a criança como alguém que aprende fazendo (learning by doing).  

 Nessa pedagogia a criança é considerada como alguém com capacidade de investigar, 

escolher, experimentar e demonstrar seus interesses. Para Dewey a criança deve ter suas 

experiências pessoais contempladas pelo adulto quando da definição do currículo. “A 

educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a 

própria vida” (DEWEY, 1959, p. 62). 

  Educação e práticas escolares são uma extensão da vida da criança, ou seja, fazem 

parte da realidade e como tal não podem ser estranhas ao cotidiano da sociedade ou uma mera 

preparação para a vida adulta (DEWEY, 1959). 

 Na Pedagogia de Dewey as experiências individuais possuem significado porque o 

pensamento está voltado para a prática, isto é, quando identificamos um problema a ser 

resolvido é necessário refletir sobre as soluções possíveis e decidir quais estratégias 
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utilizaremos para atingi-las.  

De acordo com Dewey (1979), para se tornar uma pessoa reflexiva há a necessidade 
de se buscar um equilíbrio entre a reflexão e a rotina, entre o ato e o pensamento. 
Este último é um instrumento possível de ser alterado, portanto a ação reflexiva 
envolve intuição, emoção e não simplesmente técnicas a serem ensinadas e 
aprendidas (SILVA, 2006 p.3).  
 

 Esse processo não acontece individualmente,  é no contato com o outro, na troca de 

experiências e na ação-refletida que se pode obter êxito em sua solução. O desenvolvimento 

do indivíduo e da sociedade compõem-se de um só processo. 

O problema de método na formação de hábitos de pensamento reflexivo é o 
problema de estabelecer condições que despertem e guiem a curiosidade; de 
preparar, nas coisas experimentadas, as conexões que, ulteriormente, promovam o 
fluxo de sugestões, criem problemas e propósitos que favoreçam a consecutividade 
na sucessão de idéias (DEWEY, 1959, p. 63). 

 Transferindo essa situação para a escola, temos o mesmo para as crianças. Para Dewey 

o adulto deve respeitar as experiências das crianças porque é experimentando, agindo que a 

criança reflete voluntariamente sobre o que está aprendendo. 

O ato de pensar reflexivamente requer da pessoa três atitudes: espírito aberto para 
aceitar diferentes possibilidades explicativas das coisas do mundo e novas 
inquietações; interesse absorvido para alcançar total envolvimento pessoal com 
determinado objeto ou causa a ser considerada em análise e responsabilidade em 
examinar e assumir as conseqüências de algo projetado e da ação resultante 
(PINAZZA 2006), p. 78). 
 

 Na opinião de Cambi (1999, p. 546), “Dewey foi o maior pedagogo do século XX”, 

porque sua filosofia entrelaçou aspectos políticos e epistemológicos, num permanente contato 

com a prática de “modo tal que o fazer do educando se torne o momento central da 

aprendizagem” (CAMBI, 1999, p. 549). 

 Dentre os aspectos políticos a serem destacados está o valor da liberdade, que 

corresponde não a uma idéia abstrata, mas ao poder “para e de fazer coisas”. Ela não pode ser 

entendida como liberdade geral, isto é, em sentido amplo. A liberdade é, portanto, uma 

questão social, por ser relativa à distribuição dos poderes de ação em um dado momento, e 

não individualmente. Quando há liberdade em um lugar pode haver limites em outros. 

“A luta pela liberdade é importante devido às suas conseqüências na produção de 

relações eqüitativas, justas e humanas entre homens, mulheres e crianças” (DEWEY, 1952, p. 

72). 

 A liberdade abrange o poder da pessoa, seja ela criança ou adulto, de escolher, 

pesquisar, conhecer, ouvir e expressar-se, individual ou coletivamente, em todo processo 

educativo. 

 A liberdade está vinculada à atitude lúdica, uma manifestação pessoal do interesse da 
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criança que não se prende às características do objeto, ou em saber como ele é realmente, o 

importante é que ele possa representar a intenção da criança.  

Se a criança está fazendo um barquinho, ela se acha a visar um só objetivo, devendo 
orientar grande número de seus atos para essa idéia única. Se, porém, estiver a 
“brincar de barquinho”, poderá modificar, quase que à vontade, o objetivo que lhe 
serve de barquinho e introduzir no brinquedo os novos elementos que a fantasia lhe 
sugerir. A imaginação faz o que quer, com cadeiras, blocos de madeira, folhas, 
gravetos, para que sirvam ao objetivo de continuar o brinquedo (DEWEY, 1959, p. 
224). 

 Os textos de Dewey inspiram o professor a observar a criança para melhor 

compreender suas motivações e intenções, seu modo de interagir com o mundo. O resultado 

dessas observações correspondem aos pontos iniciais para a construção de projetos. 

O brinquedo é o sinal de que a atividade é dominada por noções ou idéias. - No 
momento em que as coisas se mudam em sinais e adquirem um caracter 
representativo e tomam lugar de outras coisas, o brincar, de pura exuberância física 
que era a princípio, transforma-se em uma atividade acompanhada de um elemento 
mental (DEWEY, 1953, p. 173). 
 

 Essa  mudança do caráter do brincar manipulativo para o representativo só é 

compreendida pelo adulto que observa reflexiva e participativamente a ação da criança.  

 Conceber a criança, tendo Dewey por referência, é aceitá-la como pessoa criativa e 

curiosa, capaz de investigar e levantar hipóteses e que “não há nada de misterioso nem de 

místico na descoberta feita por Platão e referendada por Froebel de que os jogos são os 

principais e quase os únicos meios educativos, durante os primeiros anos infantis” (DEWEY, 

1953, p. 174). 

 Essa concepção colabora para a mudança da prática do professor, na medida em que 

ele passa a refletir sobre como pode contribuir para que as competências das crianças sejam 

desenvolvidas no cotidiano da escola, na maneira como se relaciona, na ampliação e 

variedade de materiais que disponibiliza, na reorganização do espaço da sala de aula, entre 

outras possibilidades. 

 Gamboa (2004, p. 88) ressalta que: 

Com efeito, de acordo com o naturalismo deweyano, nada pode ser experimentado 
isoladamente, [...] é o carater simultaneamente natural e cultural que irmana os três 
conceitos: quer o sujeito, quer o contexto, quer os processos são concomitantemente 
produtos naturais e culturais, agentes transformadores e construtores na história. 
 

 Nessa construção colaborativa, ressaltada por Gamboa, as experiências dos professores 

e das crianças são ampliadas, contemplando diferentes tipos de visão sobre o trabalho 

realizado, podendo ser partilhadas e discutidas com outros profissionais participantes do 

processo de desenvolvimento. 
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 Quando esses pressupostos são repassados para a formação de profissionais, assume-

se o professor como protagonista de seu desenvolvimento pessoal e profissional, aceitando-se 

que ele possua liberdade de escolher participar da formação. Por sua vez, o grupo de formação 

assume a  responsabilidade de apoiá-lo na investigação de sua prática e de experiências que 

quiser partilhar com o contexto. 

• LORIS MALAGUZZI (1920 - 1994) 

 Outra pedagogia que tem contribuído para a Formação em Contexto é a de Loris 

Malaguzzi (1920 - 1994). Inspirado pelos teóricos da educação que o precederam, o educador 

italiano concebe a criança como pessoa criativa, tátil, estética, auditiva, lingüística, visual, 

espacial, tão bem dotada de potencialidades, tão inteligente que sabe o quer e o que não quer, 

estando sempre pronta para as “descobertas”. 

 Com muita facilidade de fazer amigos, as crianças são curiosas e cheias de indagações 

sobre as outras pessoas, as coisas do cotidiano, seu funcionamento e suas interações. São 

capazes de expressar suas opiniões, desejos e inquietações. “Não é possível uma cultura 

existir sem uma idéia social de criança” (MALAGUZZI, 1996, p. 24). 

 Essa pedagogia possui valores básicos que “incluem os aspectos interativos e 

construtivistas, a intensidade dos relacionamentos, o espírito de cooperação e o esforço 

individual e coletivo da realização de pesquisas” (MALAGUZZI, 2001, pp. 75 e 76). 

 A organização pedagógica do trabalho de Malaguzzi (1999, pp. 72-73) não está 

relacionada a  disciplinas convencionais, mas na observação e relacionamento com a criança 

na interação com o espaço e os materias variados disponíveis, que podem transformar-se em 

projetos, que nascem das sugestões das próprias crianças, estimuladas na família e na escola 

em suas múltiplas competências e diferentes linguagens: “pensamos na escola como uma 

espécie de construção em contínuo ajuste que se expande para o mundo das famílias [...] e 

para a cidade.” 

 Para Malaguzzi (1999, pp. 74-75) a escola deve possuir um ambiente amistoso, onde 

crianças, famílias e professores sintam-se acolhidos, onde possam gerar idéias e ações, porque 

mesmo estando focalizado na criança, considera a importância das famílias e dos profissionais 

que com ele interagem: 

... sabemos que é essencial estarmos focalizados sobre as crianças e estarmos 
centrados nelas, mas não achamos que isso seja suficiente. Também consideramos 
que os professores e as famílias são centrais para a educação das crianças. Portanto 
preferimos colocar todos os três componentes no centro de nosso interesse. 

 As inter-relações com a família e a comunidade também auxiliam no desenvolvimento 

do profissional na medida em que expande a educação para fora dos muros da escola. Num 
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contexto ecológico, engloba a cidade e as diferentes manifestações culturais presentes no seu 

cotidiano. A arquitetura, a escultura, a natureza da vida encontram-se na pedagogia de 

Malaguzzi (1996, p. 27), intencionalmente materializada nas relações e também no espaço 

físico: 

O ambiente é preparado e estudado do ponto de vista arquitetônico e funcional, para 
conter este sistema de interconexão e interação. O tradicional isolamento do 
professor e do adulto da escola e o isolamento preventivo da família e do ambiente 
social é considerado como obstáculo a um crescimento pessoal da profissionalidade 
e dos saberes por meio do confronto da experiência e da cultura. 

 Os profissionais que atuam nessas escolas estão em constante processo de formação 

colaborativa, trocam experiências, pesquisam e refletem sobre seu trabalho e sobre como 

incentivar mais as crianças. Essas escolas também contam com a participação de atelieristas, 

artesãos e artistas que ensinam técnicas que podem contribuir para os projetos realizados com 

as crianças. 

 Os projetos auxiliam as crianças a construir espontâneamente sua auto-imagem, seus 

conceitos e valores, e também como conhecer, expressar e como conceber o mundo do seu 

ponto de vista e não na perspectiva da aprendizagem dos conceitos de números, quantidades, 

dimensões, letras e classificações, formas e símbolos. 

 As brincadeiras estão presentes no cotidiano da escola, nas suas falas e nas suas 

experiências, dentro e fora da escola. 

Uma história que corre no fio das brincadeiras, das indagações, das hipóteses, das 
teorias, das cooperações, dos processos de elaboração do conhecimento, das descobertas 
linguísticas, lógicas e imaginativas das crianças. Com os adultos presentes, às vezes 
como pano de fundo ou nos bastidores das experiências, às vezes no palco, de qualquer 
maneira prontos aos empréstimos de consciência tão apreciados pelas sensibilidades e 
inteligências infantis (MALAGUZZI,  1999, p. 127). 
 

 Todo o processo educativo é detalhadamente registrado por meio de fotos, filmagens 

ou desenhos e organizado dentro de acordo com as fases do projeto, que são definidas em 

conjunto com as próprias crianças. 

 Malaguzzi (1996) ressalta a importância da expressão da criança nas diferentes 

linguagens que lhes dão voz e vez, suas manifestações, alegrias, cores, movimentos e 

incentiva o professor a observar essas manifestações e captá-las, registrando e organizando 

seus registros de forma estética. 

 Para Malaguzzi (1997) a criança tem o direito de ser reconhecida como pessoa com 

direitos individuais, identidade, autonomia e competência para contribuir na construção da 

própria cultura e da cultura social, utilizando para tanto a linguagem lúdica e artística, 

característica da infância. 
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• PEDAGOGIA DO JOGO 

 A importância do jogo e da brincadeira tem sido cada vez mais ressaltada como 

mediadora de desenvolvimento. Moyles (2002) apresenta em sua obra diversas pesquisas 

sobre a importância do brincar para a aquisição de hábitos, desenvolvimento de atitudes e 

habilidades, motoras e cognitivas, a partir de situações lúdicas. 

A lista de vantagens decorrentes do brincar está crescendo rapidamente, mais ainda 
precisa incorporar muitos fatores. O brincar ajuda os participantes a desenvolver 
confiança em si mesmos e em suas capacidades e, em situações sociais, ajuda-os a 
julgar as muitas variáveis presentes nas intenções sociais, a ser empático com os 
outros. Ele leva as crianças e os adultos a desenvolver percepções sobre as outras 
pessoas e a compreender as exigências bidirecionais de expectativa e tolerância. As 
oportunidades de explorar conceitos como liberdade existem implicitamente em 
muitas situações lúdicas e eventualmente levam à pontos de transposição no 
desenvolvimento da independência. Em um nível mais básico, o brincar oferece 
situações em que as habilidades podem ser praticadas, tanto físicas quanto mentais e 
repetidas, tantas vezes quanto for necessário para a confiança e ao domínio. Além 
disso, ele permite a oportunidade de explorar os próprios potenciais e limitações 
(MOYLES, 2002, p. 22).  

 É ponto de concordância entre diversos autores que brincar envolve ação, não apenas 

física, mas cognitiva, afetiva e social do ser humano. Essa ação envolve o imaginário: por 

exemplo, quando a criança brinca de Super Herói ela poderá apresentar comportamento de 

fragilidade ou de coragem conforme as regras que forem estabelecidas, é importante lembrar 

que essa brincadeira está baseada nas relações sociais da criança, no seu dia-a-dia, onde ela 

imita, cria e recria usando seus modelos conhecidos pessoalmente ou através da mídia. Para 

ser considerada brincadeira ela deve ser de livre escolha da criança o que nos remete à 

reflexão sobre o papel do adulto como responsável pelo repertório de experiências e por 

conseqüência de brincadeiras das crianças. 

 Kishimoto (1994) reflete sobre o conceito de jogo, demonstrando que existem 

semelhanças e diferenças na lógica de sua linguagem, variando de acordo com o contexto em 

que tais conceitos são utilizados. Muitos educadores preocupam-se em demasia com o lado 

“pedagógico” do jogo e da brincadeira, não valorizando outras características como o 

prazer demonstrado pelo jogador, o caráter “não sério” da ação, a liberdade do jogo 
e sua separação dos fenômenos do cotidiano, a existência de regras, o caráter fictício 
ou representativo e a limitação do jogo no tempo e no espaço (KISHIMOTO, 1994, 
p. 4). 

 Então, brincar é gostoso, dá prazer, satisfação, é agradável. Brincando, nos divertimos 

com nossos parceiros, fazemos novas amizades, soltamos a imaginação, aprendemos e os 

adultos podem observar os saberes das crianças. 

 No entanto, observamos que muitos dos espaços que utilizávamos para brincar foram 

se restringindo. A falta de segurança, sobretudo nas grandes áreas urbanas, tem sido 
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responsabilizada por isso. A rua, os terrenos baldios, os parques públicos, os clubes foram 

diminuindo… o que foi colocado no lugar? Nada. 

 Na escola, os espaços livres, páteos e quadras são fechadas ou não têm alternativas de 

brinquedos. Em algumas delas a brinquedoteca parece tentar resgatar esse espaço, porém isso 

acontece de forma equivocada, porque a brincadeira fica limitada às dependências daquela 

sala e ao tempo determinado pelo adulto. A dificuldade encontrada é que, dependendo do 

número de classes existentes na escola, a criança tem pouca oportunidade de freqüentar a 

Brinquedoteca tirando-lhe o direito à brincadeira que deveria ser cotidiana. 

 Brincar é uma forma de expressão da criança, que tem que ser valorizado por que 

durante a brincadeira ela expressa seus saberes e constrói conhecimentos, para que isso 

aconteça é importante que todos os ambientes da escola sejam estruturados para estimular o 

brincar e por conseqüência a expressão da criança. 

 O adulto deve organizar os ambientes de uma forma tal que possibilite observar a 

criança para planejar novas situações que possam ampliar aprendizagens. Esses ambientes 

precisam de quantidade e diversidade de brinquedos e outros materiais, em todos os espaços 

da escola, internos ou externos, para criar um mundo de relações entre os objetos e as pessoas. 

 A Brinquedoteca não é a solução para que o brincar entre nas escolas, a brinquedoteca 

é um espaço cultural que deve estar fora das escolas como política pública que garanta o 

direito da criança brincar (CREPALDI; FREYBERGER; TURINO; 2005). 

 As experiências internacionais mostram diferentes tipos de brinquedoteca.  Na Bélgica 

as ludotecas situam-se dentro da Biblioteca e apenas emprestam brinquedos. Na França as 

ludotecas possuem duas funções, tanto realizam empréstimo como possuem espaço para a 

brincadeira. Já no Brasil, de modo geral, as brinquedotecas são vinculadas à creche e à pré-

escola e poucas têm a função de empréstimo, sendo o espaço destinado principalmente para o 

uso dos brinquedos. 

 O direito de brincar faz parte do processo de construção e formulação dos Direitos 

Naturais do Homem e do Cidadão elaborados nos séculos XVII e XVIII. Com a incorporação 

de direitos de igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais a partir da Revolução 

Industrial e da urbanização do século XIX, conquistou-se um novo patamar de 

desenvolvimento para a humanidade. 

 No século XX, como resultado das Grandes Guerras, um grande contingente de 

crianças ficou em situação de abandono, com alto índice de mortalidade infantil. Por 

indicação da Organização das Nações Unidas (ONU), o UNICEF passou a desenvolver 
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projetos de auxílio à melhoria da qualidade de vida das crianças, em especial em países 

pobres. 

O ano de 1959 representa um dos momentos emblemáticos para o avanço das 
conquistas da infância. Nesse ano, as Nações Unidas proclamaram sua Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, de significativo e profundo impacto nas atitudes 
de cada nação diante da infância. Nela a ONU reafirmava a importância de se 
garantir a universalidade, objetividade e igualdade na consideração de questões 
relativas aos direitos da criança. A criança passa a ser considerada, pela primeira vez 
na história, prioridade absoluta e sujeito de Direito, o que por si só é uma profunda 
revolução (MARCÍLIO, 1998, p. 49). 
 

 Essa concepção de criança – um ser sujeito de direitos - implica a adoção de medidas 

legais e implementação de ações que garantam seu desenvolvimento pleno. 

 No Brasil, movimentos sociais de luta por creches, contra a carestia, influenciam 

pesquisadores e legisladores na elaboração da Carta Magna e da legislação dela conseqüente, 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. 

 Decorrente da Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 

Lei 8069, de julho de 1990, dispõe no Artigo 1º sobre a “proteção integral à criança e ao 

adolescente” (BRASIL, 1990). 

 Seus títulos e artigos detalham os direitos das crianças e adolescentes, estabelecendo 

diretrizes para a elaboração de políticas que os assegurem. Destacamos o Artigo 3º, que 

dispõe sobre os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a 
pessoa humana sem prejuízo da proteção integral, de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em 
condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 1990). 
 

 Encontramos no Capítulo II, que trata do Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, 

o Artigo 16: 

O direito a liberdade, compreende os seguintes aspectos: 
       I – ir, vir e estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais; 
       II – opinião e expressão; 
       III – crença e culto religioso; 
       IV – brincar, praticar esportes e divertir-se; 
       V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 
       VI – participar da vida política na forma da lei; 
       VII – buscar refúgio, auxílio e orientação (BRASIL, 1990). 

 
 

 É nesse artigo, e em especial no item IV – “brincar, praticar esportes e divertir-se”; 

que se busca amparo legal para a implementação de Políticas Públicas para a Infância, 

inclusive a criação de brinquedotecas em parques e hospitais. Em 1995 o Conselho Nacional 
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dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA emitiu a Resolução CONANDA 41 

DE 17/10/95, que estabelece em seu parágrafo 9º: 

Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programa de educação 
para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante sua 
permanência hospitalar (BRASIL, 1995). 
 

 Projeto-Lei da Deputada Luiza Erundina, em 1999, fortaleceu o movimento para a 

obrigatoriedade da existência de brinquedotecas vinculadas aos serviços de saúde, à 

semelhança de outros países, em especial na Europa, como Portugal, por exemplo, que possui 

Carta da Criança Hospitalizada - do IAC - Instituto de Apoio à Criança. 

 Todo esse esforço culminou na promulgação da Lei nº. 11.104, de 21 de março de 

2005, que estabelece a obrigatoriedade da existência de brinquedotecas nos hospitais que 

ofereçam atendimento pediátrico, em especial naqueles que ofereçam atendimento pediátrico 

em regime de internação. 

 O conceito de brinquedoteca está descrito no Artigo 2º da Lei, como: 

“[...] espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as 

crianças e seus acompanhantes a brincar” (BRASIL  2005). 

 

 Sabemos, no entanto, que somente a letra da Lei não garante a existência desses 

espaços. O que determina sua efetiva existência é o comprometimento desdobrado na atuação 

dos profissionais e a conscientização dos usuários dos estabelecimentos de saúde. Não só para 

cumprir a Lei, mas porque acreditam que a criança tem o direito de ser criança e de brincar. E 

porque brincar auxilia na sua recuperação e no seu desenvolvimento. 

 Estudando as pedagogias da infância, verificamos que o jogo, o brinquedo e a 

brincadeira têm lugar privilegiado para a infância por constituir-se como espaço 

fundamentalmente de livre expressão da criança (KISHIMOTO, 1996). 

 Para Kishimoto (1993, p. 11), 

 O jogo e a criança caminham juntos desde o momento em que se fixa a imagem da 
criança como um ser que brinca. Portadora de uma especificidade que se expressa 
pelo ato lúdico, a infância carrega consigo as brincadeiras que se perpetuam e se 
renovam a cada geração. 

 Sem nos determos em discutir a terminologia, optamos por utilizar o termo “jogo” 

para determinar a atividade lúdica em geral e “brinquedo” para designar o objeto que dá 

suporte material ao jogo (KISHIMOTO 1994, 1996; CARNEIRO, 2003). 

 Apoiados em Kishimoto (1996, p. 27), ressaltamos algumas características que 

identificam o jogo diferentemente de outras atividades realizadas pelas crianças: 
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Em síntese (excetuando jogos de animais), os autores assinalam pontos comuns 
como elementos que interligam a grande família dos jogos: 
1. liberdade de ação do jogador ou o caráter voluntário de motivação interna e 
episódica da ação lúdica; prazer (ou desprazer), futilidade, o não sério ou efeito 
positivo; 
2. regras (implícitas ou explícitas); 
3. relevância do processo de brincar (o caráter improdutivo,), incerteza de 
resultados; 
4. não-literalidade, reflexão de segundo grau, representação da realidade, 
imaginação; e 
5. contextualização no tempo e no espaço. 
São características que permitem identificar fenômenos que pertencem à grande 
família dos jogos. 
 

 Para entender tais características é preciso levar em consideração a linguagem, a 

cultura, fatores sociais e até econômicos dos contextos onde as crianças vivem. 

 O jogo está presente na maioria das pedagogias, dada sua característica simbólica o 

que possibilita à criança distinguir entre a realidade e o imaginário, partindo de sua 

experiência voluntária.  

 A contribuição de Froebel (1896) para a aceitação do jogo como elemento integrador 

do desenvolvimento da criança está presente na pedagogia desde o século XIX. A 

incorporação de cantigas, jogos de montar e desmontar são exemplos da observação que fazia 

das atividades da criança e da conseqüente presença desses objetos no cotidiano da educação.  

Mas a apropriação de teorias nem sempre caminha conforme os pressupostos do 
criador. Da teoria froebeliana foram mais divulgados os dons que serviram para 
ensinar por meio dos jogos. É a pedagogia dos jogos dirigidos, que prevaleceu na 
expansão dos jogos froebelianos e conquistou o espaço da educação infantil 
(KISHIMOTO, 2001, p. 5). 
 

 No percurso da implementação das escolas de educação infantil, o brincar foi 

marginalizado, sendo substituído pelo conhecimento sistematizado. “A educação para o 

brincar deu lugar à educação pelo brincar e à educação para outras finalidades” 

(KISHIMOTO, 2001, p. 15). 

 Segundo Kishimoto (1994, p. 13), “a gradativa percepção de que a manipulação de 

objetos facilita a aquisição de conceitos introduz a prática de materiais concretos subsidiarem 

a tarefa docente”. Essa percepção fez com que muitos profissionais da educação adotassem 

jogos como atividades na intenção de facilitar tarefas de ensino, os puzzles, lotos, dominós, 

jogos de memória e outros jogos similares são utilizados para ensinar conteúdos e 

determinadas disciplinas. 

 Esse entendimento equivocado está presente no discurso de alguns profissionais que 

acreditam que determinados tipos de jogos e brinquedos possam ter seu uso validado nas salas 

de aula apenas como suporte para ensinar letras, números, animais, formas, cores etc. “Mas o 
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que faz com que esses jogos sejam considerados educativos não é tanto a motivação lúdica e 

sim os temas abordados por intermédio desses princípios” (BROUGÈRE, 2004, p. 201). 

 Para exemplificar essa situação, pesquisa realizada por Kishimoto (2001) identificou 

que o jogo está pouco presente nas instituições de educação infantil na cidade de São Paulo. 

Não há brinquedos em quantidade e diversidade suficientes, os poucos que podiam ser 

encontrados pertenciam a essa categoria de “jogo educativo”, e mesmo assim apresentavam-

se incompletos, sujos ou quebrados. Aqueles em condições de uso estavam trancados em 

armários ou almoxarifados, com uso restrito “a uma vez por semana ou em ocasiões 

especiais” (KISHIMOTO, 2001, p. 235). 

 Uma hipótese para a distancia entre a Pedagogia do jogo e a prática nas instituições de 

educação infantil na cidade de São Paulo é comprovada por Kishimoto (2001, p. 241): 

Os cursos de formação inicial não contavam em seus currículos com informações 
sobre propostas curriculares High/Scope, Reggio Emília, Freinet, Projetos, 
Literatura Infantil, Artes Visuais e Plásticas, Teatro, Música, Dança, entre outros, 
como organizar a rotina, o espaço físico, envolver as crianças nas atividades e 
avaliar o grau de interação do profissional com a criança. Como exigir competências 
nessas áreas, se não se oferece formação compatível? 

 A pesquisadora alerta para a necessidade da inclusão da temática do brincar nos cursos 

para formação inicial e continuada de profissionais de educação, valorizando o brincar como 

estratégia para iniciar reflexões sobre as práticas profissionais, a observação da criança, a 

investigação sobre metodologias e estratégias de atuação, tomando por base as pedagogias da 

infância (KISHIMOTO, 2001). 

 A pedagogia do jogo contribui para a formação em Contexto, pela importância que o 

tema tem nas práticas cotidianas dos educadores com as crianças. Durante o jogo, ou na “ação 

voluntária com um fim em si mesmo” (KISHIMOTO, 1996, p. 25), a criança não tem a 

intenção de adquirir novos conhecimentos ou competências fora daquela situação lúdica, 

porque a ação do jogador é incerta. Ele age de acordo com motivações pessoais e estímulos 

externos ou “a conduta dos outros parceiros” (KISHIMOTO, 1996, p. 25). Jogando, a criança 

experimenta, cria, investiga, pensa, toma decisões, supera desafios, colabora, compete, 

aprende e ensina.  

 Para Vygotsky (1996) jogar preenche as necessidades da criança e contribui para a 

satisfação dos seus interesses imediatos, a ponto de influenciar o seu desenvolvimento, em 

especial para as crianças com menos de três anos de idade, que ainda não conseguem 

envolver-se em situações imaginárias.  

[...] um estudo de Lewin sobre a natureza motivadora dos objetos para uma criança 
muito pequena conclui que os objetos ditam à criança o que ela tem que fazer: uma 
porta solicita que a abram e fechem, uma escada, que a subam, uma campainha, que 
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a toquem. Resumindo, os objetos têm uma tal força motivadora inerente no que diz 
respeito às ações de uma criança muito pequena que determinam o comportamento 
da criança (VYGOTSKY, 1996, p. 126). 
 

 Essa ação que a criança executa integra os aspectos motores à percepção e à motivação 

ao objeto que a desencadeou. Assim, ao manipular o objeto inserido no espaço pelo adulto, 

cria-se a Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1996, p. 
112). 
 

 Essa relação entre as percepções corporais e a aquisição do conhecimento foram 

estudadas por Iza (2008) com base nas as idéias de Smirnov, Leontiev, Rubinshtein, Tieplov. 

A investigação concluiu que existe relação entre as percepções táteis, auditivas, visuais, 

olfativas e corporais das crianças pequenas e que essas permitem adquirir conhecimentos, 

reforçando o entendimento de que as percepções humanas estão vinculadas à pratica social. 

 Assim, quanto maior a diversidade de brinquedos e oportunidade de manuseá-los, 

maiores serão as possibilidades de experimentação e percepção, ampliando a qualidade das 

conexões cerebrais indispensáveis à percepção de formas, cores, texturas, sabores, 

significados e relações (IZA, 2008). 

 Jogando, a criança atua diretamente com os objetos sem que eles tenham que servir 

para as funções para as quais foram criados. Essa ação constitui-se como atividade simbólica 

mais importante para Vygotsky (1997). 

 A criança pode utilizar uma cadeira para representar que está dirigindo um carro, um 

ônibus ou um avião, sem ter necessariamente passado pessoalmente por essa experiência, 

basta para tanto ter visto uma outra pessoa criança ou adulto. Ou mesmo uma figura numa 

revista ou livro fazendo o mesmo movimento. 

A fantasia se constrói sempre com materiais tomados num mundo real [...]. A 
atividade criadora da imaginação se encontra em relação direta com a riqueza e a 
variedade da experiência acumulada pelo homem, porque esta experiência é o 
material com o qual edifica sua fantasia. Quanto mais rica seja a experiência 
humana, tanto maior será o material de que dispõe esta imaginação (VYGOTSKY, 
1997, p. 17) 
 

 O jogo favorece a criação da ZDP porque ao jogar a criança cria situações imaginárias, 

enfrenta desafios e regras.   

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança, pelo 
contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às 
restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança 
opera com um significado alienado numa situação real. O segundo é que, no 
brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço - ela faz o que mais gosta de 
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fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer -, e, ao mesmo tempo, aprende a 
seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte, 
renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renuncia à ação 
impulsiva constitui o caminho para o prazer no brinquedo (VYGOTSKY, 1996, p. 
129). 
 

 Se a situação de jogo favorece a criação da ZDP, qual o papel do adulto? Cabe ao 

adulto observar os interesses das crianças para planejar e organizar tempos e ambientes com 

objetos e materiais diversificados, com os quais as crianças possam jogar, experimentar suas 

habilidades e aperfeiçoar suas competências. 

 Quando o professor possui conhecimentos sobre o jogo, desenvolve um saber-fazer-

reflexivo para construir a ZDP, utilizando o cotidiano da instituição de educação infantil onde 

atua, porque observar as crianças jogando constitui-se um momento privilegiado, fonte para o 

planejamento com base nos interesses e necessidades da criança (DEWEY, 1959). 

 É importante destacar que a observação é um ato intencional e contínuo. 

[...] Observar e registrar a escolha das crianças, observar como experimentam e 
exploram materiais, observá-las em atividades que envolvam os grandes músculos e 
a coordenação sensório-motora fina constituem importantes contributos para 
conhecer e avaliar as crianças (PARENTE, 2002a, p.180).  
 

 O jogo possibilita essa contextualização porque fica materializado na organização do 

ambiente, na presença ou ausência de brinquedos e objetos que remetam ao jogo, seja 

simbólico, de construção ou movimento, e que enriqueçam narrativas, possibilitem a 

manipulação, a contemplação ou a exploração da criança. 

 Outros indicadores para a contextualização do jogo são a quantidade e a qualidade do 

tempo disponível para que as crianças desfrutem do espaço, das relações com seus pares, com 

materiais e objetos, e também do envolvimento nas atividades lúdicas. 

 O jogo livre transforma-se em projetos coletivos quando a criança, ao relacionar-se, 

manifesta livremente a alegria por sons, gestos, e movimentos - linguagem corporal. Imersas 

no jogo, favorecido por um ambiente rico e diverso, as crianças envolvem-se completamente 

com os brinquedos num processo denominado por experiência de flow (fluxo) 

(CSIKSZENTMIHALY, 1999). 

“Nesse estado de envolvimento total da pessoa naquilo que ela faz, elimina-se 

qualquer separação entre ação e consciência, produzindo em quem age uma sensação 

holística” (CSIKSZENTMIHALY, 1999, p. 111). 

 De acordo com Ferre Laevers (1996), o envolvimento pode ser mensurado e para tanto 

desenvolveu uma escala que pode aferir o grau de envolvimento da criança numa atividade. 

Para o pesquisador, o envolvimento é caracterizado pela persistência, concentração e 
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motivação, que resultam num “fluxo de energia” e elevado grau de satisfação em realizar 

determinada atividade. 

 O jogo torna-se momento privilegiado para a presença de um fluxo na ação da criança 

quando esta se encontra interessada em algo significativo (CSIKSZENTMIHALY, 1992, 

1999). Cabe ao adulto escutá-las, respeitando suas manifestações de interesse. 

 Durante o jogo também é possível identificar a construção da colaboração, a 

negociação das regras, expectativas, sentimentos e emoções manifestas nas relações com o 

outro e consigo mesmo e os fragmentos da cultura do grupo social com o qual a criança 

convive. Essas idéias são preconizadas por Bruner (1997), que considera o jogo como 

importante ação comunicativa, circunstanciada em culturas de povos e pessoas que falam a 

mesma língua. 

 A criança adquire as informações sobre o mundo no convívio com os adultos e com 

outras crianças. Ela os imita, assimila a linguagem nas relações que estabelece com o mundo 

real porque percebe não só formas e cores dos objetos, mas também seu significado 

(BRUNER, 1997). 

 Bruner (1983) atribui ao jogo simbólico importância no desenvolvimento da 

linguagem da criança, seu uso sistemático e intencionalidade. Apoiando-se em Vygotsky 

(1962, 1978), entende a criança como pessoa que na interação com a mãe ou o adulto 

(contexto social) desenvolve o saber-fazer, necessário para a assimilação da cultura adquirida. 

 Brincando, a criança exercita o jogo simbólico (DEWEY, 1954), constrói hipóteses, 

experimenta e se expressa utilizando linguagens de acordo com um sistema de regras da 

cultura do adulto.  

 Imersas na cultura dos adultos, as crianças recriam a cultura tornando-a lúdica, 

produzida na interação com os adultos e com outras crianças quando fazem o uso das 

linguagens e até da tecnologia que atualmente têm influenciado a construção de diferentes 

produtos comerciais voltados à infância. 

  Ao envolver-se com e no jogo, a criança supera suas habilidades usuais, ela cria, 

experimenta, atua, partindo do seu próprio contexto sócio-cultural, ou seja, a atividade 

criativa depende da riqueza das experiências que a criança acumula.  

 Poderíamos aqui fazer um paralelo com a formação dos profissionais de educação 

infantil. Esses também precisam ter acesso à cultura, à arte, à musica, à dança, ao movimento 

porque somente dessa forma poderão vincular a fantasia à realidade e, por conseqüência, 

oferecer oportunidades culturais para as crianças, ou seja, a imaginação tem relação direta 

com a realidade. 
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 É importante que o professor entenda que as situações imaginárias são o meio pelo 

qual o indivíduo define a função dos objetos e até as regras para sua utilização (VYGOTSKY, 

1996). Então a imaginação e a fantasia, na mesma medida em que são ampliadas pelas 

experiências reais, também têm a capacidade de ampliar as experiências. 

Que ao ser capaz de imaginar o que não tem visto, ao poder conceber baseando-se 
em relatos e descrições alheias o que não experimentou pessoal e diretamente não 
está fechado ao estreito círculo de sua própria experiência, mas que pode afastar-se 
muito de seus limites assimilando, com a ajuda da imaginação, experiências 
históricas ou sociais alheias (VYGOTSKY, 1991, p. 20). 
 

 A imaginação está vinculada à emoção. Manifestações de alegria ou tristeza são 

expressões do estado de ânimo de cada um e podem influenciar na maneira como enxergamos 

a realidade. Usando da fantasia, podemos eleger símbolos que expressem os sentimentos e 

também utilizá-los como forma de comunicação. 

 Para Vygotsky (1991) existe relação entre a fantasia e a realidade quando damos uma 

nova forma de significação para um objeto. É muito comum ver crianças montando aparelhos 

fictícios para resolver problemas e utilizando objetos estruturados com função definida 

socialmente para outros fins, que pouco ou quase nada tem de similar com a cultura do adulto. 

Ou seja, esses elementos lúdicos são instrumentos para potencializar a atividade imaginativa e 

criadora de crianças na construção da cultura lúdica.  

 Para Kishimoto (2007, p. 18), “a cultura infantil está relacionada com os diversos 

conceitos de infância construídos pela sociedade em diferentes espaços e tempos; [...] como 

um processo que se aprende à situação.” 

 Jogos e brincadeiras existem nas diferentes culturas e são propagados oralmente com 

muita rapidez, “em ondas ou redes, mas provêm de um background comum” (KISHIMOTO, 

2007, p. 19), permitindo partilhar significados e conceber regras (BATESON, 1977; 

BRUNER, 1996), possuem características próprias e podem variar em sua complexidade, 

objetivo, gênero e faixa etária a que se destinam.  

 Ao constatar de que o brincar espontâneo e estruturado está pouco presente no 

cotidiano da instituição de educação infantil, Kishimoto (1994) chama a atenção para o 

intenso processo de escolarização a que as crianças pequenas estão submetidas nas escolas, 

com predomínio da utilização dos jogos com finalidades transmissivas, em detrimento da 

auto-expressão, que requer a organização de espaços com materiais e brinquedos para a 

exploração da criança. 

 O brincar é presença constante quando a instituição proporciona ambientes 

estruturados, ricos em materiais, e mobiliários que estejam disponíveis para a criança 
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experimentá-los autonomamente. Cabe ao profissional de educação infantil pensar em 

espaços, estimuladores à aprendizagem e que valorizem a interação das crianças na vivência 

do jogo simbólico, criação com jogos de construção, interação com elementos da natureza, 

água, areia, luz e sombra, etc. 

 Essa prática lúdica pode ter origem nos conteúdos da formação inicial e continuada do 

profissional que privilegia a aprendizagem do jogo por meio de referenciais teóricos e 

pressupostos legais. No entanto, sabemos que somente a presença da teoria no quadro 

curricular não é suficiente para mudar a prática pedagógica. 

 A mudança requer reflexão e questionamento sobre as ações que os profissionais 

executam no cotidiano das instituições com as crianças (SCHÖN, 1990; ZEICHNER, 1993), 

tendo por base as pedagogias da infância.  

É necessário analisar o cotidiano dentro de uma pedagogia crítica e ultrapassá-la, 
buscando uma pedagogia transformadora. As formações inicial e continuada devem 
incluir brincadeiras como estratégias para iniciar as reflexões. É brincando e 
pensando sobre o brincar que se adquire consciência sobre sua importância. A 
presença da temática nos cursos de formação possibilita ao profissional a reflexão 
sobre as concepções e práticas dos jogos, e sua utilização como dimensão 
pedagógica (KISHIMOTO, 2001, p. 244). 
 

 A influência desses pedagogos e educadores que construíram as Pedagogias da 

Infãncia é inestimável para a formação das bases teóricas da pedagogia do jogo e da educação 

da infância.  

 Ao aproximar a formação inicial e continuada das pedagogias da infância e da prática 

cotidiana, o profissional poderá investigar sua atuação, observando e ouvindo os interesses 

das crianças, reorganizando os tempos, ambientes (salas e escolas) e materiais e 

oportunidades de interações para além dos muros da instituição. 

 Os profissionais em formação podem fazê-lo em conjunto, observando os cuidados 

para escolha, aquisição e manutenção dos jogos e brinquedos e a disponibilização desses 

materiais, proporcionando situações de alegria, socialização, linguagem, autonomia, 

criatividade, conhecimentos, para as crianças e adultos que compartilham desses espaços.  

 Fatores como tempo, envolvimento, motivação influenciam na ação da criança, porém 

sabemos que a conjunção desses fatores só acontece com a conscientização dos profissionais, 

famílias e comunidade, numa transição ecológica fruto de uma reflexão partilhada e 

comprometida com os valores que promovam a infância. 

 A aprendizagem dos profissionais da escola acontece no cotidiano, dentro e fora da 

instituição, nas relações entre seus pares e com as crianças e suas famílias, resultando no 

aperfeiçoamento coletivo  e inovador. 
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1.3 - A FORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO NOS CONTEXTOS 

EDUCACIONAIS. 

 Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2001, p. 31), “sendo o desenvolvimento profissional 

um processo que decorre nos contextos de trabalho, tem sido evidenciada a necessidade de o 

promover inserido no desenvolvimento organizacional desses contextos de ação docente.” 

 Os processos de desenvolvimento profissional que acontecem dentro das instituições 

de educação, como já vimos, devem ir além de suprir deficiências da formação inicial e 

construir processos sistemáticos que contribuam para o desenvolvimento de toda a 

organização. 

 Fullan e Hargreaves (2000) nos fazem refletir sobre o significado dessas mudanças do 

ponto de vista dos professores, ou seja, elas não acontecem no papel, num fluxograma ou 

numa simulação tecnológica dada por um consultor ou especialista. 

 As mudanças são construídas ecologicamente no interior da sala de aula, no momento 

em que o professor e seu grupo de crianças realizam as atividades e ao mesmo tempo em que 

ocorrem outras demandas urgentes no contexto de ensino. 

 Os autores identificam três aspectos desse contexto, denominando-os como 

especialmente importantes (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 49): 

a)Ensinar nem sempre tem o mesmo significado, ou seja o ato de ensinar ou interagir 

numa dada sala de aula não pode ser padronizado, ele varia  de acordo com o contexto 

social ou econômico, faixa etária e caracteristicas da população alvo, portanto devem ser 

contextualizadas, também considerando o ambiente, grupo de profissionais e recursos 

disponíveis. 

b)Realismo e praticidade do contexto de ensino. As atividades desenvolvidas não devem 

ser desgastantes tanto para a saúde das crianças como para os professores, seja do ponto 

de vista do excesso de controle como do excesso de energia. Esses fatores muitas vezes 

requerem um tempo maior para serem identificados. 

c) Características do contexto que estabelecem limites à ação inovadora. São exemplos: o 

isolamento institucional, o número de crianças por agrupamento, a falta de flexibilidade 

no uso e organização do tempo e do conteúdo previstos no currículo. Esses exemplos são 

visíveis e característicos de uma cultura organizacional cristalizada que dificulta o 
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trabalho dos professores, seja pela falta de tempo para planejar, experimentar ou avaliar 

conjuntamente, o currículo prescritivo e rígido estabelecido sem participação dos 

professores, a imposição de outras tarefas como o preenchimento de fichas que não têm 

utilidade para o cotidiano com as crianças. 

Muitas tentativas de melhorar o ensino baseiam-se em teorias psicológicas de 
aprendizagens, as quais pouco levam em consideração os contextos sociais em que 
devem ocorrer a aprendizagem e o ensino. O preço pago por ignorarmos o contexto 
é um idealismo fracassado em tais tentativas, a culpa e a frustração entre os 
professores que não conseguem atingir os padrões por eles estabelecidos, a crítica 
dos professores que fracassam em realizar as mudanças por eles esperadas e uma 
trajetória pedagógica marcada por uma ausência de rumo, por trocas incessantes de 
modismos pedagógicos (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 53). 
 

 Como superar essa situação?  

 Utilizando a formação profissional como ferramenta de intervenção nos 

contextos educacionais. 

 
 Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2001), o processo de formação pode ter início 

na reflexão da ação docente, quando um problema a ser resolvido é identificado, ou quando 

há necessidade de compreender uma situação. A identificação do problema pode acontecer 

de maneira informal, pelas manifestações individuais e coletivas, ou de maneira formal, 

utilizando-se de instrumentos para coleta e análise de dados. 

 A segunda fase refere-se à formulação e desenvolvimento das respostas, onde serão 

traçados planos ou projetos com as atividades que serão realizadas por um dado período de 

tempo, tendo em vista a solução do problema detectado. A terceira e última fase trata da 

avaliação, para verificar se os resultados obtidos contribuíram ou não para a solução dos 

problemas, e o que foi aprendido durante todo o processo, e assim o ciclo pode se repetir, tantas 

vezes quantas forem necessárias (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

 O desenvolvimento da organização requer um processo de tomada de decisão coletiva 

e compartilhada pelo grupo de profissionais do referido contexto e que acontece no âmbito 

das práticas, na ação junto às crianças, familias e comunidade, ou seja, nas dimensões do 

cotidiano materializadas no ambiente da instituição, espaço físico, mobiliário, materiais e 

objetos, rotina, relações pessoais e interpessoais, projeto pedagógico, documentação e 

processos de avaliação. 

Isso significa que o desenvolvimento profissional não pode ser apenas um 
desenvolvimento centrado nos professores, mas a partir dos professores, deve ser um 
processo centrado nas necessidades daqueles que os professores servem – as 
crianças, as famílias, as comunidades (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2001). 
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 Para realizar as intervenções necessárias e devidamente planejadas em conjunto com o 

grupo é preciso apoiar-se em referenciais teóricos comuns, que pressupõem pesquisa e 

reflexão, tanto por parte dos profissionais, como dos responsáveis pela sua formação. 

 É importante também considerar os pressupostos legais e as normatizações vigentes e 

que se comprometem a promover o direito da criança à educação com qualidade. 

 Existem fatores externos e internos que podem inibir ou promover os processos de 

aprendizagem organizacional nas escolas. A política pública em vigor, o apoio das famílias e 

da comunidade, o apoio de lideranças em favor das mudanças são alguns dos fatores externos 

que exercem influência. 

 Todos esses fatores são oportunidades de aprender e partilhar as responsabilidades 

entre todos os membros da escola.  

  Para que essas atividades sejam realizadas a instituição precisa comprometer-se 

com a formação de seus profissionais para proporcionar mudanças cognitivas e práticas, e não 

na acumulação de aprendizagens individuais. A instituição precisa investir na construção de 

um ambiente colaborativo, criando estrutura para aquisição, partilha e utilização de 

conhecimentos, permitir tempo para reflexão e organização da memória organizacional, dar 

autonomia, permitir novas lideranças, assimilar e rever valores, normas e procedimentos.  

 No processo de Formação em Contexto estão conjugadas ações de formação, pesquisa 

e intervenção, caracterizadas como oportunidade de desenvolvimento profissional, tanto para 

aqueles que atuam nas instituições onde ela está centrada, como também para os demais 

parceiros, protagonistas (crianças, familiares, estudantes, pesquisadores) das ações por ela 

desencadeadas. 

  Para Dewey (1959, p. 83),  

a idéia do desenvolvimento dá em resultado a concepção de que a educação é um 
constante reorganizar ou reconstruir nossa experiência. Ela tem sempre um fim 
imediato, e, na proporção em que a atividade for educativa, ela atingirá esse fim - 
que é a transformação direta da qualidade da experiência. 

 Desenvolver profissionais por meio da Formação em Contexto significa reorganizar e 

reconstruir as experiências de maneira a efetivar mudanças nas práticas dos profissionais de 

educação infantil e aprimorar as competências de todos os que trabalham com crianças. 

 Para tanto, utiliza estratégias e procedimentos de avaliação que “podem ser usados na 

formação, no desenvolvimento institucional, na monitorização e na abordagem crítica de 

todos os contextos de educação pré-escolar” (PASCAL; BERTRAM, 2000, p. 18).  

 A utilização desses instrumentos tem relação direta com as ações de formação e 

pesquisa, porque proporcionarão aos professores a possibilidade de investigar e refletir sobre 
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suas ações, a partir dos resultados quantitativos ou qualitativos que resultarem da sua 

aplicação. 

Os papéis de investigador e educador de infância surgem interligados em todo o 
processo. Todos os elementos da equipa de investigação são educadores de infância 
por formação e aptos a desempenharem este papel nos contextos educativos onde 
trabalham (PASCAL; BERTRAM, 2000, p. 19). 

 O grupo de profissionais da instituição de ensino trabalha em conjunto com os 

pesquisadores da universidade, com as famílias e as crianças para avaliar a qualidade das 

atividades, ambientes, relações etc. A qualidade da prática é documentada e avaliada através 

de metodologias (qualitativas e quantitativas) tais como: observações detalhadas, entrevistas 

com familiares, amigos e crianças usuárias, análise de documentos e questionários (PASCAL; 

BERTRAM, 2000).  

1.3.1 - INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 Na Formação em Contexto, a prática do professor é o foco. Nessa abordagem, o 

professor é entendido como investigador do seu trabalho (DEWEY, 1959; STENHOUSE, 

1998). Ao assumir esse papel precisa conhecer tanto os fundamentos que embasam a pesquisa 

como também algumas das técnicas utilizadas para coleta, registro e análise dos dados. Não se 

trata de um estudo com caráter teórico, porém, muito mais para oferecer ferramentas que 

potencializem sua atuação. 

 Para tanto, incentiva-se o uso de narrativas (BRUNER, 1997),  pesquisa-ação 

(ESTEBAN; ZACCUR, 2002; BARBIER, 2002); mapas conceituais (ONTORIA et al, 1999); 

estudo de caso (STAKE, 1994; GOMES; FLORES; JIMENEZ, 1999; BOGDAN; BICKLEN, 

1994); observação participante (GANDINI; GOLDHABER, 2002; LANKSHEAR; KNOBEL, 

2008); portfólios (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003; SHORES; GRACE, 2001; 

AZEVEDO; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008); escalas (LEAVERS, 1996; BERTRAM, 

1996; PASCAL et al, 1996; Fundação de Investigação Educacional High/Scope (1992); 

ITERS – HARMS; CRYER; CLIFFORD, 2006), entre outros, como instrumentos para validar 

o processo de investigação e reflexão das práticas no cotidiano dos contextos de educação 

infantil. 

• ESCALAS 

 A observação e o registro das crianças, suas interações, interesses e manifestações são 

fonte inesgotável para o planejamento das práticas desenvolvidas pelo adulto. Observar esse 

contexto apresenta-se como um dos desafios que se coloca ao profissional. O uso de 

instrumentos como as escalas podem auxiliar o profissional a “focar” partes desse processo, 
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funcionando como lentes de aumento que possibilitam enxergar o cenário e os protagonistas.  

São exemplos de instrumentos a Escala de Envolvimento da Criança e a Escala de 

Empenhamento do Adulto de Leavers (1996). 

 A Escala de Envolvimento da Criança utiliza a observação para medir o envolvimento 

da criança nas atividades. Esse envolvimento é manifestado a partir da ausência ou presença 

de um conjunto de manifestações como concentração; energia; criatividade; expressão facial; 

persistência; precisão; tempo de reação; linguagem; satisfação. A escala apresenta uma 

pontuação que se situa entre o nível 1 e o nível 5, referenciando o envolvimento nulo  ao 

envolvimento intenso (PASCAL; BERTRAM, 2000, 1999). 

 A Escala de Empenhamento do Adulto, de acordo com Laevers (1996); e Bertram 

(1996) e Pascal et al (1996), compõe o processo de avaliação ou diagnóstico e permite avaliar 

a “qualidade das interacções de um adulto com uma criança” (PASCAL; BERTRAM, 2000, 

p. 23).  

 A escala mede os níveis de empenhamento manifestados pela ausência ou presença de 

um conjunto de sinais como: sensibilidade, estimulação e autonomia. 

 
SENSIBILIDADE: Trata-se neste caso da sensibilidade do adulto aos sentimentos e 
bem-estar da criança, e inclui elementos de sinceridade, empatia, capacidade de 
resposta e afecto. 
ESTIMULAÇÃO: Esta é a forma como o adulto intervém num processo de 
aprendizagem e o conteúdo de tais intervenções. 
AUTONOMIA: Este é o grau de liberdade que o adulto dá à criança para 
experimentar, fazer juízos de valor, escolher actividades e expressar ideias. Inclui 
também o modo como o adulto gere os conflitos, os regulamentos e as questões 
comportamentais (PASCAL; BERTRAM, 2000, p. 23). 
 

 Para o estudo dos contextos, é possível utilizar o instrumento PIP – Project 

Implementation Profile – instrumento de avaliação desenvolvido pela Fundação de 

Investigação Educacional High/Scope (1992), no foco do Modelo High Scope. 

O PIP é uma escala de observação concebida para avaliar o nível de implementação 
do currículo High/Scope nos programas de educação pré-escolar, sendo também 
utilizada como medida da qualidade do contexto em programas não High/Scope. É 
composta por 30 itens, organizados em quatro secções: (1) ambiente físico (dez 
itens); (2) rotina diária (seis itens); (3) interacção adulto-criança (oito itens); (4) 
interacção adulto-adulto (seis itens). Estes itens são avaliados numa escala Likert de 
cinco pontos, sendo o nível 1 correspondente ao nível de implementação mais baixo, 
o 5 ao nível mais elevado e o 3 ao ponto médio. A pontuação é baseada nas 
observações do avaliador, em notas sobre essas observações (ex.: incidentes críticos, 
desenhos, listas de materiais) e em questões susceptíveis de complementar aquilo 
que é observado (OLIVEIRA-FORMOSINHO; ARAÚJO, 2004, p. 89). 
 

 Existem outros instrumentos que auxiliam os pesquisadores, sejam professores ou não, 

a observar e identificar problemas ou pontos fracos da atuação da instituição. Um deles está 

direcionado às instituições que atendem crianças na faixa etária de 0 a 3 anos. Trata-se da 
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ITERS - Avaliação de Ambientes para bebês e crianças pequenas, elaborada pela University 

of North Carolina at Chapel Hill, e iniciou o estudo da mesma para avaliar esses ambientes. 

A Escala de Avaliação de Ambientes para bebês e crianças pequenas9 – Edição 
Revisada (ITERS, 1990). É uma dentre uma série de quatro escalas que 
compartilham o mesmo formato e sistema de pontuação, mas variam 
consideravelmente nos requisitos, porque cada escala avalia uma faixa etária 
diferente e/ou um tipo diferente de ambiente de desenvolvimento infantil. A ITERS-
R mantém a definição original ampla de ambiente, incluindo organização de espaço, 
interação, atividades, programação e provisões para pais e equipe. Os 39 itens estão 
organizados em sete sub-escalas: Espaço e Mobiliário, Rotinas de Cuidado Pessoal, 
Falar e Compreender, Atividades, Interação, Estrutura do Programa e Pais e Equipe. 
Esta escala é planejada para avaliar programas para crianças do nascimento até os 30 
meses de idade, faixa etária mais vulnerável física, mental e emocionalmente. Desse 
modo, a ITERS contém itens para avaliar as provisões do ambiente relativas à 
proteção da saúde e segurança das crianças, à estimulação apropriada através de 
linguagem e atividades e à interação calorosa e de apoio (HARMS; CRYER; 
CLIFFORD, 2006, p. 4). 

 

• SUPERVISÃO 

 Tendo em vista que a Formação em Contexto constitui-se numa modalidade de 

formação com características diferenciadas como: ser situada, centrada na escola, ecológica, 

focada na prática (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001), a supervisão revela-

se como instrumento fundamental na relação entre o desenvolvimento profissional e o 

organizacional. 

 A supervisão assume o carater de processo colaborativo de apoio na resolução dos 

problemas do cotidiano da instituição, como propõe Oliveira-Formosinho (2002a, p. 12):  

Poderá ser este um tempo para a proposição de uma supervisão repensada no seu 
conceito, papel e funções. A supervisão reconceptualizada desenvolve-se e 
reconstrói-se, coloca-se em papel de apoio e não de inspecção, de escuta e não de 
definição prévia, de colaboração activa em metas acordadas através da 
contratualização, de envolvimento na acção educativa quotidiana (através de 
pesquisa cooperada), de experimentação reflectida através da acção que procura 
responder ao problema identificado. 

  A supervisão constitui-se como ferramenta para formação, investigação e 

intervenção, sempre com caráter colaborativo e participativo, que acontece ecologicamente no 

âmbito da sala de aula, na escola e na universidade, superando o entendimento da supervisão 

como juiz de uma situação. 

  Para Oliveira-Formosinho (2002a, p. 99), formular um modelo alternativo de 

supervisão, numa perspectiva ecológica, pressupõe a resolução simultânea de três problemas: 

• Criação de uma equipe de supervisão que partilhe de referencial teórico 

comum para atuar nas escolas e na universidade; 

• Formação dessa equipe em modelos curriculares para a educação infantil; 

• Formação dessa equipe em supervisão. 
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 As propostas para resolução desses problemas constituem-se em processos de 

mediação diferenciados pelos dois Grupos e serão detalhados nos capítulos posteriores. De 

qualquer maneira é importante salientar  o que nos diz Oliveira-Formosinho (2002b, p. 88): 

Mediar significa intervir entre um aprendiz e o seu ambiente, salientando dados 
potencialmente relevantes, a partir dos quais o aprendiz constrói novos significados. 
[...] A linguagem verbal é o instrumento fundamental para a supervisão como 
mediação. 
 

 A supervisão é construída com base no diálogo. Diálogo que se estabelece entre os 

profissionais da universidade, da instituição, com as famílias, com as crianças, com o 

ambiente e com os materiais, visando estabelecer vinculos de confiança mútua que se 

solidificam durante o processo de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

2 - O COTIDIANO NOS CONTEXTOS EDUCACIONAIS 

 O cotidiano representa o que está presente habitualmente na vida do ser humano. O 

que nele existe só se sustenta porque tem sentido para a vida das pessoas.  

 Para Ezpeleta e Rockwell (1989, p. 13), o cotidiano possui a dimensão do movimento 

social, implicando 

O confronto com o manejo das grandes categorias sociais, classes, Estado, sociedade 
civil, etc. Não se trata, contudo, de analisar o cotidiano como “situação” cuja 
explicação se esgote em si mesma; nem de assinalar-lhe um caráter exemplificador, 
de dado, com referência a alguma configuração estrutural. Na busca teórica que 
apóia esta construção, a unicidade da realidade em estudo coloca o desafio de 
apreender analiticamente o que a vida cotidiana reúne. 

 Ao analisarmos o cotidiano da educação, temos presentes forças políticas manifestas 

na legislação e nas relações de poder travadas entre a administração pública e os trabalhadores 

da educação, gestores e empregados, usuários e prestadores de serviço, os que mandam e os 

que obedecem, indistintamente em suas faixas etárias. 

 Pensar no cotidiano dentro de uma instituição de educação significa pensar nas 

relações estabelecidas entre as pessoas que nela convivem, como parceiros (crianças e 

adultos, professores e famílias, escola e comunidade) na construção de ações, pensamentos 

desejos e sentimentos. 

 Estudar o cotidiano implica enfrentar, na opinião de Esteban (2003, p. 201), alguns 

dilemas, como conseguir identificar o que o outro vive, porque o vivido por cada pessoa 

ganha significado diferente: 

Indica que um mesmo processo coletivo pode dar margem a diferentes 
procedimentos individuais, marcados pela singularidade das experiências, que 
também fazem com que procedimentos individuais semelhantes configurem em 
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processos distintos. Como conseqüência, são muitas as relações possíveis e não há 
trajetos predefinidos, lineares, cujos pontos de partidas sejam fixos e os pontos de 
chegada previsíveis. A imprevisibilidade e a invisibilidade tecem o cotidiano, rede 
em que também se atam previsibilidade e visibilidade. 

 Nossa intenção, ao refletir sobre o tema cotidiano de uma forma geral, é mostrar o 

cenário onde as práticas dos profissionais de educação infantil são mais visíveis, por 

acontecerem em espaços pré-definidos, em tempos delimitados, em atividades 

aparentemente sem importância e por vezes repetitivas resultando nos processos educativos e 

de cuidado com as crianças pequenas. 

 É no cotidiano que acontece a materialização de concepções, crenças, valores, 

intenções, por meio de ações e intenções que são construídas e re-construídas tanto quando há 

repetição como quando acontecem inovações. 

 Para Bondioli (2004, p. 19), os profissionais conscientes que trabalham em instituições 

de ensino empenham-se em melhorar o cotidiano das crianças com quem trabalham, 

procurando torná-lo “motivador, estimulante, significativo do ponto de vista educativo”, e 

servem-se de suas experiências pessoais e profissionais, das suas idéias, para juntamente com 

os demais parceiros com quem trabalham, utilizar os recursos disponíveis para realizar 

mudanças nos ambientes onde atuam e nas  estratégias pedagógicas que utilizam. 

 Partimos dos estudos de Lefebvre (1980), citado por Penin (1989) e por Galvão (2004)  

para conceituar o cotidiano escolar como 

O conjunto de práticas, relações e situações que ocorrem efetivamente no dia-a-dia 
de uma instituição de educação, [...]. É ainda na vida cotidiana que atuam os 
profissionais e que se dão as interações entre os diversos atores que participam direta 
ou indiretamente do processo de educação (GALVÃO 2004, p. 28). 

 Para Penin (1989) o trabalho escolar (administrativo e pedagógico) é realizado, num 

tempo linear ou cíclico, de maneira fragmentada, homogeneizada e hierarquizada 

(LEFEBVRE, 1981).   

 As evidências de fragmentação, homogeneização e hierarquização estão presentes 

desde o planejamento, quando “as atividades seqüenciais planejamento-execução-avaliação-

replanejamento não eram alimentadas por reflexões sobre dados concretos e se tornavam 

cristalizadas repetitivas e lineares” (PENIN, 1989, p. 59) na reorganização dos grupos de 

crianças e nos valores hierárquicos de cargos e saberes, onde prevalece a lógica da 

organização escolar em detrimento dos saberes dos pais e da comunidade. 

Como o professor pode refletir sobre as propostas educativas que se apresentam 
como uma totalidade complexa, cujos fatores múltiplos e interligados são difíceis de 
identificar e, principalmente, o professor diretamente envolvido, tem condições de 
refletir sobre esse ambiente e, portanto, sobre as próprias ações, as próprias decisões, 
as próprias práticas? (BONDIOLI, 2004, p. 20). 
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 A participação ativa dos profissionais, fica impossibilitada desde a formação inicial 

dada a divisão disciplinar entre os que sabem e os que fazem, desconsiderando o rico espaço 

de construção do conhecimento onde professores, crianças e famílias dialogam com e para a 

construção do seu projeto pedagógico. 

 Para Garcia (2003, p. 205), não se trata de pesquisar o cotidiano mas com o cotidiano: 

lugar de encontro da arte e da ciência, das certezas e das dúvidas, das determinações 
e dos acasos, dos encontros e desencontros, mas qaundo a alma não é pequena, como 
nos alerta o poeta, dá alegria de descobrir com, de pesquisar com, de criar com de 
com-partilhar. 

 Nos documentos oficiais existem determinações legais para regular os sistemas de 

ensino. Neles são estabelecidas as diretrizes para a organização do cotidiano da educação. Em 

geral, essas diretrizes têm fundamento na literatura educacional pautada nas pedagogias e 

modelos pedagógicos que materializam as concepções e crenças da cultura daquela sociedade. 

Oliveira-Formosinho (2007) defende a necessidade da utilização de modelos 

pedagógicos para concretizar no cotidiano das instituições de educação infantil uma prática 

pedagógica. Para a autora, o modelo pedagógico caracteriza-se por: “combinar um quadro de 

valores, uma teoria e uma prática” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 34). Entendendo, 

dessa maneira, que no ambito mais geral encontram-se os fundamentos filosóficos para as 

teorias de ensino-aprendizagem e de avaliação e, no nível mais específico, as orientações 

gerais e específicas para a prática educacional. 

 Para a autora, no âmbito mais específico da educação “o modelo curricular orienta e 

organiza a compreensão das inter-relações entre todas as dimensões curriculares” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 34). O modelo curricular serve para organizar as 

complexas dimensões pedagógicas, auxiliando o professor na materialização de um cotidiano 

com intencionalidade educacional, em que as dimensões pedagógicas como tempo, espaço, 

materiais, observação, organização da rotina, dos grupos, atividades e projetos funcionem 

como ferramentas para a construção de um modelo pedagógico.  

Esses campos de acção complexa do professor são o espaço, os materiais, o tempo, 
os projetos e as atividades, as interações e as relações, a organização dos grupos, 
a observação, a planificação e a avaliação. Naturalmente, eles não são 
independentes das imagens da criança, de aluno e de professores. [...] esses campos 
de acção são simultaneamente campos de reflexão sobre a ação para aprendizagem 
profissional (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002, p. 130-131). 
 

 Na figura a seguir a autora mostra a complexidade das dimensões da pedagogia, 

identificando os campos de ação do professor. Tais campos de ação serão utilizados em nossa 

pesquisa como categorias do cotidiano do contexto pedagógico onde são observados 



 85 

impactos, transformações e mudanças, frutos da formação em contexto realizada pelos dois 

Grupos de pesquisa que são objeto de nosso estudo. 

 As Dimensões do Contexto Pedagógico são assim representados por sua autora: 

Figura 1 

Dimensões do Contexto Pedagógico  

 

Fonte: Julia Oliveira Formosinho 1998-2006 

 Verificamos, ao observar a figura, que as dimensões estão integradas na perspectiva 

ecológica. O macrossistema representado pela cultura da sociedade é composto pelos saberes, 

crenças e valores das famílias e comunidade, envolve a integração das áreas curriculares e das 

pedagogias da infância, todas elas fundamentando as dimensões curriculares ou contexto 

pedagógico.   

 Essas dimensões, por sua vez, constituem-se no campo para a formação do 

profissional de educação e para o desenvolvimento da organização, tendo em vista 

proporcionar à criança uma educação de qualidade. 

 No Brasil não é comum a adoção de modelos pedagógicos, em especial nas escolas 

públicas. De maneira geral, culturalmente as instituições que atendem crianças até três anos o 

fazem com ênfase no cuidado em detrimento da educação no seu sentido amplo, e nas 
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instituições para crianças com idade entre três e seis anos existe uma aproximação ao modelo 

ensino tradicional, visando a preparação para o ensino de letras e números. 

 O estudo das pedagogias da infância realizado como base da formação em contexto 

remete ao estudo dos modelos pedagógicos de Reggio Emilia, inspirados na pedagogia de 

Malaguzzi; o modelo High Scope, inspirado na pedagogia de John Dewey; e o Modelo 

Curricular de Educação Pré-Escolar da Escola Moderna Portuguesa - MEM, que serão 

utilizados como referência no detalhamento das dimensões do contexto pedagógico. 

 2.1 - O ESPAÇO E OS MATERIAIS 

 A escola existe dentro de um espaço determinado e delimitado por muros e portões, o 

que lhe dá uma dimensão física, concreta. Esse espaço físico possui dimensões e 

especificidades. 

 Para Freyberger (2005, p. X-XI), 

o espaço escolar está diretamente ligado à didática e ao projeto político-pedagógico, 
mas poucas pesquisas investigam sua influência no ambito pedagógico 
(MONTOYA, 1997). Como revela Derounet-Besson (1996) é um campo novo de 
pesquisa que necessita ser explorado.  
 

No entanto, no cotidiano das políticas públicas, onde os embates de poder acontecem, 

os cálculos sobre custos e benefícios da educação nos remetem ao enfrentamento dos dilemas 

citados por Esteban (2003) sobre os significados individuais e coletivos das relações entre as 

pessoas que acontecem em espaços pré-definidos e lineares de uma escola, como nos mostra 

Freyberger (2005, p. XI): 

Os edificios são feitos para durar anos e anos, enquanto a proposta pedagógica busca 
atualização contínua. Adaptar essa mobilidade a um espaço fixo envolve 
flexibilidade de ambos os lados (Derouet-Besson, 1996). As diferenças de 
concepções epistemológicas entre as áreas da arquitetura e pedagogia contribuem 
para que arquitetos projetem as escolas, acreditando realizar o melhor para a 
pedagogia, e os professores utilizem as salas de aula e outros espaços pedagógicos, 
acreditando fazer daquele espaço o melhor uso. A falta de diálogo entre 
planejadores, comunidade e professores resulta em um desencontro de propostas 
onde os edifícios são mal pensados do ponto de vista pedagógico/político/urbano e 
mal aproveitados espacialmente. 

 
 Temos em Dewey (1959) indicações sobre a importância do espaço para a educação e 

sua influência nas relações humanas. Os valores democráticos e a concepção da criança como 

protagonista do processo educativo, dentre outros fatores, resultaram no entendimento do 

ambiente educativo como mediador da educação compartilhada (FREYBERGER, 2005). 

 Malaguzzi (1997)  valoriza o espaço, as transparências, a luminosidade, ultrapassa os 

limites estruturados da instituição e se envolve a cidade como espaço educativo. 
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 Para Malaguzzi (1997),  o espaço constitui-se como um outro educador, organizado de 

maneira a criar um ambiente agradável e que reproduza criativamente a cultura comum. Nas 

escolas da Reggio Emilia existem espaços comuns como a piazza central, o atelier, sala de 

música, biblioteca, arquivo, refeitório, cozinha etc. Também existem salas-atividades mais 

aconchegantes que convidam a interação entre crianças e adultos (HOYUELLOS, 2006). 

 Outro exemplo que pode ser citado é o do modelo curricular High Scope10, utilizado 

de uma maneira contextualizada à cultura e realidades locais, buscando envolver os pais 

estimulando sua participação, inclusive na composição das áreas temáticas. 

 Essas áreas temáticas são organizadas no espaço da sala de atividades de maneira 

dinâmica e contextualizada com as experiências das crianças. Por exemplo, as áreas: casa, 

expressão plástica, construções, biblioteca, ciências e outras. As educadoras observam o 

interesse das crianças na escolha dessas áreas e da utilização dos materiais, realizando as 

mudanças necessárias tanto no espaço em geral como introduzindo novos materiais.   

 A aprendizagem se concretiza a partir da iniciativa pessoal da criança sobre as 

pessoas, materiais, acontecimentos e idéias, que lhes desafiem e lhes despertem a curiosidade, 

a ponto de as crianças criarem estratégias para resolvê-los. 

 O modelo adota como base a aprendizagem pela ação, entendida como “a 

aprendizagem na qual a criança, através de sua ação sobre os objetos e da sua interação com 

as pessoas ideias e acontecimentos, constrói novos conhecimentos” (HOHMANN; 

WEIKART, 1995, p. 22).  

 Os materiais, sua organização e acessibilidade também são planejados pelos 

educadores de forma que as crianças possam utilizá-los criativa e autonomamente. 

 O cotidiano da instituição acontece na articulação entre os diferentes campos de 

atuação, na articulação espaço-tempo, ora como limitações, ora como recursos, mas sempre 

como condições prévias com influência no processo educativo.   

 O Modelo Curricular de Educação Pré-Escolar da Escola Moderna Portuguesa - MEM 

parte do pressuposto da cooperação e da solidariedade, recebendo sustentação na pedagogia 

de Freinet. 

 Nessa abordagem, o espaço é projetado com o objetivo de favorecer a interação entre 

crianças e adultos, com mobiliário na sua escala de tamanho. Composto por  

seis áreas básicas de atividades, distribuídas à volta da sala (conhecidas também por 
oficinas ou ateliers na tradição de Freinet), e de uma área central polivalente para 
trabalho colectivo. Nos jardins-de infância que não dispõem de cozinha acessível às 
crianças, organiza-se também uma área para cultura e educação alimentar 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO 2008, p. 131). 
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 As áreas básicas são biblioteca e documentação, oficina de escrita, atelier de 

atividades plásticas, laboratório de ciências, canto dos brinquedos, cozinha, área polivalente, 

com mesas e cadeiras suficientes para encontros coletivos do grande grupo [...] e 
suporte para outras actividades de pequeno grupo ou individuais, ou de apoio do 
educador às tarefas de escrita e leitura ou de qualquer outro tipo de ajuda a projetos 
e actividades que se vão desenrolando a partir das áreas respectivas (OLIVEIRA-
FORMOSINHO 2008, p. 132). 
 

 Entender a articulação do espaço e do tempo é condição para entender o cotidiano, 

uma determinada prática, uma relação peculiar, um comportamento específico dos sujeitos, 

como ilustra Fernández Enguita (1990, p. 104): 

Desde a segregação entre lugares de trabalho e recreio até à carência de um espaço 
verdadeiramente próprio, passando pela proibição de transitar por certos lugares a 
certas horas, tudo lhe recorda que o espaço escolar não lhe pertence, que não pode 
mover-se livremente por ele, como tão-pouco poderá fazê-lo amanhã pelo espaço 
produtivo. Ao mesmo tempo, o cúmulo de restrições no acesso a equipas, aparelhos 
e objectos que só podem ser manipulados sob o olhar vigilante do professor, faz-lhe 
saber que os seus meios de trabalho não são seus e que não é uma pessoa em que se 
possa confiar. 

 

2.2 - A ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

 Kohan (2004, p. 3) nos convida a refletir sobre o significado da palavra tempo. Os 

antigos gregos tinham várias palavras para dizer e pensar o tempo: 

Uma delas é chrónos, que designa a continuidade de um tempo sucessivo. Platão 
define chrónos como “a imagem móvel da eternidade (aión) que se move segundo o 
número” (TIMEU, 37d). [...] Aristóteles, preocupado apenas com “este” mundo, 
define chrónos, sem modelo, como “o número do movimento segundo o antes e o 
depois” Física (IV, 220a). O tempo-chrónos é, nestas concepções, a soma do 
passado, do presente e do futuro, sendo o presente um limite entre o que já foi e não 
é mais (o passado) e o que ainda não foi e, portanto, também não é, embora vá ser (o 
futuro). No fundo, o tempo é apenas um limite entre o que já foi e o que ainda não é. 
[...] Outra é Kairós, que significa ‘medida’, ‘proporção’, e, em relação com o tempo, 
‘momento crítico’, ‘temporada’, oportunidade (Liddell; Scott, 1966, p. 859). Uma 
terceira palavra é Aión, a mesma que Platão usa para referir-se à eternidade na citada 
passagem do Timeu; em seus usos mais antigos, aión designa a intensidade do 
tempo da vida humana, um destino, uma duração, uma temporalidade não numerável 
nem sucessiva, intensiva (Liddell; Scott, 1966, p. 45). Se chrónos é limite, aión é 
duração. Um intrigante fragmento de Heráclito (DK 22 B 52) conecta esta palavra 
temporal ao poder e à infância. Ele diz que “aión é uma criança que brinca 
(literalmente, criançando”), seu reino é o de uma criança, infantil”. Há uma dupla 
relação aí afirmada: tempoinfância (aión - paîs) e poder-infância (basileíe – paîs). 
Este fragmento parece indicar, entre outras coisas, que o tempo da vida não é 
apenas questão de movimento numerado e que esse outro modo de ser temporal 
pode ser pensado como um modo de ser infantil, de criança. Se uma lógica 
temporal – a de chrónos - segue os números, outra – a de aión - brinca com os 
números e infantiliza o movimento (grifos nossos). 

 

 Na articulação entre a idéia do tempo grego, do movimento há uma clara 

contraposição, uma vez que os tempos são “aprisionados” em tarefas onde muitos dos 

movimentos infantis são imobilizados pela rotina. 
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 Essa situação não acontece no modelo pedagógico de Reggio Emilia. Nessa 

abordagem o tempo está organizado de maneira a favorecer a interação e a atividade. Os 

horários proporcionam oportunidades de fazer escolhas sobre como, com quem e o que 

experimentar (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008). 

 O modelo High-Scope também oferece uma estrutura para os acontecimentos do dia, 

caracterizando-se pelo ciclo: planejar, fazer e rever, que acontecem em momentos em que as 

crianças estão organizadas em pequenos e grandes grupos (BRICKMAN; TAYLOR, 1991) 

 Na atividade de grande grupo as crianças planejam e decidem o que vão fazer e 

partilham essas idéias com todo o grupo de crianças e com o educador. Para Hohman e 

Weikart (1997, p. 229), “o planejamento quando feito pelas crianças, encoraja-as a ligar os 

seus interesses com ações intencionais e com um objetivo.” 

 Nas atividades de pequenos grupos as crianças realizam atividades escolhidas pelo 

educador com base em algum objetivo especifico para aquele grupo, por um tempo 

determinado. 

 O papel do educador nos dois tipos de atividades é o de observar, acompanhar, 

auxiliar, e motivar as crianças a participar ativamente na realização das atividades, oferecendo 

apoio às crianças sempre que necessário. 

 No MEM o dia está organizado em nove momentos distintos: 

1. Acolhimento; 
2.  planificação em conselho; 
3. actividades e projetos; 
4.  pausa;  
5. comunicações ( de aprendizagens feitas); 
6.  almoço; 
7.  actividade de recreio (canções, jogos tradicionais e movimento orientado); 
8. actividade cultural colectiva; 
9. balanço em conselho. 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008, p. 135-136). 
 

 Essa forma de trabalho possibilita à criança organizar-se como pessoa, planejar as 

atividades que tem a intenção de realizar, avaliar o processo do seu trabalho e registrá-lo, 

interagir com os colegas, trocando idéias e aprendizagens. 

 

2.3 - INTERAÇÕES 

 A educação é um processo social, de troca, de interação. As interações acontecem nas 

relações das crianças entre si, dos adultos e crianças e entre os adultos, profissionais e 

familiares e também entre as pessoas em um dado ambiente, com seus respectivos materiais. 

 Para que a interação aconteça é preciso que ela seja construída tendo por base valores 

sólidos de cidadania, valores morais e éticos, liberdade e respeito, entre adultos e crianças que 
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estão no centro da pedagogia. 

Uma pedagogia de infância socioconstrutivista baseia-se na crença de que todas as 
pessoas têm agência e baseia-se nos saberes teóricos que descrevem, compreendem 
e explicam o exercício dessa agência (saberes pedagógicos, sociológicos, 
antropológicos, organizacionais, entre outros). Uma pedagogia de infãncia 
construtivista conduz, assim, a uma pedagogia de participação (OLIVEIRA-
FORMOSINHO 2008, p. 31). 
 

 A pedagogia da participação pressupõe as práticas de observar, ouvir, escutar e 

negociar, com base no respeito mútuo e na colaboração. Deixa-se de agir transmissivamente e 

passa-se a participar cooperativamente, tanto em relação às crianças como aos demais adultos 

que fazem parte da instituição (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008) 

 Essa mudança de foco na direção da criança implica mudança das relações pessoais. É 

preciso conhecer melhor a criança, fortalecer os vínculos de confiança, incentivo a autonomia 

e iniciativa e respeito à sua família, utilizar espaços comuns, estabelecer comuniciação 

utilizando materiais comuns. 

 Cada familia tem uma educação emocional, e o mesmo acontece com os professores, é 

nos momentos de separação entre a criança e sua família que a criança aprende o que significa 

relacionar-se consigo mesma e com o outro. 

 Relacionar-se significa interpretar, e acolher o outro. Escutá-lo, reconhecê-lo como 

pessoa capaz de realizar coisas, aceitá-lo, promover sua autonomia ao mesmo tempo em que o 

apoia (DAZZI, 2003; VISALLI, 2006), implica também relacionar-se com os objetos e com o 

ambiente. 

 No modelo Reggio Emilia comunicar significa partilhar um território comum de 

experiências, idéias, pensamentos, teorias negociáveis, sentidos, significados etc. Não é 

possível existir comunicação sem interação, sendo esta no sentido de circularidade infinita. 

 Para Malaguzzi a competência comunicativa é diferente da competência gramatical, 

porque não é possível comunicar apenas pelas palavras, é preciso envolver gestos, olhar, 

corpo, utilizando ambientes e materiais para manifestar as “cem linguagens” como 

fundamento para entrar em contato com a criança. 

 A comunicação envolve uma pluralidade de linguagens que nascem da linguagem 

verbal, que é sustentada, contaminada, enganada e enriquecida por uma série de atos 

comunicativos que acompanham a palavra. “A comunicação supõe uma coordenação de 

atuações que não depende do que se transmite, mas da capacidade de se estabelecer uma 

escuta recíproca” (HOYUELOS, 2004, p. 55). 

 No modelo High-Scope a interação aparece como elemento central, porque a criança 

interage com o ambiente e com os seus pares. Nesse modelo, o papel do adulto é: 
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criar situações que desafiem o pensamento actual da criança e assim, provoquem o 
conflito cognitivo. Com esta colaboração do adulto, a criança por si renova o seu 
empenhamento activo e individual com a situação ou o problema. É este 
empenhamento activo e individual da criança que, não obstante o contributo do 
adulto, constitui verdadeiramente o motor da construção do conhecimento 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO (ORG.), 2008, p. 71). 
 

 O mesmo deve se dar em relação aos demais profissionais, com práticas cooperativas, 

colaborativas, responsáveis, pró-ativas e autênticas; para que a criança possa aprender com 

um ambiente compromissado e capaz de superar as situações de conflito (HOHMANN;  

WEIKART, 1995). 

 No MEM a interação com famílias e comunidade é considerada como fonte de 

conhecimento e formação e são incentivados encontros sistemáticos com familiares e 

comunidade. 

 Cabe aos educadores promover a participação nesses encontros, onde também são 

divulgadas as produções resultantes dos registros coletivos e individuais das crianças 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008). 

 No âmbito das interações, as habilidades de comunicação e os princípios éticos 

propiciam condições de desenvolvimento pessoal e profissional. É nessa dimensão que a 

reflexão do profissional sobre sua prática recebe as contribuições dos demais participantes, 

quando ele se sente seguro para explicitá-las e acolher críticas e sugestões dos demais 

parceiros da organização. 

 

2.4 - OBSERVAÇÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 A observação, planejamento e avaliação contextualizadas oferecem a base para a 

realização de uma prática reflexiva e consciente por parte do educador.  

 Ao planejar a ação com base na observação das crianças e o apoio nas pedagogias da 

infância, o educador identifica suas prioridades de ação em relação às crianças, às famílias, ao 

ambiente, às atividades e pode estabelecer metas a curto, médio e longo prazo   

 A observação caracteriza-se como um processo contínuo, porque prescinde do 

conhecimento de cada criança, suas características pessoais e de desenvolvimento. Essa 

observação não acontece de maneira estática, mas tendo em vista o sujeito em ação, ou seja, 

criança, no momento de reflexão sobre a prática (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008); ou seja, 

do adulto, no momento de avaliação do desenvolvimento profissional. 

 Para Dewey (1959) a observação é fonte de conhecimento para a elaboração do 

planejamento do profissional, é por meio dela que se podem estabelecer as relações entre o 

desenvolvimento da criança e as dimensões do cotidiano.  
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 Os profissionais devem ser capazes de, ao observar as crianças, possibilitar o registro 

dessas explorações pelos testemunhos culturais ali expostos. A escola acolhe e é referencia 

para explorar o mundo exterior e aproveitar paredes “como oportunidades para que a escola 

fale sobre sua própria identidade cultural pelos painéis que narram e documentam as histórias 

e processos vividos e que os adultos o fazem visíveis com uma estética pensada e cuidada” 

(HOYUELOS, 2004, p. 97). 

 A sedução estética dos acontecimentos deve ser narrada criativamente, nesse contexto. 

É tão importante observar a investigação sobre os processos do conhecimento da criança 

“como posteriormente saber narrá-las - dando sentido as descobertas das crianças” 

(HOYUELOS, 2004, p. 179). 

 Na abordagem Reggio Emilia a documentação da observação das crianças é muito 

presente, as professoras das escolas infantis são orientadas a carregar pequenos blocos de 

anotações para documentar/observar as crianças. 

 Tradicionalmente, em nenhum país havia o habito de documentar sistematicamente as 

experiências realizadas com as crianças.  

A escola sempre existiu como não declarada, oculta, soterrada, por outro lado, na 
escola existia uma espécie de alergia documental, de que fala Spaggiari (1997, p. 6). 
É mais fácil um caracol deixar um rastro do que uma professora primária deixar um 
registro do seu percurso profissional (HOYUELOS, 2004, p. 97). 
 

 Essa ferramenta possibilita documentar, mesmo que de forma pessoal, o hábito do 

registro. Mais do que uma anotação do acontecido, torna-se uma forma de reflexão, sem a 

observação o registro perde seu sentido. A observação registrada valoriza os processos, em 

todos os seus sentidos, não só o resultado final, mas no percurso das experiências necessárias 

ao resultado. Este, por sua vez, torna-se tão importante, ou até mais que o produto 

apresentado. “Os diários dizem tudo que foi feito, mas dizem muito pouco sobre o que vocês 

gostariam de ter feito” (MALAGUZZI, 1973). 

 A documentação dos fatos/acontecimentos/processos/experiências vividos pelas 

crianças é um dos trabalhos mais importantes dos adultos. Olhar a criança observá-la é 

fundamental, pois a criança quer ser vista, sem platéia ela inexiste. 

Com efeito, se a finalidade de documentar-se é entender melhor a criança, então 
teremos que evitar conceber a documentação como mero elemento de conservação e 
utilização dos resultados finais de recurso didático educativo. Por esta razão são já 
muitos os que confirmam a importância estratégica de documentar os processos em 
vez dos produtos (SPAGGIARI, 1997, p. 7). 
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 No modelo do MEM os profissionais acompanham as atividades realizadas pelas 

crianças e as documentam utilizando textos e expressões artísticas como pintura, desenho, 

modelagem. 

O modelo possui um conjunto de instrumentos de monitoramento da acção educativa 
e poderá ser complementado por outros, se a sua utilização puder ser participada 
pelos educadores e pelas crianças (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008, p. 133). 
 

3 - UTILIZANDO AS REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS  

 Realizar uma pesquisa com abordagem qualitativa implica estudar a realidade no seu 

contexto natural, “como acontece, com a intenção de entender seu sentido, interpretando os 

fenômenos de acordo com o significado que têm para as pessoas envolvidas” (GÓMEZ, 1996, 

p.  32).  

 Para Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) a investigação qualitativa possui cinco 

características: 

1. Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo 
o investigador o instrumento principal; 
2. A investigação qualitativa é descritiva; 
3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 
pelos resultados ou produtos; 
4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 
5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 
 

 Essas características correspondem à intenção de investigar o funcionamento de dois 

grupos de pesquisadores e educadores que atuam no Brasil e em Portugal, as ações que 

desenvolvem para formação, supervisão e apoio a profissionais e, a partir da convivência com 

eles, descrever suas características, seu contexto, compreender suas práticas, explicitar os 

mecanismos facilitadores e dificultadores para e na formação da profissionalidade dos 

educadores de infância. 

 Para efeito desta pesquisa consideramos como profissionais de educação infantil todos 

os adultos que atuam diretamente ou indiretamente com as crianças, ou seja, professores, 

diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores, porque assumimos a docência como 

profissão que possui uma práxis própria e em muitos aspectos específicas. Oliveira-

Formosinho (2000, p. 134) define: 

a profissionalidade docente como a ação profissional integrada que a pessoa da 
educadora desenvolve junto das crianças e famílias com base nos seus conhecimentos, 
competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da profissão. 
 

 Na literatura estudada à época do nosso mestrado verificamos que a formação de 

profissionais, em especial os que atuam diretamente com as crianças pequenas, aparece como 
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ponto crucial adotado pelo Estado no caminho para a integração das instituições ao sistema de 

ensino. 

 Tal relevância é constatada pelo alto investimento nos cursos para formação de 

profissionais no Brasil no âmbito Federal, tanto no repasse de verbas11 para os Municípios 

(FUNDEB e FNDE), como na criação de cursos como, por exemplo, o Pró-Infantil12 do 

Programa de Valorização e Formação de Professores e Trabalhadores da Educação (MEC). 

 Utilizaremos nesse estudo o termo grupo numa perspectiva sociológica, apoiando-nos 

em Bogdan e Biklen (1994, p. 91): 

Quando falamos  acerca de um grupo, numa organização, como foco de estudo, estamos 
a utilizar a palavra numa perspectiva sociológica, para nos referirmos a pessoas que 
interagem, que se identificam umas com as outras e que partilham expectativas em 
relação ao comportamento umas com as outras. 
 

 Segundo Lave e Wenger (1991), essa interação social funciona como um componente 

crítico do aprendizado situado na medida em que se transita de fora para dentro dessa 

comunidade de práticas num ambiente socialmente ativo e colaborativo.  

 Nessa interação os componentes do grupo constroem conhecimento compartilhado 

sobre si mesmos, sobre suas práticas e as práticas de seus pares, na qual nos incluímos como 

investigadora participante.  

 Para aprofundar essa investigação escolhemos como método de investigação o estudo 

de caso, aqui entendido na perspectiva de Stake (1999, p. 11): “o estudo de caso é um estudo 

da particularidade e de complexidade de um caso singular, para chegar a compreender sua 

atividade em circunstâncias importantes.” 

 Essa modalidade de investigação tem sido amplamente utilizada nas pesquisas 

qualitativas. Diversos autores classificam-na de acordo com a quantidade de casos a serem 

estudados. Assim podem ser únicos ou múltiplos, conforme o número de casos aos quais se 

referem Bogdan e Biklen (1982), Yin (1984 e 1993), Stake (1999). 

 Os estudos de caso podem ainda ser classificados de acordo com o propósito de estudo 

do investigador (YIN, 1984, 1993) e também de acordo com o tipo de estudo (STAKE, 1999). 

 Nossos objetos de estudo pertencem à Rede Internacional de Pesquisadores. O 

primeiro, no Brasil, Grupo da FEUSP, 

Incluía 20 professores e gestores, no contexto de formação. Em 2005 apoiava 116 
profissionais (professores, diretores, coordenadores, supervisores, provenientes de sete 
unidades infantis da rede pública, que focalizava questões de supervisão e gestão, 
aprendizagem e práticas pedagógicas [...] 8 bolsistas de iniciação científica, 4 
mestrandos, 9 doutorandos, dos quais 13 com financiamento, evidenciando a crescente 
preparação de pesquisadores. Foram concluídos 4 doutorados, 3 mestrados e estão em 
andamento 7 doutorados e um mestrado (KISHIMOTO, 2006, p. 250). 
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 O segundo, em Portugal, Grupo da Associação Criança, composto por pesquisadores 

que atuam em Escolas Apoiadas e cursos de graduação, pós-graduação e formação continuada 

para profissionais de educação infantil (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 

2000). 

 Caracteriza-se, segundo Stake (1999), como um estudo de caso do tipo múltiplo, por 

não se tratar de um estudo coletivo, mas o estudo intensivo de dois casos, visando a 

interpretação de seu significado na construção do conceito abstrato de desenvolvimento 

profissional e organizacional. 

 Por que investigar esses grupos que trabalham com formação de profissionais de 

educação infantil? 

 De que maneira o investimento numa formação diferenciada focada em modelos de 

supervisão inovadores resulta em efetiva mudança na prática cotidiana e na conseqüente 

melhoria de qualidade na educação das crianças pequenas?  

  Nossa escolha justifica-se pelo fato de que os dois casos partilham de crenças e 

objetivos comuns pautados na Pedagogia da Infância, no direito da criança a uma educação de 

qualidade, em especial na educação infantil e na formação de professores e supervisores em 

contexto integrado. Para tanto, esses grupos, desde 1998, têm estreitado intercâmbio nas 

pesquisas que realizam, proporcionando aos profissionais que os constituem constante 

oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Como nos diz Oliveira-Formosinho (2002, p. 6): 

desenvolvimento profissional é um processo vivencial não puramente individual, mas 
um processo em contexto. O desenvolvimento profissional conota uma realidade que se 
preocupa com os processos (levantamento de necessidades, participação dos professores 
na definição da ação), os conteúdos concretos aprendidos (novos conhecimentos, novas 
competências), os contextos da aprendizagem (formação centrada na escola), a 
aprendizagem de processos (metacognição), a relevância para as práticas (formação 
centrada nas práticas e o impacto na aprendizagem dos alunos). 
 

 Nosso papel enquanto investigadora não ocorreu de forma alheia ao processo, apenas 

como observadora. Estivemos desde o início envolvida nas atividades do Grupo FEUSP, 

participando das reuniões desde seu planejamento, fazendo as leituras propostas, auxiliando 

na organização das pautas dos encontros, colaborando no desenvolvimento dos temas, 

realizando tarefas administrativas como organizar listas de presença, arrumar sala de reuniões, 

providenciar cópias de textos, fitas para gravação das reuniões e as respectivas transcrições 

etc. 

 Os dois casos foram selecionados devido a nossa identificação com o tema, facilidade 

de acesso e receptividade dos membros dos dois grupos, tanto do Grupo FEUSP, como da 
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Associação Criança, e também pela oportunidade de estágio (bolsa sanduíche), pelo período 

de quatro meses realizado em Braga, no segundo semestre de 2005, com a colaboração e 

financiamento de Convênio Capes-Grices. 

 Outra justificativa para a escolha dos casos foi a necessidade de compreender com 

profundidade o funcionamento de cada um deles, os constrangimentos estruturais aos quais 

são submetidos e até como se infiltram nas estruturas dos contextos onde atuam. 

 Pelo descrito, consideramo-nos observadora participante, tendo em conta que essa 

participação facilitou nossa aceitação como investigadora, ao mesmo tempo em que 

proporcionou nosso próprio desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Recorrendo novamente a Bogdan e Biklen (1994, pp. 85-88) constatamos a referência 

sobre os cuidados que devem ser tomados pelo investigador participante para não misturar 

nossa participação no grupo e a de pesquisadora. 

 Não tivemos a intenção de realizar um estudo de caso comparativo, por conhecer as 

evidentes diferenças existentes nos contextos onde cada Grupo, objeto de estudo, foi criado e 

realiza suas atividades. Nosso interesse está em utilizar o estudo de caso como instrumento 

para identificar e compreender cada caso, os Grupos em si, seus mecanismos e orientações, 

enfim, seus funcionamentos concretos (STAKE, 1999). 

 No diálogo com cada caso e com os casos entre si pensamos que se avançará no 

conceito abstrato de formação em contexto. Por isso o estudo pode ser considerado do tipo 

instrumental, por contribuir para avançar num conceito. 

 Nosso plano inicial foi buscar todas as fontes de dados e informações existentes em 

relação ao GRUPO FEUSP, dada a proximidade e participação. Foram analisadas pautas e 

atas de reuniões, relatórios, cronogramas, correspondências eletrônicas ou impressas, 

apresentações em Congressos, relatórios, artigos, capítulos e livros. 

 Na medida em que estudávamos cada registro, aproveitávamos para agrupá-lo em 

ordem cronológica, buscando traçar o percurso histórico do Grupo FEUSP, sistematizando as 

informações. 

 Para aprofundar nossos estudos realizamos entrevistas semi-estruturadas com 

membros do Grupo FEUSP, com participantes dos subgrupos de Formação de Professores e 

de Supervisores, com profissionais da FEUSP, com alunos de Graduação em Pedagogia da 

Faculdade de Educação e de outras Universidades particulares, bolsistas de iniciação 

científica e estagiários, utilizando os mesmos instrumentos. Também nos servimos de fotos, 

observação participante e depoimentos dos participantes das oficinas oferecidas pelo Ponto de 

Cultura Brincando na Universidade13. 
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 Desse primeiro levantamento resultaram a organização e digitalização das atas e 

documentos encontrados, que serão entregues à Coordenadora do Grupo FEUSP ao final da 

pesquisa. 

 Algumas das dificuldades encontradas na coleta de dados foram: grande quantidade de 

informações; falta de uma sistematização no registro do conteúdo das reuniões e na datação 

de muitos dos documentos e nosso grande envolvimento pessoal no Grupo. 

 Uma das características do Grupo FEUSP é a participação voluntária de seus 

membros, essa participação fica a critério da pessoa que disponibiliza seu tempo para 

participar das reuniões, registrar as atas, divulgá-las, de acordo com seu ponto de vista. Não 

há um método determinado. Assim, cada registro possui as informações que quem a registrou 

considerou relevante. 

 As primeiras reuniões do Grupo FEUSP foram gravadas e transcritas por uma 

secretária e com o passar do tempo a prática da transcrição foi modificada, por não haver 

recursos para custeá-la, por demandar muito tempo dos voluntários e por ter se mostrado 

pouco produtiva.  

 Os dados da Associação Criança foram colhidos durante a bolsa-sanduíche oferecida 

pelo Convênio Capes-Grices, no período de quatro meses em Braga, Portugal. Para tanto 

realizamos entrevistas, participamos de reuniões e visitamos duas instituições em momentos 

diferentes de supervisão: a Sala Carvalhosa, com a metodologia de Contextos Integrados já 

implantada, e a Musgueira, em fase inicial de intervenção.  

 Todo o material recolhido foi fundamentado em referencial teórico, nas áreas da 

psicologia, filosofia, história, sociologia, antropologia, direito, políticas públicas e nas 

Pedagogias da Infância e no estudo de referenciais metodológicos. 

 Por esse motivo consideramos relevante estabelecer um diálogo com esses referenciais 

que fundamentaram o modo de pensar e agir dos dois Grupos estudados antes de tratar dos 

Grupos em si, com a intenção de estabelecer uma triangulação para a análise dos dados 

obtidos. 

 Como nos diz Bodgan e Biklen (1994, p. 2), 

A idéia, que deriva originariamente da navegação marítima, foi retomada pela 
Sociologia. Ao estudar um aspecto, não nos limitamos a uma fonte de dados, mas 
procuram-se várias confirmações. Assim, uma pessoa será observada repetidamente, 
em ocasiões diversas, e o seu comportamento será confrontado com as opiniões 
expressas por ela mesma e por outras pessoas. 
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PARTE 2 - CENÁRIO DOS CONTEXTOS E ESTUDO DE CASO  
 
CAPÍTULO 3 

 
1 - FORMAÇÃO EM CONTEXTO NO ÂMBITO DOS PROJETOS PORTUGUÊS E 

BRASILEIRO 

1.1 - O PROJETO PORTUGUÊS - A ASSOCIAÇÃO CRIANÇA 

 A Associação Criança é “uma associação privada com fins públicos”, (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 29), composta por profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento, tendo por missão: 

... promover programas de intervenção para a melhoria da educação das crianças 
pequenas nos seus contextos organizacionais e comunitários […] baseada no 
trabalho colaborativo e voluntário de professores universitários, professores 
especializados de educação de infância e do ensino básico, e psicólogo (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 28). 
 

 A começar pela designação da Associação já identificamos sua missão, não apenas 

pela palavra criança em si, mas pelo significado da sigla que forma a palavra Criança: 

Criando Infância Autônoma numa Comunidade Aberta. 

 A Associação Criança fundamenta-se em dois pilares principais que sustentam sua 

visão: “a liberdade individual e a justiça social, e que reconhece assim à educação – e à 

educação básica em particular – um papel vital no desenvolvimento de um sistema social mais 

livre, justo e eqüitativo” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 29). 

 Essa clareza de intencionalidade constitui uma das forças que possibilita à Associação 

desenvolver sua missão com competência para a realização da Formação em Contexto. Outra 

força está na consistente concepção de infância também materializada nas intervenções 

realizadas, ou seja: “Considera-se a criança como um ser ativo, competente, construtor do 

conhecimento e participante no seu próprio desenvolvimento, através da interação com os 

seus contextos de vida” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 30). 

 Tendo suas origens ligadas ao Projeto Infância, a Associação Criança acumula toda a 

experiência construída desde 1991, aprimorando-se como espaço de relações do tipo 

mesossistêmico na promoção de parcerias, apoiando as salas de atividade das escolas infantis 

locais de Braga, universidades e outras organizações internacionais e fundações, como a Aga 

Khan e a Calouste Goulbenkian (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, 2008). 

 Para melhor entender o projeto da Associação Criança faremos um breve histórico 

desde sua semente: o Projeto Infância, criado em 1991 junto à Universidade do Minho. 
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1.1.1 - PROJETO INFÂNCIA 

 A origem da Associação Criança está ligada ao Projeto Infância (1991), na 

Universidade do Minho. Tal projeto, concebido dentro de uma perspectiva de ambiente 

ecológico14, foi composto por três vertentes: investigar, intervir e formar educadores de 

infância, buscando melhorar a qualidade na educação e os cuidados oferecidos às crianças e 

respectivas famílias (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

“Sua principal finalidade é a identificação e contextualização no terreno de modelos 

de qualidade para a educação de infância” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998, p. 178). 

 A preocupação inicial com a qualidade do atendimento às crianças pequenas era 

decorrente do cenário mundial e europeu que à época tomava consciência da importância dos 

anos da infância para a vida da criança, graças à psicologia, à pedagogia e, um pouco mais 

tarde, às neurociências, que “mostravam o impacto das vivências da infância na vida actual e 

futura criança” (OLIVEIRA FORMOSINHO, FORMOSINHO, 2008, p. 2). 

 Esses impactos são diferenciados na vida da criança como um todo e têm sua origem  

na natureza do programa que freqüentam e na formação dos profissionais com os quais 

interagem. Nas palavras de Oliveira Formosinho (2008, p. 5), “Deveríamos orientar-nos 

portanto simultaneamente para a formação de educadores e para a contextualização das 

gramáticas pedagógicas, sustentando-nos na integração da teoria e da pesquisa; da formação, 

intervenção e investigação”  

 As três vertentes não ocorrem isoladamente, são interdependentes, pois a investigação 

sobre os aspectos de qualidade é realizada em conjunto com as educadoras em suas salas de 

atividade, ou seja: focada na “práxis”, o que implica necessariamente uma formação com base 

teórica fundamentada para os profissionais envolvidos e, conseqüentemente, uma intervenção 

realizada conjuntamente para desenvolvimento de qualidade profissional e organizacional. 

 Essas decisões colocam em causa a educação de infância como um espaço de direitos 

da criança, entendendo-a como protagonista de sua aprendizagem, com a consciência da 

importância dos anos de infância para o desenvolvimento do ser humano, do cidadão, uma 

idéia a ser abraçada na práxis: “Para a abraçar é preciso curiosidade, coragem, colaboração e 

persistência. É preciso enfrentá-la em companhia” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008, p. 6). 

 Os primeiros companheiros escolhidos foram os pioneiros do pensamento 

construtivista, aqueles com quem os criadores do Projeto Infância compartilhavam as mesmas 

crenças, valores, aspirações. A crença de que a criança é capaz, é ativa, é criativa, sujeito de 

direitos. 
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Então, o que se tornou o primeiro objectivo do Projecto foi a procura de referenciais 
que ajudassem a pensar e fazer a educação de infância de uma forma que garantisse 
os direitos e a competência da criança. Os direitos de participação, os direitos a 
exercer a sua competência, os direitos a aprender de uma maneira que respeite a sua 
autonomia e a sua capacidade de cooperação (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2008, p. 8). 
 

 Mas a idéia central não era a discussão das fontes teóricas da Pedagogia, mas utilizar 

os modelos pedagógicos criados com fundamento nessa sólida base teórica na formação dos 

profissionais, para desenvolver pensamento e ação “Fontes que mediassem pensamento e 

acção, que integrassem pensamento e acção. Teve-se a intuição (fundamentada) que os 

modelos pedagógicos seriam uma porta aberta para esta ligação teoria-prática. Uma 

importante instância de integração (Formosinho, 1996)” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2008, p. 9).  

 Os modelos pedagógicos selecionados foram: 

... o modelo High-Scope, o Movimento da Escola Moderna (MEM), Reggio 
Emilia. Modelo High-Scope como modelo internacionalmente conhecido e com 
investigação longitudinal. O Movimento da Escola Moderna, de origem em Freinet, 
mas com uma forte tradição em Portugal. O modelo pedagógico de Reggio Emilia 
que começava, nesse momento, a ter uma expansão internacional fortíssima 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 8). 
 

 Esses modelos constituem-se como uma base para integrar teoria e prática com os 

demais objetivos do projeto: formar, intervir, investigar (Máximo-Esteves, 2008).  

 O Projeto Infância entende a sala de atividades, a escola e a universidade como 

microssistemas. É nesse ambiente ecológico que acontecem as inter-relações e interações. O 

“Projeto Infância, ao funcionar em rede, representa um mesossistema, visto ser um contexto 

de inter-relação de microssistemas” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 

21).  

 A formação nesse ambiente ecológico está contemplada em três níveis 

correspondentes ao ciclo de vida da formação da educadora, ou seja, investimento em sua 

formação inicial, com supervisão de práticas pedagógicas através de estágios, formação 

especializada em: 

[...] currículo, metodologia, avaliação e supervisão em educação de infância aos 
educadores que freqüentam [...] o curso de qualificação em formação de formadores 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1994) e uma formação pós-graduada nestas temáticas 
aos profissionais que freqüentam o mestrado em educação de infância, uma 
formação continuada acreditada e um processo continuado e suportado de 
desenvolvimento profissional aos professores de crianças pequenas (e de outros 
profissionais do desenvolvimento humano) e dos seus formadores (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 15). 
 

 A operacionalização desse projeto foi criada, experimentada, reformulada, culminando 

num curso onde as educadoras participantes, para receber um diploma equivalente ao curso de 
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licenciatura apresentaram trabalhos de conclusão com qualidade aproximada às encontradas 

em teses de mestrado. A temática do cotidiano da educação infantil foi investigada por meio 

de estudos de casos construtivistas no âmbito da investigação-acção. Culminou na 

publicação de um livro de apoio a este formato (ESTEVES, 2008). 

 O Projeto Infância teve duas fases distintas: a primeira, de 1991 a 1995, caracterizada 

pelas três vertentes acima expostas. Na primeira fase as intervenções nas salas de atividades, 

iniciadas no ano letivo de 1992/93 com 20 profissionais e 400 crianças, atingiram no período 

de 1994/95 cerca de 35 profissionais e 800 crianças. 

 Na formação inicial as alunas contavam com a articulação entre as disciplinas de 

“psicopedagogia, currículo e metodologia e prática pedagógica” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 17). 

 Faremos aqui um destaque para a importância da interligação entre as vertentes 

formação, intervenção e investigação, materializadas na oportunidade do estágio. Essa 

articulação permitiu analisar a situação naquele momento histórico e levantar problemas que 

podem exemplificar a situação de como ocorre o estágio em outros lugares até o presente, 

como no Brasil, por exemplo: 

... a falta de tempo para a supervisão, falta de definição clara dos papéis de cada um 
dos membros [...] aluno de práticas, supervisor [...] cooperante, (supervisor da 
universidade), falta de intencionalidade nas práticas [...] educativas ou de supervisão, 
falta de preparação específica para as tarefas de supervisão, quer por parte das 
cooperantes quer por parte das docentes do ensino superior, dificuldades de várias 
naturezas na classificação final da estagiária e conflitos durante o processo de 
supervisão (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 17). 
 

 Essas dificuldades fizeram parte de um cenário maior composto pela política pública 

vigente para o setor, pela ausência de referencial normativo, curricular e teórico sobre 

supervisão que fosse comum a todos os atores envolvidos. 

 Para superar esse cenário, tomou-se outra decisão importante: a participação das 

supervisoras no curso de educadores de infância; 

Esta decisão permitiu, entre outras coisas, que para a primeira edição do diploma, 
viessem quinze supervisoras da formação inicial de educadores. As supervisoras 
dos então alunos do bacharelato de educação de infância tiveram, na sua 
totalidade, acesso a este diploma. Tivemos então as supervisoras da formação 
inicial de educadores, concretamente as supervisoras da formação prática, mais 
especificamente ainda as supervisoras da prática pedagógica final, na altura terceiro 
ano do bacharelato, a ter acesso a um diploma onde se estuda pedagogia da infância 
(modelos pedagógicos e pedagogos) e pedagogia da supervisão. Onde se estuda 
teoria da supervisão, modelos supervisivos e suas fontes teóricas (OLIVEIRA- 
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p.13). 

 

 A criação de um novo modelo de supervisão da formação prática centrado na 

supervisão da prática pedagógica na pedagogia da infância mostra que esta é a base para as 



 102 

aprendizagens profissionais e que a pedagogia da supervisão é fundamental para o êxito do 

trabalho.  

 A fundamentação do trabalho de supervisão para a educação infantil encontra-se 

publicada em dois volumes organizados por Oliveira Formosinho, em revistas, artigos e 

livros. Nesses referenciais é proposto um deslocamento do olhar do supervisor que fiscaliza 

para o que acompanha e apóia, do foco do indivíduo para o grupo “da sala para a escola”, 

repensando a relação entre o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento da 

organização, numa perspectiva reflexiva e colaborativa. 

 Finalizando essa primeira fase, outros fatores influenciaram o deslocamento do eixo de 

apoio à Formação em Contexto para a Associação Criança: a implementação de nova política 

pública para o setor de educação de infância em 1996, entendido aqui como uma mudança no 

macrossistema e ainda: 

... no contexto exossistêmico (transferência do apoio das Fundações para os 
projectos de intervenção e investigação da Associação Criança, a partir de 1996), no 
contexto mesossistêmico da escola universitária de formação (avaliação da escola 
universitária CEFOPE em 1994/95, fim do período de instalação e mudança da 
designação para Instituto de Estudos da Criança em 1996 e no papel do Projeto 
como contexto mesossistêmico articulador de mesossistemas similares 
(concretização de parcerias com outros projetos nacionais e internacionais) 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 21). 
 

 O Projeto Infância na segunda fase passa a centrar-se na formação escolar, sem ter a 

gerência da lógica do desenvolvimento profissional e a investigar modelos curriculares em 

aspectos como: leitura, escrita, matemática, educação ambiental, educação multicultural, 

envolvimento de pais, transição da pré-escolar-primária, organização de espaço, instrumentos 

de observação, entre outros (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 22). 

 Numa terceira fase, o Projeto desenvolve a formação junto ao mestrado e à 

investigação sobre a formação inicial de professores, processos de avaliação e 

multiculturalidade, dadas as características da realidade de Portugal. 

 Durante todo esse percurso aconteceram muitos embates entre as hierarquias 

envolvidas: equipes da universidade, das supervisoras, das alunas da formação inicial. Esses 

embates não significaram falta de direção ou descontrole, mas a prevalência de um processo 

vivo, construído em conjunto onde cada participante possui um papel definido a ser 

respeitado, todos orientados para “uma idéia nobre a desenvolver com rigor: aprender a 

melhor educar as nossas crianças” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 

15).  
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1.1.2 - ASSOCIAÇÃO CRIANÇA: A CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 

 Durante o desenvolvimento do Projeto Infância vinculado à Universidade, verificou-se 

que a estrutura burocrática e centralizadora dificultava os processos de formação, intervenção 

e investigação. 

 Os processos de mudança acontecem por exigência de responder às necessidades, 

motivações e propósitos das instituições de educação infantil onde se produz a prática com 

tempos e os modos diferentes da burocracia, porque estão abertas a transformações. 

 A manutenção do Projeto Infância sediado na Universidade era importante para a 

formação escolar, porém “era necessário criar uma estrutura mais flexível em que os recursos 

humanos e materiais pudessem ser usados para co-construir a inovação que a educação de 

infância necessita para ter a qualidade que faz a diferença na vida das crianças” (OLIVEIRA- 

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 58). 

 A razão da decisão de constituir um novo espaço para desenvolver formação, 

investigação e intervenção em contextos educativos desvinculados da Universidade foi a 

necessidade de construir uma estrutura organizacional ágil, disposta a tomar decisões em 

favor do apoio à formação de professores e escolas, fora dos processos burocráticos e 

hierárquicos da universidade. 

É assim que, em 1996, um grupo de professores universitários e da educação básica, 
em regime de voluntariado, decide criar a Associação Criança, apoiada pela 
Fundação Aga Khan e pela Fundação Gulbenkian, como um fórum cívico de 
advocacia a favor da criança e como uma organização pedagógica de apoio ao 
desenvolvimento sustentado da educação de infância (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 
FORMOSINHO, 2008 p. 58). 
 

 A experiência adquirida com o Projeto Infância na Universidade gerou esse novo 

espaço ecológico, a Associação Criança, que com novo estatuto jurídico e financiamento de 

organizações não governamentais pôde sustentar novos processos de formação e investigação 

e inovação nas escolas infantis de Braga. 

A Associação Criança, para além de um contexto de formação em contexto, 
constitui-se numa rede de relações interpessoais e profissionais que é, em si mesma, 
um espaço de crescimento e desenvolvimento – uma comunidade aprendente – e 
constitui-se num sistema de suporte a profissionais e contextos que através da 
capacitação dos profissionais e das suas organizações, lhes permite activar outros 
sistemas já existentes na comunidade e criar outras redes (OLIVEIRA- 
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 58). 
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 Esses processos têm por objetivo capacitar as pessoas para transformarem-se a si 

mesmas e às instituições em que trabalham, num ecossistema de apoio mútuo para criarem 

suas redes e parcerias. 

 O trabalho da Associação tem por objetivo o desenvolvimento profissional dos 

educadores (docentes ou não) que ao tornarem suas práticas adequadas promovem o 

desenvolvimento em contexto. 

O desenvolvimento em contexto implica o comprometimento da Associação com o 
desenvolvimento organizacional das instituições onde esses agentes educadores 
trabalham. Assim, podemos dizer que o trabalho da Associação Criança visa o 
desenvolvimento dos vários profissionais que actuam na educação de infância 
inserida na melhoria dos contextos organizacionais em que trabalham, para 
promover práticas educativas e organizacionais conducentes ao desenvolvimento das 
crianças e suas famílias (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 
59). 
 

 Este processo não é simples, pelo contrário, é complexo e intensivo, demanda 

comprometimento e cooperação porque envolve mudança nas práticas dos agentes 

educadores. Essas mudanças levam ao desenvolvimento profissional dos agentes e das 

instituições onde estão inseridos, culminando no desenvolvimento da criança e de sua família. 

A Associação tem neste momento intervenção em onze contextos – privados 
solidários, públicos e privados não lucrativos. Nuns casos providencia consultoria, 
noutros consultoria e formação e, em algumas outras situações, orienta globalmente 
as actividades educativas do centro (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 
2008, p. 61). 
 

 

 A Associação desenvolve formação contínua em contextos integrados, utilizando as 

vertentes: formação para pesquisa e intervenção, fundamentada em dois pontos de suporte, as 

Pedagogias da Infância como pedagogias de participação e a Pedagogia da Formação, 

considerando os sujeitos participantes do seu processo de desenvolvimento profissional e 

pessoal. 

 

• POR QUE A ASSOCIAÇÃO CRIANÇA UTILIZA COMO REFERÊNCIA AS PEDAGOGIAS DA 

INFÂNCIA? 

 Porque tem por objetivo reconstruir os contextos de educação em direção à pedagogia 

da participação. A Associação faz formação situada, isto é ecológica (BRONFENBRENNER, 

1994) e participativa com os profissionais da escola. 

 A instituição de educação infantil existe por causa das crianças e não o contrário. O 

trabalho realizado pela Associação Criança parte desse princípio: toda criança tem direito a 

uma educação de qualidade e para implementá-lo na prática dos profissionais de educação 
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utiliza-se das Pedagogias da Infância em direção à pedagogia da participação, que 

corresponde a integração dos saberes, da teoria e da prática, da ação e dos valores 

(OLIVEIRA FORMOSINHO, 2007). 

A pedagogia organiza-se em torno dos saberes que se constroem na ação situada em 
articulação com as concepções teóricas e com as crenças e valores [...]; 
Convocar crenças e valores, analisar práticas e usar saberes teóricos constituem um 
movimento triangular de criação de um espaço ambíguo - o espaço da pedagogia 
que, como a figura que se apresenta a seguir, elucida, nos reenvia para uma 
triangulação praxiológica (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 16). 
 

     Figura 2: 
 
    A triangulação praxiológica 
 
 

 
 
   Fonte: OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, p. 16. 
 

 

 As ações de formação, pesquisa e intervenção acontecem no diálogo entre as 

Pedagogias da Infância e os saberes, práticas e crenças dos profissionais da escola. Estes, por 

sua vez, com seus conhecimentos desde a sua formação inicial na universidade e seus 

conhecimentos construídos muitas vezes isoladamente na prática cotidiana, aceitam o convite 

de transformar suas práticas na companhia de seus pares, no aprofundamento do estudo das 

Pedagogias, investigando e refletindo sobre suas práticas em favor das crianças e poe elas 

acompanhados. 

 No caso da Associação Criança, por causa da formação em Contexto a transformação 

da Pedagogia começa pela modificação dos espaços, depois dos materiais, a seguir nas 

relações e interações entre as pessoas, os adultos e as crianças, porque a existência de um 

novo espaço implica mudança das relações e na organização da rotina de trabalho. 

 Com a mudança nas rotinas, os profissionais passam a observar mais as crianças e seus 

interesses e essa observação é registrada para posterior documentação. Todo esse trabalho é 

CRENÇAS e VALORES 

PRAXIS 
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feito com base nas Pedagogias da Infância e na transversalidade das áreas curriculares 

integradas. 

 Esse percurso processual dá autoria ao processo pedagógico em substituição ao autor 

anônimo, que marca a lógica burocrática das instituições educacionais, pautada no caráter 

legalista, de regulamentos, rotinas e formalizações, na academização da formação de 

professores (FORMOSINHO, 2008). 

 

• COMO SE DÁ O TRABALHO COM AS ESCOLAS? 

 A Associação Criança promove a Formação em Contexto centrada na escola, ou seja, 

correspondente às seguintes dimensões, segundo Parente (2004), inspirada em Oliveira-

Formosinho e Formosinho (2001): 

a) Dimensão física: no local da formação, na escola com o professor no seu local de 

trabalho. 

b) Dimensão organizacional: a escola, unidade social e organizacional que tem a 

iniciativa de definir a necessidade da formação. 

c) Dimensão psicossocial: professor sujeito da formação requer decisão pessoal do 

educador e abertura. Caracteriza-se pela adesão voluntária e criativa, sentir-se apoiado 

e respeitado nessa abertura por estar ligado às crenças que possui para a participação 

em todas as fases do processo de formação.   

d) Dimensão formação centrada nas práticas: identificar interesses, motivações e 

encontrar pontos de partida, ou seja: “identificação das necessidades para a elaboração 

de um projeto de formação capaz de contribuir para a melhoria e transformação das 

práticas” (PARENTE, 2004, p. 100). 

e) Dimensão auto-organização: experimentar alternativas para os pontos de partida, 

experimentar e refletir em companhia do outro, antes e depois da ação, utilizar-se dos 

recursos disponíveis, buscar experiências bem sucedidas (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

 A Formação em contexto é ecológica porque acontece na relação entre o 

desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e o desenvolvimento da instituição como 

um todo. 

 O processo de formação tem inicio pela identificação de um problema ou de uma 

necessidade. Não é necessariamente o diretor a pessoa responsável por fazê-lo, pelo contrário, 

essa identificação pode ser feita informalmente por qualquer dos professores, pelo conjunto 
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dos professores da organização ou de um conjunto de instrumentos para diagnóstico sobre as 

necessidades da instituição. 

 A seguir, o grupo passa a formular e desenvolver respostas que possam viabilizar 

projetos, programas ou plano de atividades a serem realizados interativa e cooperativamente. 

 O terceiro passo é a avaliação, componente importante nesse processo, por possibilitar 

a verificação do processo, sobre como foram resolvidos os problemas e quais os possíveis 

desdobramentos e encaminhamentos que podem constituir outros planos, projetos, programas 

ou investigações. 

 O quarto passo é o registro de todo processo reunido num portfólio, objetivando 

documentar a experiência vivenciada como um todo, servindo como elemento para a reflexão 

do grupo, seus avanços e eventuais retrocessos.  

 A Formação em Contexto torna-se então um processo grupal de desenvolvimento, uma 

formação centrada na escola, não no sentido de promover interesses corporativos e reforçar 

práticas já cristalizadas ou ainda de deixar as demandas dos pais e comunidade para fora, mas 

de inovar nas práticas e superar problemas que muitas vezes sequer eram admitidos pela 

organização e seus membros. 

 A Formação em Contexto centrada na escola contribui para o desenvolvimento 

profissional dos professores e demais profissionais da instituição. Gera o desenvolvimento 

global da organização, materializado na mudança de práticas ultrapassadas ou cristalizadas 

que não correspondem às necessidades das crianças e suas famílias e ainda na adoção de 

práticas inovadoras resultantes da imbricação entre a reflexão das práticas realizadas e a 

ampliação do repertório a partir da troca de experiências e do estudo de referencial teórico-

pedagógico. 

 

1.1.3 – ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA PARA REALIZAR 

INTERVENÇÕES CONJUNTAS, COOPERADAS E REFERENCIADAS. 

 Coerente com sua visão sobre a liberdade individual e com sua missão de apoiar o 

desenvolvimento profissional nas instituições de educação infantil, a abordagem inicial da 

Associação Criança ocorre por iniciativa da instituição interessada, por meio de contato de um 

professor ou grupo de professores ou ainda de dirigentes de instituições da educação infantil 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 
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 Após esse contato, segue um breve processo, iniciado pelo conhecimento mútuo dos 

possíveis futuros parceiros e negociação sobre as condições necessárias para a formalização 

de um projeto. 

 As condições analisadas referem-se a questões de acessibilidade física da instituição, 

suas condições organizacionais e estruturais (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 

2001), avaliadas tendo por base teórica o Projeto Desenvolvendo Qualidade em Parcerias, 

procedente do Projeto EEL – Efective Early Learning.  

... o maior e mais significativo projeto para avaliação e desenvolvimento da 
qualidade na educação de infância do Reino Unido, dirigido por Christine Pascal e 
Tony Bertram a partir do Center for Research in Early Childhood, no Worcester 
College of Higher Education, em Inglaterra (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2001, p. 42). 
 

 Assemelhado aos princípios da Associação Criança, o Projeto EEL (Desenvolvendo 

Qualidade em Parcerias) funciona colaborativa e democraticamente, com a participação dos 

profissionais das instituições envolvidas, seus dirigentes, crianças, famílias, comunidades, 

autarquias e conselheiros para a avaliação da qualidade dos contextos de educação infantil, 

seus processos e produtos, bem como mudanças necessárias para melhorar o atendimento 

realizado (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

 O Projeto EEL partiu da idéia de que não há um único conceito de qualidade a ser 

considerado no âmbito da educação de infância, porque o conceito de qualidade é sempre 

subjetivo, envolvendo valores pessoais e sociais. Daí também a validade em centrar-se na 

formação daqueles que trabalham diretamente ou indiretamente com crianças na instituição ou 

contexto parceiro, pois dessa maneira é possível construir a qualidade desejada na medida em 

que os profissionais trocam experiências e refletem sobre a própria prática e a dos colegas, 

aprimorando seu desempenho profissional e da organização como um todo. 

 Para decidir sobre a efetivação da parceria, a Associação Criança utiliza-se de 

instrumentos que contribuem para analisar o interesse organizacional e sua verdadeira 

disponibilidade para implementar as mudanças e inovações decorrentes do processo. Iniciam-

se os estudos dos contextos e dos processos pela análise da situação existente. Para o estudo 

dos contextos são utilizados, de acordo com a situação, instrumentos criados no âmbito do 

Projeto Infância e outros como: 

… o instrumento PIP - Project Implementation Profile – construído no âmbito do 
modelo High/Scope (High Scope, 1989) e a ECERS – Early Childhood Education 
Rating Scale (HARMS; CLIFFORD, 1980). No âmbito do estudo dos processos, 
utilizávamos a Escala de Empenhamento (BERTRAM, 1996). (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 44). 
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 Para o diagnóstico dos processos, analisam-se as condições organizacionais com base 

na Escala de Empenhamento, que procura avaliar o grau de empenhamento organizacional, ou 

seja, interesse e disposição por parte dos dirigentes e demais profissionais da organização para 

estabelecer níveis mais altos de empenho e sensibilidade para as necessidades da instituição. 

Tal análise corresponde às interações entre os adultos da instituição, porque 

... é importante saber se os adultos da instituição têm sensibilidade uns para com os 
outros, sobretudo se os dirigentes das instituições têm sensibilidade para com as 
necessidades das educadoras e se as educadoras têm sensibilidade para com as 
necessidades dos directores (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, 
p. 45). 
 

 Ainda dentro das condições organizacionais também são analisadas a visão e a missão 

que a instituição possui, procurando clarificar as concepções de infância, sua importância para 

a educação e sua correspondência com a proposta pedagógica da própria instituição. 

 A liderança, considerada como um dos itens mais importantes das condições 

organizacionais, também é avaliada, com o objetivo de verificar se há coerência entre a ação 

cotidiana e as oportunidades oferecidas ao corpo técnico para a autonomia, tendo em vista a 

consecução da missão organizacional, que materializa o empenhamento organizacional, 

demonstrando se a organização personificada por seus dirigentes está sensível positivamente 

para as intervenções decorrentes do projeto e não se perdendo no mero discurso (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, pp. 44-49). 

 A articulação entre esses fatores constitui os critérios de decisão para que a Associação 

Criança realize uma intervenção acordada, co-operada e referenciada. Entende-se por 

intervenção acordada e co-operada um trabalho realizado de acordo com as vontades e não 

imposta de fora para dentro, e também que será realizada por todos, porque 

... exige que haja um genuíno propósito de aceitar uma caminhada em comum, não 
uma mera convergência ocasional de interesses, cálculo político, estreito desejo de 
visibilidade local ou mera disposição do momento. É que a cooperação exige a 
progressiva partilha de um referencial educativo (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2001, p. 49). 
 

 Essa intervenção é referenciada porque toma por base as pedagogias da infância, 

contextualizadas e num processo progressivamente partilhado com todos os profissionais da 

instituição. 

 A Associação Criança, ao pensar em qualidade para a educação infantil, acredita no 

desenvolvimento de pessoas para desenvolver organizações. Desenvolver pessoas é um 

processo que requer uma ação reflexiva, compartilhada, conjunta, responsável e 

fundamentada teoricamente. 
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 Não é um simples fazer que resulta num produto esteticamente aceitável. Trata-se de 

planejar cooperativamente o que será feito, por que será feito, de qual maneira, com quais 

recursos, como será registrado, como será compartilhado, como será avaliado, qual o 

resultado para a vida das crianças, suas famílias e a comunidade em que vivem. 

 A Associação Criança desenvolve sua estratégia de intervenção com a utilização de 

instrumentos pedagógicos próprios e outros, dentre os quais destacamos os utilizados no 

Projeto EEL. Todos são utilizados de maneira dialogada e reflexiva com a instituição parceira, 

num processo onde a avaliação funciona como instrumento para verificar os progressos 

obtidos tanto nas práticas pedagógicas como nas organizacionais. 

 A intervenção é um processo progressivo estruturado em pelo menos três patamares e 

não ocorre necessariamente num processo linear. Pode iniciar-se com uma consultoria 

pedagógica e/ou organizacional até a promoção de ações formais para formação contínua. 

Num segundo momento ocorre uma intervenção na sala de atividades propriamente, onde são 

realizadas atividades com as crianças com apoio de profissional especializado para 

desenvolver formação e supervisão em contexto. Finalmente, o último patamar, que é 

considerado como integrador por abranger tanto a orientação das salas-atividades como das 

atividades socioeducativas, incluindo todo o conjunto da instituição (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

 O desenvolvimento profissional construído por esse processo tem por base uma 

triangulação específica entre os profissionais que atuam diretamente com as crianças, 

chamados práticos, os contextos e as autoridades locais, que em sua articulação sentem-se 

mais confiantes, empenhando-se pessoalmente ou no nível de suas organizações para dar mais 

visibilidade à causa da infância na sociedade.  

 No Anexo 1 podemos verificar a centralidade da Pedagogia da Infância para a 

Associação Criança, na relação direta entre os pedagogos e os modelos pedagógicos, que se 

interligam com a investigação como meio de conhecer e a formação como meio de fazer a 

prática pedagógica. 

1.1.4 - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE 

 A Associação Criança, ao pensar em qualidade para a educação infantil, pensa no 

desenvolvimento de pessoas para desenvolver organizações. Desenvolver pessoas é um 

processo que requer uma ação reflexiva, compartilhada, conjunta, responsável e 

fundamentada teoricamente. 

 Pensar na qualidade, na perspectiva da Associação Criança, é acreditar que: 
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... a qualidade é um conceito construído, de natureza subjectiva, referindo a valores, 
crenças e interesses e não uma realidade objectiva  e universal e que, portanto, o desafio 
que se coloca é o de criar um novo paradigma para definir a qualidade baseado numa 
participação alargada [...] criar um conceito de qualidade que seja inclusivo 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO; ARAÚJO, 2004, p. 82). 
 

 Esse processo de construir saberes tem impacto na vida de todas as pessoas 

envolvidas, crianças e adultos. São vários os projetos de intervenção realizados pela 

Associação Criança e a titulo de exemplo relataremos duas intervenções realizadas: o Projeto 

dos Claustros do Colégio D. Pedro V e a Sala Carvalhosa. 

• PROJETO NO COLÉGIO D. PEDRO V 

 O projeto de intervenção no Colégio D. Pedro V iniciou-se no ano letivo de 

1988/1999. 

 Atendendo a 250 crianças e adolescentes de 3 a 20 anos, o Colégio D. Pedro V é uma 

instituição Particular de Solidariedade Social que mantém entre seus serviços: jardim-de-

infância, atividades de tempo livre (ATL), internato, semi-internato (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2001, p. 111). 

 A intervenção da Associação Criança nessa instituição teve seu início no contexto do 

jardim-de-infância, que atende crianças de 3 a 5 anos, com 12 educadoras organizadas em 

quatro salas de atividade. 

 A intervenção foi iniciada com um diagnóstico realizado com notas de campo, 

registros fotográficos e utilização dos instrumentos: “Escala do Empenho do adulto (PASCAL E 

BERTRAM, 1998/99), envolvimento da Criança (LEAVERS, 1994) e de outros instrumentos de 

avaliação, nomeadamente o PIP (High/Scope, 1995) e a ECERS (HARMS E CLIFFORD, 1980)” 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 115). 

 A análise dos dados recolhidos apontava para uma prática tradicional, dirigida pelos 

adultos, onde a participação das crianças limitava-se a cumprir o que estava por eles 

estabelecido.  

 Esse cenário mostrava a necessidade de reconstruir as concepções de criança, 

educação e do próprio processo ensino-aprendizagem. Elaborou-se um plano de ação para 

formar profissionais que atuavam direta ou indiretamente com as crianças, de modo a permitir 

o desenvolvimento pessoal e profissional dessas pessoas para produzir mudanças de 

pensamento e de práticas cotidianas, inclusive no que se refere ao envolvimento da direção e 

das famílias. 

 O processo de formação em contexto iniciou-se com a realização de reuniões 

sistemáticas que analisavam as Orientações Curriculares15 previstas na política educacional e 
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alguns modelos curriculares construtivistas, desencadeando nas educadoras a necessidade de 

reorganizar o ambiente das salas de atividade para proporcionar às crianças uma maior 

diversidade de interações, escolhas, decisões, enfim, oportunidades de desenvolvimento: 

A primeira fase dessa intervenção centra-se então na (re) construção do ambiente físico, 
que se concretizou no aproveitamento racional do espaço, claramente demarcado em 
áreas de trabalho bem definidas e diferenciadas, de forma a permitir uma grande 
variedade e diversidade de experiências (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2001, p. 119). 
 

  Dessas mudanças no espaço físico decorreram outras inovações, sempre planejadas e 

compartilhadas entre adultos e crianças. 

  A necessidade de reorganizar a rotina, observar interesses das crianças, envolver os 

pais, documentar o processo vivido pelo grupo foram outros passos dados de maneira 

reflexiva e compartilhada pelo grupo de educadores, com o apoio de um supervisor da 

Associação Criança, no caminho do seu desenvolvimento profissional e no fortalecimento da 

idéia de grupo e, por conseqüência, da organização de que fazem parte. 

 A equipe reúne-se sistematicamente para analisar os registros produzidos, identificar 

interesses das crianças, refletir sobre a relação dos itens analisados com o planejamento 

pedagógico e sua importância para o cotidiano da criança. Com base nesses dados é possível 

planejar ações subseqüentes, desde a organização para os próximos passos até o registro de 

todo processo. 

 Educadoras e crianças transformam-se num grupo de pessoas comprometidas e 

motivadas em aprender, trocar experiências e construir conhecimento. Partindo dessa postura 

pró-ativa, buscam-se então outros modelos curriculares que possam contribuir para o 

desenvolvimento global da criança. Nesse caso foi escolhido o modelo curricular de trabalho 

com projetos (KATZ; CHARD, 1997). 

A abordagem do projeto também desenvolve-se tendo por base um referencial teórico 
construtivista, que apóia e orienta as escolhas do educador no que se refere à 
organização do espaço e materiais, rotina diária, interação adulto/criança e adulto/adulto 
[...] a observação permite partir das experiências significativas de aprendizagem da 
criança e do grupo e o trabalho de projeto permite definir os tópicos a pesquisar, as 
ações a realizar, as situações a desencadear, os registros a que proceder, os formatos de 
comunicação dos saberes construídos (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 
2001, pp. 122-123). 
 

 Desafiados, os profissionais aprendem junto com as crianças envolvidas com essa 

nova experiência de aprendizagem, a de construir um projeto. Juntos caminham por todas as 

fases do projeto, definem seus problemas, partilham seus saberes, levantam hipóteses, 

discutem, planejam suas ações, materiais, tempo e recursos necessários para realizar e 

documentar as pesquisas. Selecionam e organizam as informações adquiridas, comparam os 
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resultados com as hipóteses iniciais e socializam os conhecimentos obtidos (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001).  

 O desenvolvimento pessoal e profissional dos professores se dá como um todo, pois no 

trabalho com projetos é possível exercitar diferentes capacidades, habilidades e atitudes 

construídas no decorrer do processo, que pressupõe constante comunicação, troca de 

experiências pessoais e grupais, cooperação, respeito às diferenças individuais, reflexão, 

organização e expressão nas diferentes linguagens, escrita, gráfica, corporal. 

 No caso do Colégio D. Pedro V o tema escolhido foi o Projeto dos Claustros, que teve 

sua origem no interesse das crianças despertado pela observação da beleza dos Claustros 

existentes no local. 

 Essa observação foi documentada com o registro das observações realizadas pelos 

professores e pela fala das crianças. A análise posterior desse material resultou em dois 

grandes grupos possíveis de trabalho, um para pesquisar a natureza e outro a arquitetura dos 

claustros. 

 Nesse caso o papel dos adultos deu-se no acompanhar, apoiar e participar ativamente 

do processo de aprendizagem das crianças, que se tornam mais autônomas e interessadas em 

aprender.  

Todas essas experiências permitem às crianças sair do seu espaço microssistêmico, que 
é a sala de atividades, para aprender a parar, a olhar, a observar, a conversar, a escutar, a 
ler o mundo e depois no regresso à sala, a modelar, a pintar, a desenhar, a experimentar, 
a representar, a conversar de novo, a dar significado à leitura do mundo e a reconstruir a 
realidade do seu ponto de vista, confrontando-o com os outros (KISHIMOTO, 2002, pp. 
144-145). 
 

 Para finalizar o projeto uma exposição aberta à comunidade socializa o conhecimento 

construído durante esse processo, fruto do contexto social daquela comunidade, que participa 

da sua construção ao disponibilizar seus saberes, como mencionam Oliveira-Formosinho e 

Azevedo (2002, p. 146). 

“A exposição é uma forma de comunicação social no sentido de que a criança mostra 

aos outros (crianças e adultos) os seus saberes e é construção social porque a criança aprende 

a utilidade social da pesquisa”. 

 Crianças, professores, escola e comunidade apreenderam novas maneiras de aprender, 

conhecer e comunicar. Ampliaram suas habilidades, descobriram novas capacidades pela 

troca de experiências e pela reflexão, utilizando-se de instrumentos que tornaram visível todo 

o processo de desenvolvimento pelo qual passaram. 
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• A SALA CARVALHOSA 

 Situada no “Concelho” de Vila Verde, distrito de Braga, a Sala Carvalhosa foi uma das 

primeiras salas de jardim-de-infância apoiadas pela Associação Criança, ainda vinculada ao 

Projeto Infância. 

 O trabalho conjunto teve seu início no ano letivo 1992-93, com a contextualização do 

modelo High/Scope e do trabalho com projetos, utilizando como fonte curricular a cultura 

regional local e o envolvimento parental. 

 No decorrer do tempo foram realizados workshops, reuniões, atendimento dos pais e 

visitas domiciliares, cuja avaliação constante e participativa entre a equipe composta pela 

professora, auxiliar, estagiária e pais resultou na continuidade do projeto de colaboração 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 148). 

 A documentação obtida pelo registro constante, sistematizado e organizado das 

atividades referencia o trabalho realizado. Com base nessa documentação, verificou-se “que a 

área da biblioteca era uma área pouco escolhida no planejamento das crianças; pareceu, então, 

necessário reformular a área para o ano letivo 1993-94” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2001, p. 149). 

 Com esse exemplo procuramos demonstrar o papel do professor, sensível às 

necessidades das crianças, necessidades estas reveladas pela análise e reflexão de sua prática 

profissional. 

 Despertar interesses, inicialmente das crianças e por conseqüência da família foram os 

passos iniciais para a superação de dificuldades que muitas vezes eram encobertas pela 

timidez ou pela falta de consciência dos adultos sobre o cotidiano, como, por exemplo, a 

importância da leitura.  

As crianças motivaram-se para a freqüência da biblioteca e falam aos pais na 
história.Várias crianças pedem à educadora para levar livros para casa, outras pedem às 
mães que comprem livros iguais aos da escola. As mães vêm à sala ouvir as histórias, 
dentro em breve querem contar elas mesmas a história. Começa a desenvolver-se uma 
nova forma de envolvimento de pais, centrada à volta das histórias e de um instrumento 
cultural tão importante como é a língua materna (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2001, pp. 149-150). 
 

 Esse vínculo com as famílias, fortalecido pelas histórias, estende-se para atividades 

extra-muros, na medida em que com o passar do tempo o interesse pela leitura leva a ampliar 

o acervo da biblioteca da própria sala, transformando-a numa biblioteca familiar, envolve a 

escola primária que recebe as crianças oriundas da sala Carvalhosa e até estabelece parceria 

com a Biblioteca Municipal para realização de trabalho integrado. 
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 O processo de desenvolvimento profissional e organizacional verificado na Sala 

Carvalhosa é uma experiência que se consolida a cada dia na medida em que pratica 

sistematicamente os saberes apreendidos com as experiências vividas e partilhadas entre seus 

atores, professoras, assistente, estagiárias, crianças, família e outras pessoas da comunidade, 

que se abrem a essa inovadora maneira de viver a educação de infância. 

 Os novos desafios aparecem na medida em que as pessoas se tornam sensíveis e 

dispostas para superá-los conjuntamente, como o caso da inclusão de Mariana. 

Mariana é uma criança com necessidades educativas especiais permanentes, de 
carácter motor (CORREIA, 1997), dada a ausência de parte significativa dos 
membros superiores, em conseqüência de um incêndio de que a criança foi vítima 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 159). 
 

 No ambiente educativo existente na Sala Carvalhosa Mariana foi recebida 

gradativamente como criança participante, com direito a uma educação de qualidade, como 

todas as crianças que lá freqüentam e de acordo com suas potencialidades.  

 A Associação Criança iniciou um projeto em torno de Mariana para que ela pudesse 

ampliar seu direito de cidadania no decorrer de sua vida escolar, no contexto escolar e em seu 

contexto social. Da mesma forma que as outras crianças, seus progressos e necessidades são 

acompanhados e registrados, com o objetivo de contribuir para futuras ações e inovações 

nesse contexto sócio-educativo que é a Sala Carvalhosa. 

  

1.2 - O PROJETO BRASILEIRO - GRUPO CONTEXTOS INTEGRADOS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL - GRUPO FEUSP 

 O Grupo Contextos Integrados de Educação Infantil da FEUSP - GRUPO FEUSP16 é 

parte da Rede de Pesquisadores Internacionais, que focaliza 

... dentro de uma perspectiva ecológica de partilha de informações, dúvidas e 
experiências, privilegiando temas como a reflexão sobre as propostas pedagógicas e 
seus instrumentos de avaliação, os referenciais teórico-metodológicos para pesquisa 
e o relato de projetos de pesquisa em andamento (KISHIMOTO, 2000b, p. 11). 

 
 O Grupo FEUSP definiu como seu foco de trabalho a pesquisa, a intervenção e a 

formação (inicial e continuada) na área de educação infantil. Inspirado na missão da 

Associação Criança, o Grupo FEUSP assume-se como uma: “instância de apoio sustentado ao 

desenvolvimento da educação infantil [...] através do apoio sustentado dos profissionais da 

educação de infância e dos contextos em que atuam” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2001, p. 30). Pesquisa, formação e intervenção são processos que se 

integram de forma ecológica.  
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 Tendo suas origens ligadas à Rede Internacional de Pesquisadores, o Grupo FEUSP 

baseia-se nas mesmas concepções dos grupos que a compõem e para compreender seus 

fundamentos e funcionamento faremos um breve histórico da Rede. 

1.2.1 - REDE DE PESQUISADORES INTERNACIONAIS 

 A origem da Rede de pesquisadores Internacionais remonta aos contatos iniciais entre 

duas pesquisadoras de educação infantil, as professoras Julia de Oliveira Formosinho e 

Tizuko Morchida Kishimoto, no Congresso da European Early Childhood Research 

Association - EECERA - 1996, sediado pelo Instituto de Estudos da Criança - IEC da 

Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal. 

 A ampliação e a divulgação dos trabalhos conduzidos pela Associação Criança em 

Portugal gera o interesse para a constituição de uma rede internacional de pesquisadores, que 

se efetivou em 2000. 

Com a denominação de Contextos Integrados de Educação Infantil – equipes de 
pesquisadores reunem-se semanalmente na Faculdade de Educação da USP - 
FEUSP, para discussão do projeto de formação/pesquisa/intervenção. Tais reuniões 
constituem espaços de formação de equipe, dentro de uma perspectiva ecológica, de 
partilha de informações, dúvidas e experiências. As reuniões privilegiam temas 
como: propostas pedagógicas e instrumentos de avaliação da prática pedagógica, 
referenciais teórico-metodológicos para a pesquisa e relato de projetos de pesquisas 
em andamento (KISHIMOTO, 2000b, p. 11). 
 

 

 Por que constituir uma Rede Internacional de Pesquisadores? 

 

 No Brasil o tema Educação Infantil ganhou destaque após a Constituição de 1988, que 

procura garantir à criança o direito à Educação Infantil, impondo ao Estado a responsabilidade 

de proporcionar padrões mínimos de qualidade de ensino, como a formação dos profissionais 

em nível superior e a integração da rede de creches ao sistema de ensino (BRASIL, 1996).

 A integração das instituições de educação infantil ao sistema de ensino não significa a 

educação transmissiva às crianças, mas a cultura da infância, materializada em práticas 

pedagógicas de qualidade e em consonância com características e necessidades peculiares do 

desenvolvimento das crianças pequenas. 

 O aumento no número de pesquisas no âmbito da universidade (GATTI, 2002; 

ANDRÉ, 2006; KISHIMOTO, 2001, 2004) não se refletiu na melhoria da qualidade das 

práticas pedagógicas (CAMPOS, 1994, 1997; KISHIMOTO, 1999, 2001, 2002, 2004; 

MACHADO, 2000, 1996, 1996a). 

Pela falta de identidade, a educação infantil, influenciada por valores e práticas do 
primeiro ciclo do ensino fundamental, oscila entre antecipar a escolaridade do 
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aluno e alternativas assistencialistas, fruto de condições socioeconômicas do país 
(KISHIMOTO, 2002b, p. 157). 
 

 A sociedade civil mobiliza-se com a constituição de Fóruns Regionais e do 

Movimento Interfóruns da Educação Infantil Brasileira – MIEIB, buscando alternativas para 

melhorar a qualidade do atendimento infantil e da formação dos profissionais. 

 Nesse cenário as discussões sobre a qualidade da educação tomam força (ZABALZA, 

1998; DAHLBERG, MOSS, PENCE, 2002; CAMPOS, CRUZ, 2006) e a formação dos 

professores se apresenta como um dos fatores para a sua obtenção (Cf. Relatórios UNESCO, 

OCDE e UNICEF, 2002 a 2007). 

 Esse quadro estimula a criação de alternativas para o processo de formação 

profissional dos educadores, inclusive com a implantação de políticas públicas para 

qualificação da “mão-de-obra”, que muitas vezes acabam por acontecer de forma fragmentada 

e descontínua, afastadas da pratica cotidiana, onde prevalece o menor tempo e o menor custo 

(NÓVOA, 1992; BORKO, 2000). 

 Esteban e Zaccur (2002) consideram que o investimento na formação para pesquisa 

dos profissionais de educação desde a formação inicial deve ser uma das estratégias adotadas 

para superar a falsa impressão de que a docência significa aplicar metodologias formuladas 

longe do cotidiano da escola, reforçando a cisão entre a teoria e prática, o pensar e o fazer. 

 Apesar do papel preponderante da universidade, responsável pela formação inicial dos 

educadores da infância, há problemas: 

Os cursos de formação inicial e continuada além de insuficientes em quantidade são 
inadequados para as necessidades da prática pedagógica. A orientação disciplinar dos 
cursos universitários e centros de formação e a fragmentação dos cursos de formação 
continuada acabam não respondendo às necessidades da prática pedagógica 
(KISHIMOTO, 2000b, p. 3). 
 

 A formação é concebida num continuum, desde a formação inicial, que se prolonga de 

forma integrada por toda vida profissional (NÓVOA, 1999; DAY, 2003) como um processo 

ecológico (BRONFENBRENNER, 1996) e que acontece situada e centrada na instituição de 

educação, em parceria com os demais protagonistas, crianças, famílias e a sociedade, 

representada também pela universidade que tem o papel social de instruir e habilitar 

profissionais. 

 Esse conceito é transposto para a educação de infância por Oliveira Formosinho (1998, 

2001, 2008), tendo em conta as peculiaridades necessárias não só para o desenvolvimento do 

profissional que atua com as crianças pequenas, mas também em relação às próprias 

instituições de educação infantil que precisam desenvolver um trabalho diferenciado.  
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  A esse processo de formação denominamos Formação em Contexto (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001; OLIVEIRA-FORMOSINHO, KISHIMOTO, 2002). 

 Consciente de que a construção da qualidade se faz coletiva e solidariamente na 

prática cotidiana, a professora Tizuko Kishimoto convidou os participantes dos Fóruns 

Municipais e do MIEIB a fazer parte da Rede de Pesquisadores. 

 A constituição de grupos de pesquisa para investigar a formação de profissionais parte 

do objetivo comum de estudar as práticas pedagógicas que tenham impacto na qualidade da 

educação infantil. 

 O desafio era a elaboração de um projeto que reunisse ações integradas no âmbito da 

formação inicial (graduação) e continuada (para os profissionais em exercício) e pós-

graduação, criando contextos formativos e de pesquisa em torno da prática pedagógica. A 

integração de outros serviços e instituições como família, creches, pré-escolas, centros 

infantis, séries iniciais do ensino fundamental, centros de formação e outros setores da 

sociedade é condição para desenvolver a qualidade dos contextos de educação infantil como 

trabalho solidário e cooperativo que considere tanto os aspectos de currículo como os de 

organização geral da instituição.  

A organização de Rede de Pesquisadores dentro de uma concepção que integra a 
pesquisa, a formação e a intervenção, em âmbito nacional, com a participação de Redes 
Internacionais, poderá colaborar para que se multipliquem profissionais atentos para a 
investigação da qualidade na Educação Infantil, com enfoque na prática pedagógica; 
estreitem-se às relações entre a formação inicial e continuada; integrem-se no mesmo 
processo a pesquisa/formação/intervenção e ampliem-se equipes de disseminadores de 
novas experiências de integração de contextos de educação infantil, de forma a alterar 
com maior rapidez, o panorama da Educação Infantil no Brasil (KISHIMOTO, 2000a, 
p. 1). 
 

 A proposta preliminar do projeto estabeleceu como objetivos: 

• pesquisar a qualidade na educação infantil nos vários estados brasileiros; 
• investigar/formar/intervir em duas instituições infantis para crianças na faixa etária de 
0 a 3 anos e 4 a 6 anos, no município de São Paulo; 
• elaborar um projeto de pesquisa temático que envolva aspectos da qualidade na 
educação infantil; 
• buscar recursos financeiros para apoio à rede e outras organizações; 
• discutir referenciais teórico-metodológicos para elaboração do projeto e 
desenvolvimento da pesquisa (KISHIMOTO, 2000b). 
 

 A constituição da Rede de Pesquisadores em Contextos Integrados em Educação 

Infantil é entendida 

... como a articulação entre as diferentes instâncias responsáveis pelo cuidado e 
educação da criança: família, creches, pré-escolas, centros infantis, séries iniciais do 
ensino fundamental, universidades, centros de formação e outros setores da sociedade 
(KISHIMOTO, 2000b, p. 7). 
 

Assim, a formação da Rede de Pesquisadores se justifica na perspectiva de: 
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•  buscar alternativas para criar um sistema unificado de atendimento infantil; 
•  investigar o papel de centros integrados e sua relação com a qualidade da educação 
infantil; 
•  descrever, pesquisar e avaliar as iniciativas de integração realizadas e sua qualidade; e  
• disseminar inovações (KISHIMOTO, 2000a, p. 4). 
 

 Aderiram inicialmente dez grupos e desses permanecem oito, por conta dos trajetos 

pessoais e acadêmicos dos participantes, conforme Quadro 3. 

 

QUADRO 3 

Rede de Pesquisadores Contextos Integrados de Educação Infantil 

ESTADO UNIVERSIDADE COORDENADOR PESQUISADORES 

Ceará Universidade Federal Ceará – UFC Profª. Drª. Silvia Helena V.Cruz 06 
Minas Gerais Universidade Federal Juiz de Fora –UFJF Profª. Drª.Léa Stahlschmidt Silva 06 
Minas Gerais Universidade Federal Uberlândia – UFU Profª. Drª.Célia Vectore 06 
São Paulo Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo – FEUSP 
Grupo FEUSP 

Profª. Drª. Tizuko Morchida 
Kishimoto e Profª. Drª. Mônica 
Appezzato  Pinazza 

31 

São Paulo Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
- PUC/SP 

Profª. Drª. Maria Ângela Barbato 
Carneiro 

05 

São Paulo Universidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes 
- UBC e Pontifícia Univ. Católica de São Paulo 

- PUC/SP 

Profª. Drª. Marisa Del Cioppo Elias 09 

São Paulo Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual Paulista de Araraquara/UNESP 

Profª. Drª. Maristela Angotti 05 

Bauru Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual Paulista de Bauru/UNESP 

Profª. Drª. Maria do Carmo 
Kobayashi 

09 

 
 O desenvolvimento da qualidade na educação infantil é o ponto comum dos grupos 

que compõem a rede de pesquisadores. Para iniciar a discussão sobre o significado da 

qualidade e sobre a Formação em Contexto inicia-se, em 2000, o seu processo de auto-

formação. 

Concomitantemente, os grupos providenciaram seu cadastro na Plataforma Lattes17 do 

CNPq, fizeram os primeiros contatos com instituições de educação infantil interessadas em 

participar e iniciaram a busca por financiamento. 

A coordenação brasileira estabeleceu, com a concordância dos participantes, a 

realização de encontros, objetivando iniciar a formação dos pesquisadores a partir da reflexão 

sobre as concepções de infância e do estudo aprofundado das Pedagogias da Infância.  

 As referências teóricas que subsidiariam a formação, conforme Ata de reunião de 

Agosto de 2001, teria inicio com o estudo dos seguintes autores: Oliveira-Formosinho, 

Formosinho (2001), Bronfenbrenner (1996) e as Pedagogias da Infância, para poder 

compreender as crenças que fundamentam o trabalho em Contexto Integrado. 
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 A introdução ao estudo foi feita a partir do tema formação de educadores e a 

profissionalidade, que segue os pressupostos da obra de Oliveira-Formosinho e Formosinho 

(2001) sobre a profissionalidade docente, que significa refletir sobre valores, concepções, 

história de vida e interpretações sobre o trabalho docente na construção da identidade do 

profissional.  

 Nas reuniões seguintes, os grupos relatavam o andamento de seus projetos, abordagens 

junto às instituições de ensino, seus desafios, potencialidades e formação de banco de dados 

com temas, textos, experiências já iniciadas ou em andamento. Outro eixo do trabalho 

estabelecido tratou da discussão dos referenciais metodológicos das pesquisas sobre formação 

de profissionais de educação infantil. 

 A Rede de Pesquisadores ao realizar seus estudos considera as especificidades das 

experiências européias, seus significados circunscritos às conjunturas locais, o que as tornam 

centros de excelência e sua influência no cotidiano das instituições brasileiras. Uma das 

conclusões da Rede registradas em ata do dia 14 de setembro de 2001 é que “a diversidade da 

realidade brasileira nos impulsiona a conceber nosso caminho próprio, podendo servir 

também de referência no exterior, na parceria da construção do conhecimento”.  

 

1.2.2 - GRUPO FEUSP - UMA COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM EM 

CONSTRUÇÃO 

 O Grupo FEUSP, componente da Rede de pesquisadores, é coordenado pelas 

professoras Tizuko Morchida Kishimoto e Mônica Appezzato Pinazza. No 1º semestre de 

2008 contava com 20 pesquisadores (alunas da graduação e da pós-graduação), das áreas de 

Pedagogia, História, Arquitetura, Educação Física, Teatro, Literatura Infantil e Psicologia. 

 Seu principal objetivo é a realização de pesquisas colaborativas sobre educação 

infantil, visando o desenvolvimento profissional e tendo à disposição a seguinte estrutura de 

apoio: o LABRIMP - Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos, o Contexto de 

Professores e o Contexto de Supervisores. Essa estrutura é responsável pelas ações integradas 

da pesquisa, formação e intervenção nas escolas apoiadas.  
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Figura 3 

Estrutura do Grupo FEUSP 

 

 

 O Grupo FEUSP constitui-se como uma comunidade de aprendizagem por integrar a 

Universidade a uma “rede de relações baseada em princípios de supervisão ecológica, 

possibilitando a abertura para reflexão sobre a prática pedagógica” (KISHIMOTO, 2002, p. 

28).  

 Essa comunidade busca a qualidade na educação infantil, entendida como um processo 

colaborativo que acontece com a modificação das práticas dos profissionais nas dimensões do 

cotidiano da educação infantil. 

 É propósito do Grupo FEUSP estabelecer parcerias com outras instituições públicas e 

particulares, visando alargar o contexto ecológico para o nível macrossistêmico, e viabilizar 

mecanismos de integração que permitam ultrapassar o isolamento e o individualismo que 

caracterizam os professores. Por exemplo, participar de programas do Ministério da Cultura 

como o Ponto de Cultura, buscar financiadores governamentais e fundações, estabelecer 

parcerias para formação de profissionais das Secretarias Municipais de Educação e Esportes, 

realizar e incentivar visitas a museus, teatros, cinema, buscar e estimular parcerias com 

empresas para aquisição de mobiliários e materiais. 

 Muitas dessas iniciativas partem dos participantes do Grupo, sejam pesquisadores ou 

professores, que colaboram para o seu fortalecimento e o estabelecimento de uma comunidade 

educativa. 

 O Grupo FEUSP, ao construir espaço ecológico, adotou a prática da auto-formação 

sobre as Pedagogias da Infância e demais referenciais teóricos e metodológicos para subsidiar 

a ação de formação, pesquisa e intervenção que realiza junto às escolas apoiadas. 

 Pautados nas características da Formação em contexto (centrada na escola, situada, 

ecológica, centrada nas práticas, cooperativa), os pesquisadores construíram parcerias em 

duas instituições de educação infantil, uma dentro e outra fora da Universidade. Essa 

experiência levou à identificação de dois tipos de demandas mais especificas para sua 

Grupo FEUSP 

Contexto  
Professores 

LABRIMP 
(MEB e Ponto de Cultura) 

Contexto  
Supervisores 
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atuação: contribuir na formação continuada dos professores e demais profissionais que já 

atuam nas instituições de educação infantil e aprofundar os estudos sobre a supervisão nessas 

instituições, dadas as características burocráticas e centralizadoras do sistema educacional 

público vigente na cidade de São Paulo. 

 Para suprir essas demandas foram instituídos dentro da universidade dois subgrupos 

com caráter de curso para contemplar a vertente da formação de profissionais: o primeiro, 

denominado Contexto de Professores, conforme Relatório de atividades de 2003 assumiu o 

caráter de curso de formação continuada, dirigido aos profissionais que atuam nas instituições 

de educação infantil, sejam docentes ou não, com objetivo de: 

1. Refletir sobre a perspectiva de desenvolver a qualidade, em parceria, formando 
professores pesquisadores na perspectiva de integrar a pesquisa/formação e práticas 
inovadoras; 
2. Discutir a educação infantil e suas interfaces com as concepções de criança e de 
educação infantil; a gestão da instituição e as práticas pedagógicas (KISHIMOTO, 
2003c, p. 1). 

 

 Partindo do pressuposto da livre adesão, os participantes assumem o compromisso de 

discutir problemas, frustrações, sucessos, incertezas, expostos por meio de narrativas nos 

encontros. Deles nascem reflexões sobre a prática e pequenas investigações resultantes em 

mudanças favoráveis à construção do processo de qualidade, que tem impacto pontual em 

algumas das dimensões do cotidiano. 

 Em 2006, o quadro de escolas apoiadas constava de nove instituições: quatro Centros 

Integrados de Educação Infantil - CEIs; quatro Escolas Municipais de Educação Infantil - 

EMEIs, e um Centro de Educação Unificado - CEU. 

 O segundo, subgrupo denominado Formação Profissional e Práticas de Supervisão em 

Contexto, que passará em nosso trabalho a ser citado como Contexto de Supervisores, tem 

como público alvo diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores de instituições de 

educação infantil. 

 No Contexto de Supervisores o investimento na formação é a marca do trabalho. 

Partindo dos mesmos pressupostos das Pedagogias da Infância, e utilizando-se de referenciais 

teóricos como Alarcão (1996), Dahlberg; Moss e Pence (2003), Faria (2002), Hargreaves 

(1998), Oliveira-Formosinho (2002a e 2002b), Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), 

Sacristán (1999) e Thurler (2001), entre outros, o grupo analisou e identificou no cotidiano 

das instituições de educação infantil os conceitos vigentes de criança e infância e as 

respectivas conseqüências nas práticas educativas. 
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 Ao discutir as práticas de supervisão nas diferentes instâncias, reconheceram na 

intervenção cooperada a possibilidade de transformação das práticas realizadas. Também 

utilizam-se de auto-relatos de situações da prática de supervisão vivenciadas por profissionais 

participantes. 

 Quando os gestores compartilham as mesmas concepções e valores sobre a infância e a 

educação com os demais profissionais e as famílias das crianças, os processos de inovação são 

facilitados e essa consonância transforma a instituição como um todo. 

Outro fator essencial para mudanças é o envolvimento dos gestores no processo de 
inovações. Das unidades apoiadas pela Rede da USP, fica evidente que a liderança e 
gestão democráticas de diretores e coordenadores são responsáveis pela implantação 
da cultura colaborativa, com impactos na profissionalização (KISHIMOTO, 2006, p. 
253). 
 

 A compreensão sobre o processo de formação desencadeado pelo Contexto de 

Supervisores foi construída com o conjunto de participantes, que a princípio confundiam 

algumas ações desenvolvidas pelo Grupo FEUSP com programas e procedimentos 

transmissivos bastante conhecidos pelos profissionais da rede municipal de educação. 

 Mudança significativa foi a substituição da convocação pela livre adesão; temia-se o 

“uso” das instituições como campo de investigação para trabalho acadêmico sem retorno para 

a instituição e, por fim, certa inquietação sobre a vinculação do projeto com programas ou 

posições político-partidárias particularizadas (PINAZZA, 2007).   

 A reflexão sobre conceitos de qualidade, peculiaridades das instituições de educação 

infantil, diversidade de práticas, pesquisa-ação, constituição de parcerias, adesão voluntária 

formação com modelo acadêmico tradicional (teorizado, por representação) e em contexto 

integrado (rede de cooperação: universidade – unidade de educação infantil – outras 

instâncias gestoras – comunidade envolvente) fortaleceram os vínculos entre os profissionais 

das escolas apoiadas e os pesquisadores parceiros do Grupo FEUSP. 

 O processo de construção colaborativa de uma comunidade educativa surge com a 

modificação das práticas dos profissionais e dos gestores da instituição. 

 Nessa rede, o profissional de educação infantil: 

… visto em sua dimensão de pesquisador da prática pedagógica, parceiro do 
investigador acadêmico debruçou-se sobre as alternativas para sua prática, enquanto 
o acadêmico refletia sobre as referências teórico-metodológicas dessas ações. A rede 
de relações propiciou a construção coletiva de conhecimento sobre a prática 
pedagógica (KISHIMOTO, 2002, p. 28). 

  

 

 
• Por que estudar as pedagogias da infância? 
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 O Grupo FEUSP parte da concepção da criança como sujeito de direitos, criativa, 

autônoma, capaz. Essa crença está pautada nas pedagogias da infância, postulada por 

estudiosos como Dewey, Froebel, Freinet, Vygotsky, Piaget, Bruner, Malaguzzi e tantos 

outros personagens construtivistas que, mais do que discursar sobre a infância, contribuíram 

para o desenvolvimento profissional dos educadores, sugerindo modelos e propostas sobre o 

cotidiano e a prática dos profissionais de educação infantil. 

 A reconstrução das Pedagogias em cada contexto traz a discussão aprofundada e 

contextualizada das pedagogias e currículos de infância como High-Scope, Reggio Emilia, 

Escola Moderna Portuguesa, Freinet, Pen Green, entre outros. Objetiva também a ampliação 

do repertório teórico dos educadores, para servir como referência para a investigação das 

práticas atuais (STENHOUSE, 1991) e o fortalecimento de crenças e valores que mobilizam a 

sociedade atual a investir na educação infantil. 

 
 

 

 Os pesquisadores do Grupo FEUSP não realizam processo formal de seleção ou 

diagnóstico para acolher as instituições como escolas apoiadas.  

 A participação acontece a partir da solicitação de profissionais, gestores ou professores 

de instituições de educação infantil que tenham interesse em participar de grupos de formação 

continuada. Podemos dizer que, como os parceiros de uma brincadeira, aproximam-se 

voluntariamente para desfrutar dos encontros, partilhar jogos e seus conhecimentos sobre eles. 

O Grupo FEUSP combinou parcerias com os profissionais de instituições de educação infantil 

que já possuíam vínculo com a Faculdade de Educação por acolherem alunos da graduação de 

Pedagogia como estagiários. Tratava-se de um acordo não formal, baseado na confiança 

recíproca de quem acredita no direito da criança a uma educação de qualidade (KISHIMOTO, 

1998). 

 A abordagem inicial realizada pela iniciativa da instituição interessada, por meio de 

contato do grupo de professores ou ainda de seus gestores, em geral teve por solicitação a 

ampliação das situações lúdicas no interior da instituição, pela reorganização do espaço, 

aquisição de mobiliários e materiais, mudança nas rotinas. 

 Para alcançar seus objetivos, o Grupo FEUSP precisava estabelecer parcerias com 

instituições que estivessem interessadas em ampliar seu conhecimento, aprender (FULLAN; 

HARGREAVES, 2003); mudar (HARGREAVES, 2001); inovar (THURLER, 2001); 

dispostas a contribuir com os parceiros na formação, aceitando participar de pesquisas e 

• Como acontece o trabalho nas escolas?  
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interessadas em realizar intervenções colaborativas (LIMA, 2002; OLIVEIRA-

FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

 Inicialmente foram convidadas instituições vinculadas à Secretaria Municipal de 

Educação da região Oeste de São Paulo, tendo em vista que já participavam de projeto para 

recepção de alunos estagiários da graduação. 

 Essas instituições deveriam, em princípio, ser creches ou escolas de educação infantil 

públicas, dado o compromisso social da Universidade, que também é pública; estar 

localizadas de preferência próximas geograficamente da Universidade, devido às dificuldades 

de locomoção tanto dos pesquisadores para as instituições como dos profissionais das 

instituições para a Universidade; e também aderir voluntariamente, movidas pelo interesse e 

compromisso profissional em participar dos encontros e oficinas na Universidade e dentro da 

própria instituição. Tais características têm fundamento na Pedagogia do Jogo, marcante no 

percurso acadêmico e científico da coordenação do Grupo FEUSP. 

 Praticamente todas as doze escolas municipais de educação infantil que recebiam 

estagiários interessaram-se em participar nos grupos de estudo. No entanto, como o número 

de pesquisadores era pequeno (oito pesquisadores) frente à demanda, optou-se por atuar 

durante o ano de 2002 em duas instituições, uma escola de educação Infantil (EMEI) e outra 

dentro da Universidadeb. 

 As instituições cujos profissionais aceitaram o desafio de partilhar da experiência de 

aprofundar a formação dos profissionais que as compõem foram denominadas “escolas 

apoiadas”, ou seja, segundo o dicionário Aurélio, que “receberam sustentáculo ou suporte, 

auxílio, socorro, aprovação e aplauso” (FERREIRA, 2002, p. 131). 

 Nos dois casos a abordagem inicial partiu da necessidade manifesta pelos profissionais 

das instituições para a utilização do jogo no cotidiano de suas instituições, ocorrendo reuniões 

semanais com a presença de pesquisadores dentro das próprias instituições. 

 Os pesquisadores assumiram o papel de formadores e passaram a reunir-se 

periodicamente com os profissionais nas escolas apoiadas, para refletir sobre as concepções 

de criança, educação, escola, jogo, brinquedo e brincadeiras presentes nas instituições para, a 

partir das reflexões (NÓVOA, 1999) resultantes dessas reuniões, investigar as práticas 

(STENHOUSE, 1991) decorrentes das crenças da organização (FULLAN; HARGREAVES, 

2000), para a reconstrução das experiências sociais (DEWEY, 1959). 

                                                 
b Adotaremos as letras do alfabeto para signar as EMEIs e CEIs com o intuito de preservar suas identidades 
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 As escolas de educação infantil vinculadas ao serviço público de educação funcionam 

em três períodos, das 7h às 11h, das 11h às 15h e das 15h às 19h. Em geral os agrupamentos 

são feitos de acordo com a faixa etária das crianças, ou seja, salas para crianças de 3 a 4 anos, 

de 4 a 5 e de 5 a 6 anos. Cada agrupamento tem uma professora (a maioria com formação em 

magistério ou Pedagogia) que é responsável por uma média de 30 a 40 crianças. 

 Algumas professoras ainda buscam a formação em nível superior exigida pela 

legislação e freqüentam cursos oferecidos pela municipalidade denominados PEC - Programa 

de Educação Continuada para Formação de Professores. 

 As salas previamente estruturadas possuem muitas mesas e cadeiras, um armário para 

acomodar os materiais da professora, poucos materiais e brinquedos, tanto na área interna 

como externa à disposição das crianças. 

 Outro tipo de instituição que o Grupo FEUSP apóia são os Centros de Educação 

Infantil - CEI, nova denominação para as creches que até o ano 2000 estavam vinculadas à 

Secretaria da Assistência Social. 

 Nas CEIs o horário de atendimento às crianças de 0 a 3 anos suas famílias é integral, 

de 10 a 12 horas por dia. Os agrupamentos de crianças também obedecem ao critério etário, 

abrangendo os bebês de 0 a 1ano, de 1 a 2 anos e de 2 a 3 anos. Cada agrupamento possui até 

três professoras, com formação variada, algumas com nível superior e outras freqüentando o 

PEC. 

 A quantidade de professoras varia de acordo com a faixa etária das crianças. Em geral 

há mais educadoras nos berçários, em média uma para cada 10 crianças. Os agrupamentos 

com as crianças maiores (3 anos) chegam à relação de 25 crianças por adulto.  

 Nas duas instituições a rotina é estabelecida em função do adulto e o tempo de espera 

da criança é elevadíssimo: na entrada, no início da atividade, no lanche, no banheiro, no 

retorno a sala e para ir embora. 

 O nível de absenteísmo é elevado pelo alto número de licenças médicas. Localizadas 

na periferia da cidade, estão muito próximas da violência e da falta de infra-estrutura urbana. 

Alguns gestores e supervisores têm dificuldades na aproximação com as famílias e sua 

comunidade. 

 O idealismo, empenho, ousadia e persistência dos coordenadores e o apoio e 

envolvimento dos participantes do Grupo FEUSP fizeram com que o número de escolas 

apoiadas crescesse paulatinamente.  
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 A demanda pela formação, que já era intensa, cresceu, e para ser suprida o Grupo 

construiu e aperfeiçoou cooperativa e colaborativamente outras possibilidades para formação 

e intervenção.  

 Nas escolas apoiadas são realizadas reuniões periódicas nos horários estabelecidos 

pela administração, conforme previsto no regimento da escola. Algumas, com maior 

envolvimento, já conseguiram agregar outros horários alternativos para desenvolver o projeto 

de formação em contexto. 

 No Contexto de Professores, na Universidade, as demandas dos profissionais foram 

organizadas em três eixos: aprofundamento teórico-metodológico sobre pedagogias e 

currículos de infância; reflexão das práticas vivenciadas cotidianamente e realização de visitas 

ao LABRIMP, a museus e às instituições infantis que já desenvolvem um trabalho 

diferenciado.  

A organização do curso proporciona a autonomia dos profissionais para seleção e 

discussão de suas práticas em um horário, na própria instituição, com seus pares e a revisão 

das mesmas nos encontros quinzenais.  

 O envolvimento de diretores e coordenadores nas ações conduzidas pelos profissionais 

cria as condições para a permanência de um clima de participação e um processo contínuo de 

aperfeiçoamento da prática pedagógica, superando a falta de continuidade de trabalho 

característica da rede pública, que resulta na interrupção de ações coletivas e no baixo 

envolvimento institucional. A entrada de novos professores, em decorrência de concursos 

remoções e aposentadorias, é outra peculiaridade que requer ajustes na formação oferecida 

pelo Contexto de Professores, visando continuidade e fortalecimento da equipe e o processo 

de formação continuada (KISHIMOTO, 2003).  

O Contexto de Formação de Professores, ao focalizar a prática destes profissionais, 

gera discussão e socialização de problemas e realizações, por eles apontados, privilegiando a 

autonomia dos educadores, a busca de respostas num trabalho coletivo, integrando diferentes 

instâncias que focam o olhar para a criança, utilizando-se de materiais concretos, produções 

das crianças, vídeos, gravações, relatos e narrativas.  

1.2.3 - AS ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DO GRUPO FEUSP 

A) AUTO-FORMAÇÃO DA EQUIPE 

 A ação do Grupo FEUSP inicia-se com a formação de seus próprios pesquisadores 

(iniciação cientifica, mestrado, doutorado e pós-doutorado) e professores da Universidade. 
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Todos são convidados a participar das reuniões, seminários, encontros, cursos e oficinas para 

discutir concepções, práticas, realizar investigações para socializá-las no grupo. 

 Temas da pedagogia da infância, da cultura docente e organizacional, questões da 

supervisão, quadros teórico e metodológico são focos de interesse do grupo. Visitas a outros 

contextos no Brasil e exterior ampliam a experiência do grupo. 

 Nesse processo de elaboração surgem impactos não só de natureza acadêmica como 

participação em bancas, co-orientações, publicação de livros e artigos, como de elaboração de 

pesquisas com preocupações similares. 

 Essa constante interação possibilitou a transformação dos grupos de pesquisa em 

comunidades de aprendizagem, em que os participantes envolvidos nas ações consensuais 

desenvolvem competências para comunicação, numa aprendizagem dialógica, num ambiente 

solidário, com sentido comum, inteligência cultural sem o sentimento de colonização 

(HABERMAS, 1987; IMBERNÓM, 2000). 

 Em 2006 foi realizado o Seminário Contextos Integrados de Educação Infantil: 

Pesquisa, Formação e Práticas, no período de 23 a 25 de agosto de 2006, com a dupla 

intenção de: realizar atividades previstas no Programa de Colaboração Internacional - 

CAPES/GRICES, celebrado entre a Faculdade de Educação da USP, São Paulo/Brasil e o 

Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, Braga/Portugal e divulgar 

produção de pesquisas e ações de apoio às instituições de educação infantil desenvolvidas 

pela Rede de Pesquisadores – Contextos Integrados de Educação Infantil, conforme 

demonstra o Quadro 4. 

Quadro 4 

Seminário Contextos Integrados de Educação Infantil: Pesquisa, Formação e Práticas 

Grupo de Pesquisa Trabalho apresentado 

A verticalização e a horizontalização do espaço da creche: saberes em construção 

Formação, qualificação e formação em Contexto: uma análise destes elementos na 
voz de professores que trabalham na Educação Infantil. 

A inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental: da orientação oficial ao 
trabalho real 

Brincadeira de faz-de-conta: espaço de construção de identidades 

Grupo Universidade Federal de 
Juiz de Fora (MG)  

Coord. Profª. Drª. Léa 
Stahlschmidt Pinto Silva 

Saberes em construção no espaço da Creche 

Grupo PUC (SP) Construindo a qualidade na Educação Infantil: entre possibilidades e os entraves 
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Coord. Profª. Drª. Maria Ângela 
Barbato 

Grupo Universidade Federal de 
Uberlândia (MG) 

Coord. Profª. Drª. Célia Vectore 

Pesquisando em Instituição Infantil: avaliação de um processo 

O lugar da criança na Educação Infantil Equipe da Universidade 
Metodista de Piracicaba (SP) 

Coord. Profª Drª Marilena Rosalen Oficina de Ciências na educação Infantil 

Grupo PUC/Braz Cubas (SP) 

Coord. Profª Drª Marisa Del 
Cioppo Elias  

O espaço na educação infantil: um projeto de formação em parceria 

Grupo Universidade de Uberaba 
(MG) 

Eulália Henrique Maimone 

Formando professores para lidar com a família em creche 

A constituição da “atividade Lúdica” na formação inicial de professores de Educação 
Infantil: Jogo, pesquisa, prática em Contexto, reflexão. 

A construção do ambiente educativo: uma pesquisa-ação em um CEI 

Investigação sobre as Aprendizagens Mútuas de Equipes em Processo de 
Colaboração Internacional 

Das Expectativas Iniciais às Vivências Pessoais e Coletivas em um Grupo de 
Formação Pesquisadoras da FEUSP e Coordenadoras Pedagógicas de CEIs e EMEIs 
do Município de São Paulo 

Bruner e as Narrativas Infantis 

Trabalho de Projetos com Crianças de Escola Municipal de Educação Infantil – O 
Projeto do Sabonete  

Atuação do Monitor no Projeto Contextos Integrados em Educação Infantil FEUSP 
(SP) 

LABRIMP – Laboratório de Brinquedos e Materiais Pedagógicos – Atividades e 
pesquisas FEUSP (SP) 

Ponto de Cultura: novas possibilidades para formação em contextos integrados 
FEUSP (SP) 

Aprendizagem em contexto de profissionais: estudo de caso em um CEI 

Grupo FEUSP 

Coord. Tizuko M. Kishimoto e 
Monica A. Pinnazza 

Trajetória do corpo na Educação Infantil: resistências e tensionamentos produzidos 
pelas crianças 
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Grupo de estudos “Infância e Educação” da UFG/CAC: construindo uma perspectiva 
de debate 

Grupo Universidade Federal de 
Goiás/ Campus Catalão (GO) 

Coord. Profª. Msc. Altina Abadia 
da Silva Significando o brincar na Escola a partir das crianças da Educação Infantil. 

Fonte: Projeto do Seminário Grupo FEUSP/SP 2006 

Com a participação de mais de 250 profissionais e estudantes interessados na 

Educação Infantil, o Seminário contribuiu para a formação dos participantes, na medida em 

que possibilitou divulgação e intensa troca de experiências e reflexões sobre práticas 

desenvolvidas a partir da Rede de Pesquisadores em Contextos Integrados de Educação 

Infantil. 

 As pesquisas relatadas durante o Seminário demonstraram que os grupos regionais 

aprofundaram seus estudos sobre formação de profissionais e têm obtido resultados 

significativos, com mudanças e inovações na prática docente. Também ofereceram 

oportunidades para reflexão sobre a prática desenvolvida à luz da teoria, deram voz aos 

educadores, estimularam os profissionais a registrar seu cotidiano e a refletir sobre ele, 

incentivaram os educadores a dar voz às crianças e deram seus ouvidos para escutá-las. 

 Outra estratégia de auto-formação do Grupo FEUSP, objetivando divulgar as 

pesquisas realizadas por seus membros, é o estimulo à participação em eventos científicos 

como o EECERA – European Early Children Education Research Association; o GEDEI – 

Grupo de Estudos do Desenvolvimento de Educadores da Infância; a ANPED – Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação; ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino; COPEDI – Congresso Paulista de Educação Infantil; Congresso Brasileiro de 

Educação Infantil – OMEP, entre outros encontros locais, regionais e internacionais. 

 Os pesquisadores do Grupo FEUSP também buscam divulgar as pesquisas realizadas 

em artigos e livros já referidos no decorrer desse nosso trabalho. 

 

B) FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS APOIADAS  

 A formação dos profissionais das escolas apoiadas acontece nas escolas conduzidas 

pelos gestores (diretores e coordenadores), por pesquisadores (mestrandos, doutorandos, pós 

doutorandos) e colaboradores de diferentes áreas que contribuem com o desenvolvimento 

profissional, pela realização de reuniões para discussão das práticas, estudo de referenciais 

teóricos ou oficinas promovidas pelo Ponto de Cultura. 

 Há o estimulo para a participação de todos nos Seminários e Congressos, para trocar 

experiências com outros educadores. 
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 A presença dos estagiários da formação inicial também constitui-se como importante 

instrumento para a formação em contexto nas instituições, porque: 

As funções da universidade: pesquisa, formação e extensão integram-se para gerar 
uma melhor qualidade na educação infantil. A iniciação à profissão efetuada nos 
estágios, em escolas apoiadas, com supervisão da unidade infantil e da universidade, 
representa a integração entre a formação inicial e o desenvolvimento da profissão 
(KISHIMOTO, 2006, p. 250). 
 

 As escolas apoiadas também participam junto com os pesquisadores do Grupo FEUSP 

no desenvolvimento de pesquisas colaborativas que possibilitam o entendimento dos 

processos educativos realizados na prática cotidiana das instituições. 

1.2.4  QUALIDADE: UM PROCESSO EM CONTRUÇÃO 

 O Grupo FEUSP tem por objetivo desenvolver processos de melhoria da qualidade nas 

instituições de educação infantil, porque acredita que a criança tem direito a uma educação 

com qualidade, e que uma das maneiras de atingir esse objetivo é desenvolver profissionais 

para desenvolver organizações. 

 O processo de construção da qualidade para o Grupo FEUSP se dá sob dois aspectos, o 

primeiro, em relação a sua auto-formação; e o segundo, em relação às escolas apoiadas. 

 No tocante a auto-formação, embora tenha havido uma preparação prévia com base 

nos referenciais teóricos que fundamentam a Formação em Contexto, os dois primeiros 

grupos compostos por pesquisadores com experiência tanto na formação de profissionais 

como na supervisão de instituições de ensino depararam-se nas duas primeiras instituições 

parceiras com uma cultura organizacional resistente à mudança e à inovação. 

 Os pesquisadores, a princípio, encontraram situações da lógica profissional como 

descreve Thurler (2001), com isolamento, centralização de decisões, mudança de gestores, 

que geraram incerteza e insegurança e que acabaram por sufocar o processo de Formação em 

Contexto.  

 São muitos os desafios estruturais a serem superados, dada a cultura organizacional 

instalada no sistema de ensino, que abrangem desde precárias condições físicas dos 

equipamentos, ausência de materiais e recursos em quantidade e qualidade, e a falta de 

especificidade na formação do profissional que atua nas instituições de educação infantil. 

 Para Campos (2006, p. 15), com base em estudos divulgados na ANPED - Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 

... existem sérios problemas de qualidade nos diversos tipos de atendimento em 
diferentes regiões do país (CAMPOS; FULLGRAF; WIGGERS, 2006). Ao mesmo 
tempo em que cresce a demanda por acesso à pré-escola e à creche, os problemas de 
falta de qualificação do pessoal, de infra-estrutura material precária, de dificuldades 
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de comunicação com as famílias, de falta de orientação pedagógica adequada 
continuam a ser detectados. 

 

 Nesse cenário desafiador pensar a qualidade significa pensar a construção de um 

conceito sujeito a negociações dentro de um contexto, baseado em direitos, necessidades, 

conhecimentos e possibilidades, com critérios que possam superar as tensões internas e 

externas que o tema suscita (CAMPOS, 2006). 

 Nesse processo de auto-formação deparamo-nos com o insucesso que ocasionou o 

afastamento entre as instituições e o Grupo, resultando na necessidade de refletir sobre a 

forma de abordagem e construção dos vínculos de confiança.  

 Embora nas primeiras intervenções o grupo tenha encontrado dificuldades em 

decorrência da cultura organizacional, a falta da experiência dos pesquisadores em lidar com 

essa situação também contribuiu para o insucesso da abordagem. 

 Essa situação fez com que os pesquisadores adotassem a postura de reflexão sobre a 

ação, o que resultou em aprendizagem para os pesquisadores avançarem para outras 

intervenções. O grupo aprendeu que antes de entrar na instituição é necessária a construção de 

vínculos para aproximação e confiança. 

 A estratégia inicialmente escolhida para re-estabelecer a construção desses vínculos 

foi a criação de outras instâncias de formação, o Contexto de Professores, o Contexto de 

Supervisores e o Ponto de Cultura, como espaços de encontro, abertos à participação dos 

profissionais docentes ou não, com livre adesão para discutir as dúvidas e inquietações sobre 

práticas do cotidiano e aprofundar os estudos de referenciais teóricos e metodológicos sobre a 

educação infantil e cultura organizacional. 

 Essa estratégia nos leva ao segundo aspecto da construção da qualidade, as ações 

situadas nas escolas apoiadas. Alguns desses processos ainda em andamento já mostraram seu 

impacto na vida de alguns profissionais envolvidos nas ações de formação, pesquisa e 

intervenção promovidos pelo Grupo FEUSP, como também na vida das crianças e demais 

adultos das escolas apoiadas. 

 A construção desse percurso é gradual e deve considerar os tempos da instituição e da 

pesquisa. A instituição muitas vezes tem “pressa” em realizar as transformações, porém as 

mudanças significativas e duradouras acontecem com o “amadurecimento” dos profissionais e 

da reflexão sobre as concepções, crenças e valores, fruto do estudo das Pedagogias da 

Infância. 

 Concluímos que existem tempos diferentes para o desenvolvimento das pessoas 

(pesquisadores ou profissionais), como também para as instituições e que é na relação 
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compartilhada, cooperativa e reflexiva desses protagonistas que o processo da qualidade é 

construído. 

    São exemplos de projetos de intervenção os projetos de uma EMEI “A” e da CEI 

Suzana Campos, denominadas como escolas apoiadas. Selecionamos esses dois projetos entre 

os demais projetos de intervenção com o objetivo de mostrar avanços e dificuldades 

vivenciados pelos profissionais da instituição e pelos pesquisadores parceiros do Grupo 

FEUSP 

• EMEI “A” 

 Essa EMEI “A” foi a primeira escola com a qual o Grupo FEUSP estabeleceu parceria 

para realizar a formação em Contexto. A escola funcionava atendendo aproximadamente 500 

crianças 3 a 6 anos em três períodos de 4 horas.  

 Diretora e coordenadora pedagógica solicitam auxílio do Grupo FEUSP para 

aperfeiçoar as práticas lúdicas e a reforma da brinquedoteca, alteração do parque e inserção 

dos jogos nas salas e manifestam interesse em participar da Formação em Contexto. 

 A coordenadora pedagógica e três professoras resolvem assumir a proposta de 

utilização de brinquedos em uma sala partilhada pelas professoras dos três períodos. 

 As pesquisadoras iniciaram a formação abordando as Pedagogias da Infância, no 

entanto a continuidade desse trabalho ficou prejudicada por questões administrativas, da 

lógica burocrática, e de resistência de algumas professoras. As dificuldades culminaram na 

aposentadoria da diretora e na priorização de outros projetos pela sua substituta. 

 Frente a essas dificuldades, o Grupo FEUSP decidiu por diminuir as atividades da 

Formação em Contexto, restringindo sua atuação apenas para uma situação de investigação-

ação.  

 A investigação ocorreu com a colaboração da coordenadora pedagógica e com a 

professora de uma sala, com crianças de 3 e 4 anos. Esse trabalho diferenciado foi inspirado 

nas Narrativas (BRUNER, 1997) e teve por objetivo desenvolver a linguagem das crianças. 

Para Bruner as histórias infantis, principalmente na modalidade conto de fadas, são 
importantíssimas na educação infantil, porque nelas, a criança usa a estrutura do 
conto, (começo, meio e fim) para estruturar o seu próprio pensamento, e estruturar 
as próprias narrativas (KISHIMOTO, 2008). 

 

Essa investigação foi realizada com metodologia de pesquisa qualitativa de natureza 

cooperativa, entre a pesquisadora da universidade, uma professora e a coordenadora 

pedagógica.  
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 Devido às dificuldades administrativas, a coordenadora pedagógica depois desse 

trabalho também se transferiu para outra instituição que hoje é escola apoiada. 

 A professora participante é freqüentadora do Contexto de Professores e continua na 

mesma EMEI “A” e, apesar das dificuldades estruturais, conseguiu conquistar duas outras 

colegas para continuar o trabalho de projetos, mantendo a reorganização da sala. 

 
O estudo aponta o papel da formação em contexto na profissionalização docente 
que, conjugada à investigação, cria oportunidade para implementar, de forma 
consciente, mudanças nas práticas com vistas a uma educação de melhor qualidade. 
No âmbito das políticas públicas, cabe registrar culturas docentes e institucionais 
autoritárias, que impedem inovações e gestões burocráticas que pouco compartilham 
questões pedagógicas e padronizam ambientes, criando equívocos, como a 
concepção de que a educação da criança requer igualdade de condições e não 
eqüidade (KISHIMOTO; SANTOS; BASÍLIO, 2007, p. 441). 
 

  Passados quatro anos da primeira aproximação, temos notícias de que a EMEI já 

utiliza brinquedos em todas as salas, demonstrando que é preciso respeitar os tempos de cada 

instituição na realização das mudanças em favor da qualidade da educação. 

 

• O CEI SUZANA CAMPOS  

 No primeiro semestre de 2003, nos encontros do Contexto de Professores, a 

coordenadora pedagógica e a Diretora do CEI Suzana Campos que já participavam dos 

Encontros do Contexto de Supervisores manifestaram interesse em melhorar o atendimento 

prestado às crianças da sua creche e decidiram procurar auxilio no Grupo FEUSP.  

 Diferencial marcante do grupo de profissionais do CEI Suzana Campos é o interesse 

por sua profissionalização, com a participação no Programa de Educação Continuada 

oferecido pelo poder público para obtenção do diploma no nível superior exigido pela 

legislação em vigor.  

 A participação em oficinas e cursos é constantemente estimulada pela direção, que 

acredita que as educadoras que possuem uma formação contínua conseguem melhorar suas 

práticas. 

 Apesar das dificuldades estruturais comuns a outras instituições de educação infantil, o 

grupo já está no processo de construção de sua trajetória em busca da qualidade há pelo 

menos dez anos. 

 Por conta desse processo de crescimento, identificaram a necessidade de melhorar as 

dependências da creche que se encontrava bastante precária. 
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 Os gestores em conjunto com quatro professoras decidiram “construir uma sala-

referência que pudesse gradativamente contribuir para a transformação das demais salas” 

(FREYBERGER, 2005, p. 63). 

 Há um grande empenho dos profissionais em modificar suas práticas. Esse empenho é 

constatado na reorganização da rotina para estabelecer momentos conjuntos de reorganização 

do espaço, na participação constante dos profissionais no Contexto de Professores e de 

Supervisores, no envolvimento das famílias em oficinas oferecidas pelo Ponto de Cultura nas 

dependências do CEI etc. 

 No contexto de trabalho há muitos fatores que suportam ou desencorajam os 
processos de desenvolvimento profissional. O horário da escola pode favorecer ou 
impedir a reserva de um tempo para a planificação em conjunto, para a atuação 
como observador de colegas em processo de apoio profissional mútuo ou como 
mentor de professores mais novos (OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO, 
2002,  p. 12). 
 

 A superação dessas dificuldades acontece quando se tem uma liderança consciente e 

capaz de desenvolver processos democráticos, com responsabilidade partilhada ou, nas 

palavras da Diretora, “descobri que as mudanças na prática do educador só ocorrem se 

respeitarmos o momento em que ele se encontra com seu saber” (FREYBERGER, 2005, p. 

78). 

 As discussões sobre o projeto pedagógico da creche, a formação continuada nas 

diferentes instâncias, as visitas a outras escolas apoiadas que atendiam bebês, a discussão de 

vídeos, legislação, desenvolvimento infantil, concepção de criança e de espaço culminaram 

com a montagem de novos ambientes, antes ocupados por materiais inservíveis, e mudança 

nas atividades, incluindo brincadeiras com água.  

 Como desdobramento das ações realizadas na CEI Suzana Campos está em andamento 

pesquisa-ação colaborativa entre seus profissionais e pesquisadores das áreas educação, 

arquitetura e medicina. 

 Essa pesquisa-colaborativa teve origem na observação de vídeos sobre a 

transformação do ambiente educativo em que um bebê que dormia no berçário ficava 

sobressaltado com o ruído do trafego intenso de veículos na rua. 

 Dessa observação surgiu o interesse em investigar quanto o nível de ruído afetava as 

condições de qualidade do ambiente e da educação das crianças. Nessa investigação os 

pesquisadores da área médica realizam medições ligadas à saúde auditiva dos funcionários, os 

pesquisadores da arquitetura verificam a qualidade do conforto ambiental e a área da 

educação avalia o grau de envolvimentos das crianças nas atividades do CEI (KISHIMOTO, 

2008). 
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CAPITULO 4 

PESQUISA QUALITATIVA: ESTUDO DE CASO  
 
 Para Bogdan e Biklen (1994) as investigações qualitativas permitem a compreensão 

das situações, utilizando o ponto de vista e os significados atribuídos pelos sujeitos da 

investigação, permitindo descrever os casos com profundidade. 

 Optamos pela pesquisa do tipo estudo de caso definido com inspiração em Denny 

(1978), apud Gómez; Flores e Jimenez (1999). “Como um exame completo intenso de uma 

faceta, uma questão, ou quem sabe dos acontecimentos que têm lugar em um marco 

geográfico ao longo do tempo” (DENNY, 1978, p. 370). 

 Nosso estudo de caráter educacional adota a metodologia de investigação qualitativa 

(LINCOLN; GUBA apud DENZIN; LINCOLN et al, 2006) destinada à pesquisa de dois 

grupos que atuam em contextos culturais diferentes, um no Brasil e o outro em Portugal. 

Pretende compreender o contexto dos grupos onde atuam e seu funcionamento, havendo, 

portanto, a necessidade de um planejamento flexível e adequado para perceber processos, 

produtos e fenômenos ligados à formação de profissionais de educação infantil e seus 

possíveis desdobramentos para as organizações de ensino de que participam. 

 Guba e Lincoln (1981), Bogdan e Biklen (1994), Yin (1994) e Stake (1999) 

classificam os tipos de estudo de caso conforme o objetivo da investigação, quantidade de 

casos investigados, modalidade da investigação e cruzamento entre a quantidade de casos e 

objetivos da investigação ou seu uso. 

Quadro 5 
Classificação de estudos de caso por autores 

Autor Base para classificação Tipos de Estudo de Caso 

GUBA y LINCOLN (1981) Objetivo da investigação (Fazer uma crônica, representar, 
ensinar comprovar). 

Factual, Interpretativo, 
Avaliativo. 

BOGDAN e BIKLEN (1994) Quantidade de casos e modalidade da investigação 
(Histórico-organizativo, observação, biografia, comunitário, 
situacional, indução analítica, comparação constante). 

Estudo de caso único e 
múltiplo 

YIN (1994) Quantidade de casos e objetivo da investigação. Estudo de caso único e 
múltiplo, exploratório, 
descritivo, explicativo, 
transformador e avaliativo. 

STAKE (1999) Quantidade de casos e Uso da investigação Estudo de caso único e 
múltiplo Intrínseco, 
instrumental e coletivo. 

Fonte: Bogdan e Biklen (1994) 
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 O Quadro 5 mostra a multiplicidade de critérios utilizados para classificação dos 

estudos de caso. Nele podemos verificar que a maioria dos autores considera importante 

determinar a quantidade de casos estudados e também esclarecer o objetivo da investigação. 

 Essas características possibilitam ao investigador informar com objetividade, clareza e 

precisão suas próprias observações e a realidade verificada no campo da sua investigação e, 

também, decidir coerentemente sobre quais técnicas e métodos serão utilizados no processo 

da investigação (GÓMEZ; FLORES; JIMENEZ, 1999). 

 Para Gómez, Flores e Jimenez (1999) o estudo de caso é uma estratégia de 

investigação que não precisa corresponder a uma especificidade, pode ser utilizado em 

qualquer área temática. 

 Nosso estudo de caso adota a perspectiva de Stake (1999) e, por investigarmos dois 

grupos de pesquisa, torna-se um caso múltiplo, do tipo instrumental, porque o estudo é 

utilizado para compreender a contribuição dos grupos de pesquisa que realizam a Formação 

em Contexto no desenvolvimento profissional e organizacional de instituições de educação 

infantil. 

 Para analisar os casos, o investigador utiliza-se de um conjunto de instrumentos e 

técnicas para coleta de informações. Esse conjunto é composto pela observação participante, 

notas de campo, entrevistas, questionários, escalas, análise de documentos, fotos e vídeos, 

para retratar o contexto investigado, captando modos de vida, componentes culturais, 

perspectivas, valores, atitudes, conhecimentos e interações dos sujeitos (GÓMEZ; FLORES; 

JIMENEZ, 1999). 

 

• O papel de pesquisadora 

 

 Investigar o funcionamento desses dois grupos de pesquisa constituiu-se num dos 

maiores desafios que já ousamos aceitar, dado o nosso grande envolvimento com todo o 

processo de construção do Grupo FEUSP e com a Rede de pesquisadores. 

 Não imaginamos a dimensão que essa investigação tomaria na nossa vida pessoal, 

acadêmica e profissional e quão seria difícil nos afastarmos do cotidiano do grupo para nos 

debruçarmos sobre seu real funcionamento, para além da nossa percepção. 

 Nosso papel enquanto investigadora mescla-se no nosso envolvimento direto como 

membro do Grupo FEUSP, desde as questões de infra-estrutura, planejamento e organização 

dos encontros, colaborando no desenvolvimento dos temas, realizando tarefas administrativas 

(listas de presença, arrumar sala de reuniões, providenciar cópias de textos, fitas para 
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gravação das reuniões e respectivas transcrições etc.), e também como aluna da pós-

graduação na realização das leituras, participação nas disciplinas, acompanhamento de 

programas de formação inicial, estágios e grupos de formação continuada, e ainda como 

responsável pelo Ponto de Cultura, projeto que oferece cursos e oficinas para formação 

continuada na área da cultura lúdica.  

 Essas diversas “facetas” nos fazem entender claramente o que disseram Bogdan e 

Biklen (1994) sobre a confusão em que podemos entrar ao conduzir uma investigação com 

pessoas que conhecemos. De fato, há um misto de inquietação e incerteza, e até de 

insegurança para que as nossas opiniões não sobreponham o que mostram os dados. 

 

2 ESTUDANDO A ASSOCIAÇÃO CRIANÇA 

 Para realizar este estudo de caso (STAKE, 1999), utilizamo-nos de referenciais 

teóricos produzidos pela própria Associação Criança, entrevistas e observação-participante 

(fazendo notas de campo), vídeos produzidos pela Associação nos contextos onde desenvolve 

intervenções cooperadas e colaboradas (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, 

2008), visitas de estudo a contextos onde se desenvolve formação em contexto para a 

construção da Pedagogia-em-Participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 

2008). Isto é a perspectiva pedagógica da Associação para a educação das crianças.  

 A grande finalidade do estudo é compreender o que é a Associação Criança, como 

desenvolve os processos de transformação e a que resultados chega. 

 Consideramos que esse estudo seja um processo colaborativo e orientado cujo 

propósito final é compreender como as ações de formação, intervenção e pesquisa podem 

contribuir para a mudança da realidade no cotidiano da educação infantil e como se constrói 

conhecimento sobre essa mudança.  

 Este percurso foi realizado, em parte, pela investigadora, durante o Estágio de 

Doutorado proporcionado pelo convênio CAPES/GRICES, no período de setembro a 

dezembro de 2005, com o objetivo de conhecer novas abordagens metodológicas referentes à 

formação e supervisão de profissionais de educação infantil, dentre as quais o processo de 

formação em contexto implementado junto às instituições de Educação Infantil apoiadas pela 

Associação Criança e participar das aulas para formação de supervisores de infância 

oferecidas pela Universidade do Minho (CREPALDI, 2006).  

 Como a investigação incidiu sobre as ações desencadeadas pelos parceiros da 

Associação Criança, procurou-se descobrir princípios, crenças e concepções válidas para as 
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ações desencadeadas nos referidos contextos, sua descrição e significados atribuídos pelos 

sujeitos para suas ações, privilegiando a colaboração entre investigadora e os demais parceiros 

direta ou indiretamente ligados à Associação Criança. 

 A realidade social em que ocorreu esse estudo difere da cotidianamente conhecida pela 

investigadora, que é nascida e criada na cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles da 

América Latina. 

 A cidade de Braga é bastante diferente da cidade de origem da pesquisadora. 

Tranqüila, acolhedora, pode-se deslocar a pé por praticamente toda a cidade inclusive à noite, 

mesmo sozinha. É possível saborear comidas típicas portuguesas, desfrutar do convívio nas 

cafeterias, assistir nos finais de semana a danças típicas e participar de feiras de produtos 

artesanais. 

 Esse cenário contrasta com a agitação, o trânsito intenso, a sensação de insegurança e 

as longas distâncias a serem percorridas em São Paulo. A sensação de falta de tempo dificulta 

o convívio mesmo nos momentos de refeição e apesar da quantidade e diversidade de eventos 

culturais o cansaço e as longas distâncias desmotivam a participação nos finais de semana, 

que acabam por ser destinados apenas ao convívio familiar.  

 Com mais de 2000 anos de história, situada na Região Norte de Portugal, Braga18, 

possui aproximadamente 184 km² e uma população de mais de 164 mil habitantes. Composta 

por sessenta e duas freguesias, é a capital de Distrito homônimo e sede da Grande Área 

Metropolitana do Minho (GAM), a terceira maior do país, constituída pelos concelhos de 

Amares, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, 

Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, 

Vila Verde e Vizela, contabilizando cerca de 800 000 habitantes (Boletim Social 2005, 

Agenda Cultural, 2005, e notas de entrevista realizada pela investigadora com atendente do 

Posto de Turismo de Braga, 2005). 

 Com relevo irregular, áreas de vale se espalham por todo o território, com pequenas 

formações montanhosas, possui clima ameno e com as quatro estações bem definidas. 

Predominantemente urbana, é servida por infra-estrutura de água, luz, saneamento básico e 

transportes públicos; possui um conjunto de largas avenidas ao redor de sua área central 

histórica e bem preservada, que diluem o trânsito urbano e conectam as populações ao Norte, 

ao Leste, a sul em direção à cidade do Porto e à Oeste em direção à Espanha (Boletim Social 

2005, Agenda Cultural, 2005 e notas de entrevista realizada pela investigadora com atendente 

do Posto de Turismo de Braga, 2005). 
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 Em Braga as igrejas barrocas são muitas, porém destacamos o triângulo Bom Jesus, 

Sameiro e Falperra, situadas numa pequena montanha próxima e as casas do século XVIII. 

Andar pela cidade significa desfrutar de praças, chafarizes, jardins e parques elaborados.  

 Sede do episcopado português no século XII, traz no som dos sinos a cada quarto de 

hora outra característica marcante para o visitante estrangeiro. 

A longa história de Braga é visível nos seus monumentos e igrejas, a igreja mais 
imponente é a Sé, que exibe vários estilos, do romano ao barroco, orgulhando-se 
também das esplêndidas casas, particularmente do século XVIII (Braga Cultural 
setembro 2005). 
 

 De uma maneira geral não encontramos nenhuma dificuldade de adaptação ao 

ambiente em Portugal. Reconhecemos que a familiaridade com a língua foi o ponto principal, 

mas não há como não evidenciar a calorosa acolhida por parte dos professores orientadores, 

que possibilitaram nosso acesso a toda a universidade, biblioteca, laboratório de informática, 

museu, escolas apoiadas, além de indicações de hospedagem, alimentação, transporte e lazer. 

 Todos os professores e demais profissionais que conhecemos também colaboraram 

para nossa aprendizagem e investigação, facilitando o acesso às informações das escolas, 

respondendo as entrevistas, orientando relatórios e trabalhos realizados durante as aulas. 

 Durante os quatro meses de permanência em Braga, participamos de atividades de 

formação continuada na Universidade do Minho (Quadro 6), realizamos pesquisa 

bibliográfica, consultamos o acervo de vídeos sobre as escalas de envolvimento, realizamos 

entrevistas com membros parceiros da Associação Criança, conhecemos a Sala Carvalhosa, na 

Vila Verde e o Centro Educacional Musgueira, em Lisboa, dois dos contextos apoiados pela 

Associação Criança. 

Quadro 6 

Atividades realizadas na Universidade do Minho 

Data Tipo Conteúdo 

Setembro Palestra: Políticas e Administração da Educação em Portugal, com Professor 
Doutor João Formosinho e Prof. Dr. Jorge Adelino da Universidade de 
Aveiro, os palestrantes fizeram um panorama geral sobre a educação em 
Portugal em especial sobre aspectos da gestão e administração escolar, 
com apresentação de estudo de caso sobre a recepção de alunos 
iniciantes as séries iniciais equivalentes a nossa do ensino básico com o 
lançamento do livro Políticas e Administração da Educação em Portugal. 

Setembro Palestra Profª Eva Filipa Santos autora do livro Eu, professora me confesso, sobre 
as dificuldades vividas pelos professores recém formados que ingressam 
no sistema português de ensino e as soluções encontradas. 
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Outubro Palestra O Processo de Bolonha, trata da formação da cooperação européia para a 
construção do espaço europeu de ensino superior, com a adoção de um 
sistema de graus comparável e legível, baseado em dois ciclos, com um 
sistema de créditos e promoção da avaliação da qualidade e promoção da 
dimensão européia no ensino superior  

Outubro Conferência John Dewey com a Profª Dra Rosário Gamboa da Universidade o Porto; 
aprofundamento do estudo de base teórica do doutorado. 

Período de 
14/10 a 

10/12/2005: 

Aulas Aulas de metodologia científica para o curso de mestrado em pedagogia e 
supervisão de professores de infância; coleta de dados para a pesquisa, 
entrevista, participação, observação e registro. 

Novembro Palestra John Dewey proferida pela Profª Dra. Mônica Appezzato Pinazza, em 
missão pela Capes Grices, aprofundamento do estudo de base teórica do 
doutorado. 

Dezembro Palestra Palestra sobre Teoria do Jogo proferida pela Profª Dra. Tizuko Morchida 
Kishimoto, aprofundamento do estudo de base teórica do doutorado 

 
 Também tivemos a oportunidade de visitar alguns pontos turísticos da cidade e da 

região e tomar contato com a cultura local e constatar as origens da cultura brasileira.  

 A sede da Associação Criança está muito bem localizada, no centro da cidade. 

Próxima a dois pontos turísticos belíssimos, o Jardim de Santa Bárbara e a Igreja do Pópulo é 

de fácil acesso a pé, por ônibus ou carro. Possui três salas amplas, arejadas, iluminadas com 

subdivisões internas decoradas com produções infantis resultantes dos projetos desenvolvidos 

com as crianças das escolas apoiadas. 

 A Associação possui computadores com acesso à Internet e acervo bibliográfico sobre 

a infância e a cultura organizacional disponíveis, proporcionam ao pesquisador fonte 

bibliográfica diversificada e atualizada. 

 As salas acomodam a parte administrativa, com dois funcionários fixos, a área de 

pesquisa e uma sala para realização de cursos e oficinas para profissionais de educação 

infantil, oferecidas pelos demais parceiros pesquisadores que realizam trabalho voluntário. 

“A Associação Criança baseia-se no trabalho colaborativo e voluntário de professores 

universitários, professores especializados de educação de infância e do ensino básico, 

psicólogos” (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 28). 

 Fomos recebidas pela Vice-Presidente da Associação Criança, que sugeriu um plano 

de atividades que possibilitasse conhecer melhor as ações de Formação em Contexto, que 

incluía a visita aos contextos apoiados pela Associação para que a visita à realidade das 
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intervenções ajudasse a compreender os princípios, processos e realizações da Associação 

Criança. 

 Antes de iniciar as visitas, tivemos a oportunidade de tomar contato com a 

investigação produzida nesses contextos que registra o percurso percorrido durante as ações 

da Associação Criança: artigos em revistas especializadas, capítulos em livros, livros 

construídos com base no conhecimento resultante dos processos de investigação, pesquisa e 

intervenção desencadeados pela Associação nas instituições por ela apoiadas e transformadas 

em material de referência para a formação de profissionais de educação infantil. 

 Da literatura que trata do percurso de construção da identidade da Associação Criança, 

salta-nos aos olhos a coerência e o rigor teórico metodológico que fundamentam crenças e 

valores sobre os quais as práticas de formação, investigação e intervenção são construídas. 

 A própria idéia da criação do Projeto Infância tem sua origem na reflexão dos seus 

idealizadores sobre o descontentamento que sentiam em relação a práticas então correntes. O 

que fazer para melhorá-las? Como melhorá-las? 

Naquele momento histórico (década de noventa), emergiam na Europa, 

questionamentos sobre a qualidade na educação infantil. Ora, se a infância é momento chave 

no desenvolvimento do ser humano, há necessidade de uma educação com qualidade e essa 

qualidade deve passar pelos profissionais e pelas instituições, conta-nos Oliveira Formosinho 

em entrevista realizada em Braga, em 2005.  

 Para que efetivamente a criança tivesse direito a educação de qualidade com impactos 

positivos em seu desenvolvimento, era preciso que os professores tivessem oportunidades de 

formação diferenciadas e em consonância com as propostas construtivistas que se assentam na 

autonomia, criatividade e cooperação dos protagonistas do processo educativo. 

 O processo iniciou-se no âmbito da ligação da formação inicial de educadoras com a 

formação especializada de educadoras experientes (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2001, 

2008), fazendo uma ligação entre formação inicial e contínua através da(s) Pedagogia(s) da 

Infância (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1996, 2007).  

 Aprofundou-se no estudo sobre os modelos pedagógicos construtivistas, como o 

modelo High-Scope, reconhecido internacionalmente devido aos resultados longitudinais que 

alcançou, o Movimento da Escola Moderna (MEM), com forte tradição em Portugal e com 

base na Pedagogia de Freinet, e o modelo de Reggio Emilia, reconhecido internacionalmente 

pela qualidade dos processos de valorização da expressão infantil (OLIVEIRA-

FORMOSINHO e FORMOSINHO, 2008). 
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 Ocorre a intervenção como a investigação-ação, com temáticas centradas em 

dimensões da Pedagogia da Infância e o cotidiano da instituição de educação infantil em suas 

diferentes dimensões da práxis (espaço, materiais, tempo, rotina, inter-relações, etc) por meio 

de estudos de caso construtivistas no âmbito da investigação-ação (MÁXIMO-ESTEVES, 

2008; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2008).  

  

2.1 INTERVENÇÕES E INVESTIGAÇÕES REALIZADAS POR PESQUISADORES 

DA ASSOCIAÇÃO CRIANÇA 

 Os pesquisadores da Associação Criança realizam investigações de natureza 

qualitativa e quantitativa. No âmbito de investigação qualitativa deram grande impulso aos 

estudos de caso de natureza construtivista no âmbito da investigação-ação. Investigam 

colaborativamente os contextos de educação infantil e as práticas dos profissionais que neles 

atuam com vistas à inovação da realidade profissional concreta. 

A investigação-ação parte do pressuposto de que o profissional é competente e 
capacitado para formular questões relevantes no âmbito da sua prática, para 
identificar objectivos a perseguir e escolher as estratégias e metodologias 
apropriadas para monitorizar tanto os processos como os resultados (OLIVEIRA-
FORMOSINHO, 2008, p. 10). 
 

 As investigações constroem-se em estudos empíricos em diversas dimensões da 

escola, das salas de atividades, nas metodologias para formação de profissionais, construídas 

com rigor metodológico e teórico, que passam a referendar formações e intervenções nos 

contextos educacionais. 

 O conjunto de intervenções cooperadas realizadas por meio da formação em contexto 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO, FORMOSINHO, 2001, 2008) com fundamentação teórica 

densa e investigações desenvolvidas antes, durante e depois das intervenções surge como um 

corpo teórico muito coerente sobre formação em contexto, supervisão e apoio da formação, 

pedagogia em participação (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, 2008). 
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Quadro 8 

Exemplos de Teses e Dissertações dos pesquisadores da Associação Criança 

 

Fonte: teses 2004-2006 

 Estes são cinco exemplos retirados do total de 8 teses de doutoramento e de 25 de 

mestrado, por nós destacados pela participação direta das Coordenadoras do Grupo FEUSP na 

banca de aprovação e também pela contribuição significativa para as pesquisas realizadas 

pelos pesquisadores do Grupo FEUSP, tanto pela forma como pelo conteúdo de seus 

trabalhos. 

 O Quadro 9 apresenta os instrumentos de coleta de dados utilizados pelos 

pesquisadores da Associação Criança. 

Quadro 9 

Instrumentos de Coletas de Dados utilizados por pesquisadores da Associação Criança 

 Teses e Dissertações 

 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Tese 

Parente 

2004 

Tese 

Lino 

2005 

Tese 

Craveiro 

2007 

Notas de observação/campo X X X 

Transcrição de gravações X X X 

Entrevistas com professores/gestores X X X 

Entrevistas com pais x   

Entrevistas com crianças   X 

Título Mestrado  Doutorado 

Interacção adulto-criança como emergência da construção 
de cidadania.(2007) 

  

X 

Formação em Contexto: Um estudo de caso no âmbito da 
pedagogia da infância.(2007) 

  

X 

A reconstrução da pedagogia em creche: Um estudo de caso 
(2006) 

X  

Da formação escolar à formação em contexto: Um processo 
de inovação para a reconstrução da Pedagogia da Infância. 

(2005) 

  

X 

A construção de práticas alternativas de avaliação na 
Pedagogia da Infância: Sete jornadas de aprendizagem. 

(2004). 

  

X 
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Questionários    

Relatórios dos participantes  X X 

Fotos/Portfólios X X X 

Filmagens em video X  X 

Documentos oficiais  X X 

Escalas para observação dos 
contextos, das crianças, dos adultos, 
das interações, das realizações 

  X 

     Fonte: teses Abril/2008 
 

 A investigação de Parente (2004) incide sobre o estudo da avaliação e o processo de 

aprendizagem de sete educadoras sobre práticas de avaliação existentes e reconstruídas após o 

processo de formação, com o objetivo de: 

Procurar compreender, descrever e interpretar as percepções e práticas de avaliação 
anteriores e as percepções e práticas de avaliação alternativa, através da realização 
de portfólios, de um pequeno número de educadoras de infância que participou do 
processo de formação em contexto no âmbito da avaliação alternativa (PARENTE, 
2004, p. 4). 
 

 Para realizar sua investigação, Parente (2004) utilizou a metodologia do estudo de caso 

na discussão sobre a avaliação na educação infantil com a utilização de portfólios. 

 Durante a investigação a pesquisadora traz à luz as concepções de avaliação 

subjacentes nas práticas das professoras e que eram utilizadas no seu trabalho cotidiano. 

Ausência instrumentos, acomodação dos educadores, falta de práticas inovadoras, 

distanciamento das famílias e descarte dos resultados das avaliações foram algumas das 

constatações da pesquisa (PARENTE, 2004). 

 Uma das grandes contribuições da investigação realizada está na possibilidade de as 

professoras pesquisadas refletirem sobre suas práticas (ZEICHNER, 2005; STENHOUSE, 

1991; ALARCÃO, 2001), inserir as crianças como protagonistas do processo de avaliação e 

não como “passíveis” de serem avaliados e a aproximação das famílias no processo de 

avaliação, considerando que o processo de desenvolvimento da criança ocorre dentro e fora da 

escola (PARENTE, 2004). 

 Lino (2005) investigou a formação do profissional de educação infantil, procurando 

compreender o impacto da formação no desenvolvimento profissional das educadoras e na 

qualidade das práticas na educação de infância. 
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 Utilizando o estudo de caso, avaliou dois cursos de formação especializada, 

procurando identificar os modelos de formação subjacentes para entender se existe relação 

entre o desenvolvimento profissional das professoras e a aprendizagem das crianças.  

 Ao analisar os dados coletados identificou, com base nas dimensões pedagógicas do 

tempo e das interações educativas, que uma formação com qualidade resulta em impacto na 

qualidade do contexto educacional e nas aprendizagens das crianças (LINO, 2005). 

 Ao considerarmos a criança e o professor de educação infantil como pontos centrais da 

construção dos saberes, estamos assumindo que possuem capacidade de agir, tomar decisões, 

atuar, criar e desenvolverem-se em todas as suas potencialidades. 

 Essa capacidade de construir conhecimento tem como itens essenciais a liberdade 

(DEWEY, 1959), o poder da escolha, de participação e engajamento nas pedagogias, 

permitindo concretizar nas dimensões do cotidiano uma prática pedagógica diferenciada. 

 Está no modelo curricular o apoio para o professor efetuar uma prática-reflexiva sobre 

sua atuação e os possíveis efeitos desta na co-construção do conhecimento com as crianças e 

seus pares. 

 Craveiro (2007) investigou uma instituição de educação pré-escolar que, ao realizar o 

processo de Formação em Contexto, teve como resultados a melhoria e a mudança das 

práticas com as crianças. Sua investigação qualitativa e de cunho construtivista utilizou o 

estudo de caso construtivista no âmbito de uma intervenção, para produzir mudanças e para 

“compreender o processo da própria intervenção orientada para metas” (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002, p. 103). 

 A pesquisadora utilizou técnicas como observação participante, notas de campo, 

entrevistas semi-estruturadas individuais e coletivas, dados de observação estruturados com 

uso de escalas, e fotografias, para analisar uma dada realidade social e estimular a tomada de 

decisões convenientes para mudar e melhorar. Numa segunda fase, comparou o 

desenvolvimento dos sujeitos da pesquisa e analisou o impacto da formação em contexto por 

meio de portfólios (CRAVEIRO, 2007). 

 A pesquisadora descreve detalhadamente suas observações pautadas nas notas de 

campo, fazendo a triangulação com os dados coletados nas entrevistas e na literatura. Seu 

trabalho corresponde ao detalhamento esperado de um estudo de caso realizado com rigor e 

determinação. 

 Pela análise dos resultados obtidos, segundo a pesquisadora, 

... parece poder afirmar-se que o aumento da qualidade da educação das crianças 
dependeu do desenvolvimento dos profissionais e do desenvolvimento 
organizacional através da formação em contexto. 
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É que, se espera sempre que a formação inicial forneça os conhecimentos e os 
instrumentos de saber ao aluno, futuro educador, para enfrentar os desafios da 
prática profissional. Aquela formação proporciona princípios de actuação e 
procedimentos para ambientes gerais e para aspectos comuns da realidade da 
educação da criança, mas que passo a passo na profissão é necessário saber 
contextualizar e fazer progredir na procura de outros saberes e alternativas que 
completem os iniciais e se adeqüem às realidades e à complexidade do exercício da 
profissão (CRAVEIRO, 2007, p. 493). 

 

 Durante o percurso profissional dos educadores existem dificuldades que se mostram 

na prática dos educadores e alguns deles buscam na formação continuada a mudança e a 

inovação. 

 No cenário pesquisado a formação em contexto apresentou-se válida porque conseguiu 

que os profissionais relacionassem os problemas e as situações concretas de trabalho, com a 

busca de soluções, investigando e refletindo sobre as próprias práticas (ZEICHNER, 2005; 

STENHOUSE, 1991; ALARCÃO, 2001), e na imbricação entre os saberes construídos e as 

pedagogias da infância. 

  
... elaborar uma planificação; um projecto; observar e registar; avaliar os processos 
os produtos e as aprendizagens das crianças; saber (re)organizar  o tempo e o espaço 
de forma adequada; modificar a interacção e diversificar a composição dos grupos, 
entre outros, foram aspectos tratados na formação em contexto e que os educadores 
transformaram em novas  competências profissionais, através dos processos 
colaborativos e de cooperação. Neste contexto, a pedagogia da infância situou os 
educadores no campo das opções que dialogam com a aprendizagem activa, com o 
construtivismo, com os direitos da criança e com a qualidade e a eficácia da 
aprendizagem das crianças. A identificação da pedagogia da infância como um bom 
filtro das práticas e como guia de reflexão sobre a acção foi um avanço no processo 
formativo e na melhoria da qualidade da educação das crianças (CRAVEIRO, 2007, 
p. 493). 

 
 E finalmente a pesquisadora ainda pôde constatar o aumento nos níveis de 

envolvimento da criança e de empenhamento do adulto (LEAVERS, 1996; BERTRAM, 1996; 

PASCAL et al, 1996), demonstrando o impacto na qualidade da educação da criança. 

 

2.2 - AS GRANDES CONQUISTAS DURANTE A TRAJETÓRIA DA ASSOCIAÇÃO 

CRIANÇA 

 Do percurso realizado pela Associação Criança depreendemos, desde suas origens no 

Projeto Infância (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998) junto à Universidade, a capacidade de 

realizar com competência ações de formação, investigação e intervenção a que se propôs e 

que reverteram para que muitas crianças tivessem acesso a uma educação infantil de 

qualidade, a muitos profissionais um desenvolvimento pessoal e profissional, a muitas 

instituições desenvolver-se na sua totalidade, alargando-se para a comunidade.  
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 Um mestrado realizado por Formosinho sobre os beneficiários dos processos 

formativos e investigativos da Associação Criança entre 2000 e 2003 diz: 

Quadro 10 

Crianças Beneficiárias dos Programas da Associação Criança 

PERMANENTES 

 Crianças apoiadas individual e permanentemente por duas psicólogas da 
Associação Criança  (S5+Z3) = 8 
 
Crianças das salas  apoiadas em contexto pela Associação Criança  - 45 salas 
–                                          1 100 crianças por ano * 1.66 = 1826 

1 834 

DIRECTOS 

Crianças das instituições  apoiadas pela Associação Criança Palmeira (2+3+6 
salas) (236 crianças), Raiz (0 – 5 – 5 salas) (300 crianças)= 536 crianças * 1,66 
= 890 
 
 Crianças de salas isoladas da Rede Pública - 35 salas - 630 crianças * 1,66= 
1046 

1 936 

INDIRECTOS 

- Crianças filhos dos profissionais beneficiários permanentes (47), difusores 
(122), directos (938) e dos paraprofissionais beneficiários permanentes (69) e 
directos (67) = 1243 * 1.2 = 1492 
Irmãos das crianças beneficiárias permanentes e directas ( estimado um irmão 
por cada criança beneficiária permanente e directa = 3552 crianças ) 
 Alunos dos estagiários beneficiários directos da Associação Criança -150 
estagiários*20= 3000 crianças 

8 044 

TOTAL CRIANÇAS BENEFICIADAS 11 814 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 

Quadro 11 
Adolescentes Beneficiários 

 

PERMANENTES 
Adolescentes do internato de D. Pedro V apoiados permanente e 
individualmente por duas psicólogas da Associação Criança  (S3+Z3)= 6 

6 

DIRECTOS 
Adolescentes do internato de D. Pedro V apoiado por duas  psicólogas da 
Associação Criança  - 

45 

TOTAL  ADOLESCENTES BENEFICIADAS 51 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
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Quadro 12 

Pais beneficiados 

PERMANENTES 
Pais das crianças das salas  apoiadas em contexto    pela Associação 
Criança  1826 * 1,9 = 3 469 

3 469 

DIFUSORES 

Pais das crianças das salas  apoiadas em contexto    pela Associação 
Criança que são membros de Associações se Pais ou dirigentes 
educativos noutras instituições e têm disseminado as perspectivas de 
trabalho da Associação Criança  

10 

DIRECTOS 
  Pais das crianças das instituições  apoiadas pela Associação Criança -  
890 * 1,9 = 1691 
  Pais das crianças de salas isoladas da Rede Pública 1046 * 1,9 = 1987 

3 678 

INDIRECTOS 

 Pais das crianças filhos dos profissionais e para profissionais 
beneficiários permanentes e e dos beneficiários directos  – já estão 
contabilizados como profissionais 
 Pais contactados pelos pais beneficiários permanentes que muitas 
vezes acabam por inscrever os filhos nos contextos apoiados 
 Número pais beneficiário permanentes / 3 =  3 469 / 3 = 1 156 

1 156 

TOTAL PAIS BENEFICIADOS 8 313 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 

Quadro 13 

Profissionais das salas  apoiadas em contexto pela Associação Criança 
 

PERMANENTES 
Profissionais das salas  apoiadas em contexto pela Associação Criança 
(professores titulares, professores especializados e professores de apoio) 

47 

DIFUSORES 

�  Colegas dos formadores da Associação Criança na Universidade 
do Minho ou no GEDEI - 25 

�  Formadores e investigadores mestrandos e mestres  - 65 
�  Formadores e investigadores doutorandos e doutores -12  
� Formadores do Projecto de Intervenção EEL apoiado pelo 

Ministério da Educação, todos professores em instituições de 
formação de professores -1998- 2001 – 15 

� Professores universitários formadores de professores galegos 
beneficiários de um projecto de formação e intervenção durante 
os anos 1999-2001, com Miguel Zabalza - 5 

�  Formadores e investigadores mestrandos e doutorandos   num 
Projecto de Investigação e Intervenção que abrange 15 Estados 
no Brasil – 45 

167 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
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Quadro 14 

Profissionais da Educação 1 
 

DIRECTOS 

�  Profissionais das instituições  apoiadas pela Associação Criança  
- Palmeira (14), (Raiz (16)= 30 

 Palmeira (4 educadores, 6 professores de apoio, 10 auxiliares de creche 
e jardim de infância, 4 animadoras de ATL, 1 educóloga), 
 Raiz (5 educadores,5 professores, 6 professores de apoio, 10  
auxiliares) 

�  Profissionais das salas isoladas da Rede Pública -35 
� Educadoras de infância galegas beneficiárias de um projecto de 

formação e intervenção durante os anos 1999-2001, com Miguel 
Zabalza - 20 

�  Professores que frequentaram acções de formação do Centro 
de Formação da Associação Criança – 368 

�  Professores que frequentaram os Encontros Temáticos 
promovidos pelo Centro de Formação da Associação Criança – 
400 

�  Professores estagiários em salas  apoiadas em contexto pela 
Associação Criança  -110 

963 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 

Quadro 15 

Profissionais da Educação 2 

INDIRECTOS 

� Colegas dos profissionais beneficiários permanentes, difusores e 
directos  

  um colega por beneficiário permanente e directo = 1177 
�  Estudantes dos cursos de formação inicial, especializada, 

contínua e pós-graduada dos    beneficiários difusores - 6346 

7 523 

ESPORÁDICOS 

Professores participantes em encontros de formação de uma sessão/ um 
dia com membros da equipa da Associação Criança em Beneficiários, isto 
é, com interacção pontual, isto é, esporádica com a Associação Criança  
  
14 sessões a uma média de    50 pessoas por sessão =    700 
11 sessões a uma média de  100 pessoas por sessão = 1 100 
  1  sessão  a uma média de 300 pessoas por sessão =    300 
   2 sessões a uma média   1 000 pessoas por sessão =  2 000 

4 100 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
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Quadro 16 

Profissionais da Educação 3 
 

INDIRECTOS 

� Colegas dos profissionais beneficiários permanentes, 
difusores e directos  

  um colega por beneficiário permanente e directo = 1177 
�  Estudantes dos cursos de formação inicial, 
especializada, contínua e pós-graduada dos    beneficiários 
difusores – 6346 

7 523 

ESPORÁDICOS 

Professores participantes em encontros de formação de uma sessão/ um 
dia com membros da equipa da Associação Criança em Beneficiários, isto 
é, com interacção pontual, isto é, esporádica com a Associação Criança  
  
14 sessões a uma média de    50 pessoas por sessão =    700 
11 sessões a uma média de  100 pessoas por sessão = 1 100 
  1  sessão  a uma média de 300 pessoas por sessão =    300 
   2 sessões a uma média   1 000 pessoas por sessão =  2 000 

4 100 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 

 
 
 

Quadro 17 
 
 

Contabilização dos beneficiários indirectos profissionais da educação  
induzidos pelos beneficiários difusores 

 

TIPOS DE 
FORMAÇÃO 

Nº ALU 
NOS 

Nº ANOS 
Nº BEM 

DIFUSORES 
TOTAL 

COEFICIENTE DE 
INFLU ENCIA 

TOTAL BENEF. 
INDIRECTOS 

FORMAÇÃO 
INICIAL 

60 3 167 30 060 10 3006 

FORMAÇÃO 
ESPECIA 
LIZADA 

25 3 167 12 525 5 2 505 

FORMAÇÃO 
CONTÍNUA Não contabilizados 

FORMAÇÃO 
GRADUADA 5 3 167 2 505 3 835 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
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Quadro 18 
 

Beneficiários profissionais da educação 4  
  

PERMANENTES   47 

DIFUSORES   167 

DIRECTOS   963 

1 177 9% 

INDIRECTOS   7 523 

ESPORÁDICOS   4 100 
11 623 91% 

TOTAL BENEFICIÁRIOS PROFISSIONAIS 
 DA EDUCAÇÃO 

12 800 12 800 100% 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 
 
 

Quadro 19 
 
 

Beneficiários líderes  
de instituições educativas 

 

PERMANENTES 
 

 Líderes das instituições apoiadas em contexto pela Associação Criança –director 
(9), director pedagógico (9)  e outros membros dirigentes relevantes  (9) 

27 

DIRECTOS  
Líderes das instituições onde as salas isoladas da Rede Pública apoiadas pela 

Associação Criança se integram – 20 agrupamentos  
20 

INDIRECTOS 
Líderes de outras instituições eventualmente influenciadas pelos líderes 

beneficiários permanentes ou directos –       não contabilizados 
----- 

TOTAL BENEFICIÁRIOS LÍDERES 47 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
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Quadro 20 
 

Beneficiários  
outros profissionais 

PERMANENTES �  2 especialistas em imagem ( equipa de vídeo) 5 

DIFUSORES 
�  3 especialistas em imagem ( equipa de vídeo) 

�  2 livreiros (Centésima Página) 
�  1 profissional de saúde 

6 

DIRECTOS 

� 1 Psicopedagogo (Palmeira) 
�  1 Educólogo 
�  2 Psicólogos 
�  1 Sociólogo 

�  12 Profissionais de Saúde (médicos, enfermeiros,    terapeutas, ) 
� 2 Juízes de família e menores 
�  1 Técnico de serviço social 

20 

INDIRECTOS Não contabilizados ----- 

TOTAL OUTROS PROFISSIONAIS BENEFICIÁRIOS 31 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 

Quadro 21 
 

Beneficiários paraprofissionais 
 

PERMANENTES 

Paraprofissionais das salas  apoiadas em contexto 
 pela Associação Criança 

�  paraprofissionais de creche e pré-escolar – 25 
�  paraprofissionais de pré-escolar- 27  

�  paraprofissionais dos prolongamentos de horário -  3 
�  paraprofisionais de ATL -  14-    

69 

DIRECTOS 

-  Paraprofissionais das instituições  apoiadas pela Associação 
Criança  - Palmeira (14)  Raiz(10 ) 

-  Paraprofissionais das salas isoladas da Rede Pública -35  
-  Paraprofissionais que frequentaram acções de formação do 

Centro de Formação da Associação Criança – 3 

62 

INDIRECTOS - Colegas dos paraprofissionais beneficiários permanentes e directos 136 

TOTAL BENEFICIÁRIOS PARAPROFISSIONAIS 267 

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
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Quadro 22 
 
 

Beneficiários da associação criança  
total dos totais 2001-2003 

 

  

CRIAN 
ÇAS E 

ADOLES 
CENTES 

PAIS 
PROFIS 
SIONAIS  

E LÍDERES 

PARA 
PROFIS 
SIONAIS 

      

PERMANENTES 1 840 3 469 79 69 5 457 16% 

DIFUSORES   10 173   183 0,6% 

DIRECTOS 1 981 3 678 1 003 62 6 724 20% 

37% 

INDIRECTOS 8 044 1 156  7 523 136 16 859 51% 

ESPORÁDICOS     4 100   4 100 12% 
63% 

TOTAL 11 865 8 313 12 878 267 33 323 99,6%   

  36% 25% 39% 1%   101%   

Fonte: Oliveira Formosinho-Formosinho, 2008. 
 

 Os quadros ilustram o alcance quantitativo das ações desencadeadas pela Associação 

Criança, com abrangência ecológica. Desde a criança, que recebe os impactos positivos das 

ações desencadeadas pelos demais atores-parceiros representados pelos professores e demais 

profissionais que compõem as instituições de educação infantil, alargando-se para as famílias 

e comunidades, num verdadeiro ciclo de desenvolvimento ecológico (Bronfenbrenner, 1996, 

Fullan, Hargreaves, Oliveira Formosinho, Formosinho 2001, 2008). 

 Foram muitas as conquistas. Para Oliveira-Formosinho e Formosinho (2008, p. 20), as 

principais conquistas do Projeto Infância/Associação Criança são: 

• a construção de um modelo ecológico sócio-construtivista de supervisão de 
formação inicial de educadoras de infância e de apoio aos profissionais experientes;  
• o desenvolvimento da perspectiva de formação em contexto;  
• a Colecção Infância;  
• a colaboração na formulação de Políticas Públicas;  
• as redes e parcerias nacionais e internacionais;  
• a Pedagogia-em-Participação.  
• um conjunto alargado de investigaçõesc (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 
FORMOSINHO, 2008, p. 20). 
 

A Associação Criança desenvolveu um referencial teórico próprio em relação à 

formação em contexto, pedagogia da infância e supervisão da formação. A coerência desse 

                                                 
c Quer de natureza qualitativa quer de natureza quantitativa, corporizados em 8 teses de doutoramento, 25 teses 
de mestrado, parte dos livros da Colecção Infância, livros e capítulos em livros publicados noutras editoras 
nacionais e estrangeiras (6), 98 artigos em revistas especializadas 
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referencial nesses três níveis mencionados permite dizer que a Associação Criança dispõe 

hoje de um referencial teórico próprio para a inovação da pedagogia no cotidiano das salas de 

educação infantil.  

Paralelamente, desenvolveu formatos de investigação com grandes especificidades (os 

portfólios da investigação). Preocupou-se com a disseminação dos saberes construídos, quer 

em fóruns profissionais, quer em comunidades acadêmicas, como é visível no vasto número 

de publicações realizadas. Acrescente-se ainda que a preocupação de servir as crianças e 

famílias levou a uma participação de membros da Associação Criança na definição de 

políticas públicas.  

Os membros da Associação Criança explicitam a importância das parcerias nacionais e 

internacionais para esse conjunto de realizações. No contexto das parcerias, salientam-se: 

• 1990/1995: parceria com a Universidade de Santiago de Compostela, através 

do Professor Miguel Zabalza; 

• 1996/2000: parceria com a Universidade Católica de Lovaina, através do 

Professor Ferre Laevers e com Worcester University, através da Professora 

Chris Pascal; 

• 1998/2004: parceria com Pen Green Centre, através do Dr. Marghy Whalley; 

• 1996 aos nossos dias: parceria com a Universidade de São Paulo, junto às 

professoras Tizuko Kishimoto e Mônica Pinazza.  

 Passamos a detalhar outra importante realização da Associação Criança – o modelo 

ecológico de supervisão da prática pedagógica da formação inicial e do apoio aos professores 

experientes que recebem as estagiárias nas suas salas de atividades. 

 
2.2.1 - CONSTRUÇÃO DE UM MODELO ECOLÓGICO SÓCIO-CONSTRUTIVISTA 

PARA A SUPERVISÃO DA FORMAÇÃO INICIAL 

 

 O modelo ecológico sócio construtivista é composto por uma série de características 

que se interligam, dando sustentação para o desenvolvimento do profissional de educação 

infantil desde a formação do professor iniciante, a formação do professor cooperante, um 

professor experiente, até a organização como um todo. 

 A formação prática das educadoras – o practicum – (como a de outros professores) é 

um processo longo, complexo, acontece ao longo da vida, desde seus tempos como aluno. O 

professor traz consigo muito do que aprendeu sobre a prática docente na observação de seus 
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professores desde as séries iniciais. Durante seu processo de formação profissional poderá 

desconstruir e reconstruir essas aprendizagens ou simplesmente estabilizá-las. A natureza do 

processo de formação profissional, o projeto que a orienta e monitoriza, a sua constante 

análise e transformação poderão servir a inovação ou a tradição.  

 A formação prática – o practicum – dos professores é um conceito abrangente que 

incorpora o desempenho do ofício de aluno, a prática docente dos formadores de ensino 

superior e a componente de Prática Pedagógica (FORMOSINHO, 2001).  

A prática pedagógica, como componente autónoma da formação profissional, inicia-
se nos primeiros anos e prolonga-se ao longo do curso, com a progressiva introdução 
ao mundo profissional da docência, da escola e dos seus contextos envolventes. A 
prática pedagógica inicial é a prática pedagógica pré-estágio. A prática pedagógica 
final é o estágio, ou seja, é a fase de prática docente acompanhada, orientada e 
reflectida, que serve para proporcionar ao futuro professor uma prática de 
desempenho docente global em contexto real que permita desenvolver as 
competências e atitudes necessárias para um desempenho consciente, responsável e 
eficaz (Oliveira-Formosinho, Formosinho, 2008, p. 22).  
 

 Esta é entendida como a componente curricular da formação profissional de 

professores cuja finalidade explícita é iniciar os alunos no mundo da prática docente e 

desenvolver as competências práticas próprias de um desempenho docente adequado e 

responsável. 

• O MODELO ECOLÓGICO 
 
 O modelo ecológico conceitua a formação de educadores de infância e o seu 

desenvolvimento como um processo de ciclo de vida e o processo de formação profissional 

como processo permanente e não como o antes da vida ativa. Não se pode pensar na formação 

inicial completamente separada da contínua. O processo educativo é cada vez mais complexo, 

prolongado e com muitas interfaces (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1998).  

 O practicum representa a aprendizagem pela experiência em contexto de trabalho, que 

acontece de maneira relacional, mas independente do processo de formação, com 

aprendizagens diferentes das disciplinas curriculares, porém muito valiosas, por terem sido 

construídas durante a prática docente. Essa aprendizagem profissional tem raízes nas 

vivências do estágio e nas representações sobre o ofício de educadora (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 1998). 

 Os papéis que o supervisor desempenha ao orientar a formação prática do estudante de 

formação inicial ou a formação docente em contexto variam de acordo com a formação em 

contexto de que o supervisor beneficiou. Essas variações podem ficar mais evidentes tratando-

se de um modelo ecológico.  
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 A supervisão na formação inicial de professores requer uma concentração maior do 

processo na orientação e avaliação das competências docentes básicas de ensino e de 

interação com os alunos e a comunidade. 

 
A supervisão é um processo para promover processos. É um processo de apoio 
ao processo de aprendizagem profissional da educadora estagiária, o qual está ao 
serviço do processo de aprendizagem dos alunos (crianças pequenas), não em 
laboratório asséptico, mas no contexto de uma sociedade que tem uma tradição 
cultural que envolve saberes, normas, crenças e valores. 
Podemos sintetizar o que dissemos, definindo a supervisão ecológica como um 
processo formativo de promoção homológica e contextual de processos de formação 
e aprendizagem (OLIVEIRA FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 26). 
 

• A PEDAGOGIA DA INFÂNCIA 
 
 Nesse processo de formação inicial e ecológica, as pedagogias da Infância são o 

sustentáculo teórico para o desenvolvimento profissional: 

O século vinte dispõe de uma herança pedagógica criada pelos pedagogos (Cambi, 
1999; Oliveira-Formosinho, Kishimoto e Pinazza, 2007) e pelos modelos 
pedagógicos (Oliveira-Formosinho, 1996) que permitiram desconstruir a escola 
tradicional (Formosinho e Machado, 2007) e criar propostas alternativas em torno 
das quais se desenvolve experimentação, teorização e investigação que hoje pode 
sustentar uma pedagogia transformativa (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 
FORMOSINHO, 2008 p. 27). 

 
 As alunas dos cursos de formação de educadoras são convidadas a co-construir 

conhecimento no âmbito da pedagogia de infância, no contexto universitário de formação e no 

contexto prático de aprendizagem da profissão e são apoiadas nessa construção. 

 A identificação das dimensões centrais da pedagogia permite teorizá-las, investigá-las 

e torná-las o centro da ação profissionalizante. Tomando cada uma das dimensões centrais da 

pedagogia (espaços; materiais; tempos; relações e interações; o ciclo observação – 

planificação – avaliação; atividades e projetos e respectiva documentação; organização dos 

grupos; interfaces e interações com pais e comunidade; integração das áreas curriculares), 

como objeto de teorização, investigação e ação. Em cada uma dessas dimensões o 

conhecimento construído e as práticas desenvolvidas devem respeitar os princípios 

fundadores. 

Não há dimensões neutras no âmbito da pedagogia. Todas estas dimensões têm de 
ser pensadas e transformadas (em processos de investigação-acção cooperada) para 
que à criança seja reconhecida, no jardim de infância, competência, conhecimento, 
experiência, cultura e o direito a participar activamente no processo educativo como 
porta para a(s) cultura(s) (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008 p. 
29). 
 

 Os processos de supervisão – cuja intencionalidade é a de aprendizagem prática-

reflexiva e critica da pedagogia da infância – são apoiados por estratégias de supervisão. São 
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instrumentos para que se desenvolva, com adequação e sucesso, a intencionalidade essencial 

da estagiária aprender pedagogia para que possa apoiar as aprendizagens das crianças. 

 Para que a formação inicial de educadores de educação infantil possa contribuir para 

uma escola que garanta os direitos da criança a participar e exercer a sua competência, é 

necessário construir referenciais partilhados entre a Universidade (instituição de formação) e 

as instituições (contextos supervisivos ou escolas cooperantes). Assim as futuras educadoras 

podem vivenciar na prática uma pedagogia que valoriza e utiliza a voz da criança.  

 
A Associação Criança promove a interligação entre a formação contínua das 
educadoras cooperantes e a formação inicial das candidatas a educadoras e também 
à formação contínua da equipa universitária responsável pela prática pedagógica que 
tem vindo a fazer as suas provas académicas (teses de doutoramento) nestas 
questões centrais para o desenvolvimento da profissão – as questões da pedagogia 
(Oliveira-Formosinho, 1998; Parente, 2002; Craveiro, 2007; Novo 2008) as questões 
da teoria da formação (Oliveira-Formosinho, 1998; Parente, 2004; Lino, 2005; 
Craveiro, 2007) e da teoria da supervisão (Oliveira-Formosinho, 1998; Novo, 2008; 
Vieira, em preparação Os dilemas da supervisão da formação) (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 31). 
 
 

Este modelo tem forte sustentação teórica (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2005). Dela 

ressaltam conceitos tais como os que a seguir se apresentam: conceito de integração; conceito 

de aprendizagem profissional como participação guiada (conceito cunhado pela Associação 

Criança); conceito de mediação pedagógico-profissional; conceito de homologia de processos. 

• O CONCEITO DE INTEGRAÇÃO 
 
 O conceito de integração é, portanto, um dos conceitos centrais do modelo ecológico 

por tornar inteiro o processo de aprendizagem e a competência profissional que a estagiária 

desenvolve, de maneira indissociável às competências da aprendizagem da criança, deixando 

as posições simplistas de: ou apoio ou avaliação; centração ou no professor ou na escola; ou 

no professor ou nas crianças, na organização, e na comunidade. 

 

• A APRENDIZAGEM PROFISSIONAL COMO PARTICIPAÇÃO GUIADA 
 
 A aprendizagem profissional como participação guiada é inseparável de um contexto 

pedagógico onde a futura educadora participa ativamente no âmbito educativo e transforma a 

experiência em saberes e significados. Não no isolamento da responsabilidade individual, mas 

em companhia de membros mais experientes da comunidade profissional (a supervisora 

cooperante), os pares (uma colega de prática pedagógica), de outros adultos (a auxiliar da 
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ação educativa) e das próprias crianças na aquisição de saberes e competências 

pedagogicamente valorizadas. 

 Essa situação formativa usa processos de promoção homológica contextual para 

estimular a aprendizagem vivenciada acompanhada. A aprendizagem profissional 

desenvolvida por meio da participação guiada em contexto resulta em exigências sobre as 

características do ambiente.  

 Nem todos os contextos são igualmente favoráveis à aprendizagem da pedagogia de 

infância com respeito aos direitos da criança, reconhecidamente competente para co-construir 

conhecimento e cultura. Em conseqüência, no âmbito do modelo ecológico e sócio-

construtivista, desenvolve-se a colaboração com os “contextos cooperantes” (contextos 

supervisivos) no âmbito da formação em contexto, para co-construir processos de inovação e 

mudança no âmbito da pedagogia da infância. 

 A Formação em Contexto inicia-se (grupo em estudo) como estratégia formativa de 

apoio aos contextos cooperantes supervisivos e a partir do processo cooperado de 

reconstrução da práxis. Daí resulta a aprendizagem profissional da professora experiente em 

interação com a aprendizagem de suas crianças. Com essa estratégia de atuação transforma-se 

colaborativamente a pedagogia em sala. E nessa sala recebem-se as estagiárias. 

Este movimento de integração de aprendizagens (educadora experiente e estagiária) 
torna-se uma mais valia pedagógica para a aprendizagem profissional das 
estagiárias, mas também para a formação contínua das supervisoras cooperantes. 
A reconstrução praxiológica permitida pela formação em contexto tem impacto na 
aprendizagem de educadora experiente, a educadora supervisora cooperante; tem 
impacto na educadora principiante, a estagiária; tem impacto na aprendizagem das 
crianças; tem impacto na aprendizagem da equipa universitária de projecto. 
Cria-se, para a estagiária, um ambiente de aprendizagem profissional que permite a 
participação guiada (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 37). 
 

 
 A pedagogia de infância é um sustentáculo do processo de supervisão porque se 

entende que a supervisão de estagiárias e as aprendizagens curriculares das crianças são 

realidades indissociáveis (Oliva, 1998). É também um sustentáculo porque permite a 

experiência de aprender vendo, observando, ouvindo, olhando, sentindo e dialogando sobre 

todo o impacto desta experiência multi-sensorial, multi-inteligências.  

As cem linguagens profissionais constroem-se usando-as reflexivamente.  
Há assim uma dupla relação entre currículo e supervisão. Esta relação é considerada, 
na mais recente pesquisa na área da supervisão, como questão a enfrentar. Aqui é 
duplamente enfrentada, pois que a estagiária não planifica actividades isoladas, 
descontextualizadas, atomísticas às quais dá concretização para depois dialogar com 
a supervisora. Não, pelo contrário, essa planificação faz-se no quadro do modelo 
pedagógico que se tornou a gramática pedagógica daquela sala (Oliveira-
Formosinho, 1998) e no quadro dos projectos e actividades em curso implicando 
essa relação currículo-supervisão que também favorece a homologia de processos 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008, p. 42). 



 160 

• O CONCEITO DA MEDIAÇÃO 

 Os processos de mediação são de natureza reflexiva, participativa e colaborativa, por 

acontecerem na intenção da investigação-ação colaborativa ou em ciclos de investigação-ação 

colaborativa. A ação educativa no âmbito da supervisão pode constituir-se em ciclos de 

investigação-ação, porque corresponde a um processo reflexivo composto por ciclos de 

planificação, ação, observação, reflexão.  

Releva então a concepção de pesquisa conjunta, pois que o supervisor cooperante lê 
e interpreta os dados da experiência que relevam potencial de crescimento e, medeia, 
para que se desenvolva um processo de indagação conducente ao crescimento 
profissional. Cunhar os ciclos de supervisão em ciclos de investigação-acção, 
promovendo a pesquisa conjunta da equipa educativa e, muito especificamente da 
estagiária, da supervisora cooperante e da supervisora por parte da universidade em 
torno de um problema específico (colaborativamente identificado) em situações 
próximas, visando a transformação, é uma tarefa possível, mas complexa que exige 
formação, imaginação, tempo e colaboração para se construir em mediação de 
aprendizagens. 
Estamos novamente a utilizar processos homológicos de formação para a 
aprendizagem profissional da estagiária (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2005; 
OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2008). 

 
• HOMOLOGIA 

 
 Na dimensão epistemológica esse modelo de supervisão é construtivista porque se 

sustenta, no cotidiano educativo, das salas reconstruídas, contextualizando em modelos 

pedagógicos construtivistas para a educação infantil (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 1996, 

1998) e porque concebe a aprendizagem profissional das estagiárias no mesmo quadro 

teórico. 

O construtivismo como teoria do conhecimento assere que o sujeito é activo, faz 
uma construção activa do conhecimento e recusa a passividade transmissiva. 
Sublinha-se, assim, a dimensão activa de quem aprende – a criança na sala de 
actividades do jardim de infância, a educadora que lá exerce a acção profissional e a 
acção supervisiva cooperante, a estagiária que lá faz a iniciação à profissão. Todas 
são sujeitos epistemológicos activos, construtivos, participativos. Estamos perante 
um processo de homologia epistemológica (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 
FORMOSINHO, 2008, p. 40; OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2005) 
 

 O ensino-aprendizagem profissional aceita situações que envolvem dúvidas, 

problemas, conflito, confusão, surpresa, requer tempo, estilos de interação social entre 

estagiários e supervisores que permitam debate, discussão, diálogo. Necessita que se criem 

contextos favoráveis de interação social para a participação guiada e a mediação onde as 

estagiárias no seu trabalho de aprender participam da prática que não exclui outros 

participantes, inclusive a supervisora cooperante. 

 As contribuições das estagiárias são o ponto de partida das contribuições da professora 

em exercício, fazendo deste processo um apoio à aprendizagem profissional. 
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 Há assim uma dupla relação entre currículo e supervisão, a estagiária não planeja 

atividades isoladas, descontextualizadas, às quais primeiro coloca em prática para depois 

conversar com a supervisora. O planejamento é feito com base no quadro do modelo 

pedagógico que se tornou a gramática pedagógica daquela sala (Oliveira-Formosinho, 1998) e 

no quadro dos projetos e atividades em curso, implicando essa relação currículo-supervisão 

que também favorece a homologia de processos. 

 A supervisora e a(s) estagiária(s) formam uma equipe educacional, (uma díade ou 

tríade), que trabalhará em contexto durante um tempo prolongado, em colaboração com a 

equipe da Universidade, no projeto de aprendizagem profissional da estagiária. 

 A realização consciente e intencional de tarefas e atividades necessárias a um processo 

de aprendizagem profissional não é feita no isolamento. É antes feita em dupla comunicação. 

A comunicação com a supervisora e a comunicação com o referencial educacional, nesse caso 

o modelo pedagógico sócio-construtivista pelo qual a supervisora optou e que permite à 

estagiária refletir sobre sua própria ação (prática-reflexiva) no diálogo com a supervisora 

(reflexão sobre a ação) (Oliveira-Formosinho, 2005).  

 A supervisora cooperante também dispõe-se a outras tarefas de supervisão, à 

experimentação colaborada de processos de investigação-ação, em torno da ação profissional 

e do processo de profissionalização da estagiária. Compromete-se também a partilhar 

conhecimento com base no diálogo, na comunicação. 

 
Isto significa que nos envolvemos num processo de formação em contexto das 
profissionais que desempenham o importante papel de supervisoras 
cooperantes, permitindo-lhes o acesso a quadros teóricos que passaram a ser 
partilhados, apoiando-as na construção de saberes, repensando o significado das 
práticas e recriando a prática. Acredita-se que isto é contribuir para a emancipação 
dos profissionais, co-construindo uma autonomia teoricamente suportada, como 
condição de promover a reconstrução do significado da educação de infância. 
Para completar o ciclo homológico, podemos dizer que a autonomização dos 
supervisores cooperantes é um processo essencial para poderem ensinar os futuros 
professores a promover a autonomia das crianças. Podemos acrescentar que os 
processos de autonomização estão centrados na cooperação, através da partilha de 
referenciais e de práticas (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, p. 45). 

 
 A formação em contexto junto das supervisoras cooperantes (educadoras experientes 

diplomadas em Pedagogia e Supervisão) permitiu que as educadoras adensassem a sua cultura 

profissional e renovassem as práticas. Para apoiar este processo a equipe da Universidade 

estudou e investigou. Os benefícios dessas conquistas tiveram impacto nas crianças e nas 

estagiárias, alargadas para níveis nacionais e internacionais. 

 
Podemos dizer que isto é um processo de capacitação de todas as equipas 
envolvidas. É um processo de facilitação das interacções profissionais. É um 
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processo de facilitação da focagem no âmbito da formação inicial e contínua, da 
intervenção no terreno, da investigação da intervenção. Podemos dizer que é um 
amplo campo de conquistas profissionais. Podemos dizer que sentimos que a 
profissão educadora beneficiou deste enriquecimento da sua cultura profissional. 
Desta tessitura densa que se criou para uma cultura profissional. 
Sabemos que se adensou a cultura profissional. E adensou-se em torno das 
dimensões da pedagogia, isto é, em torno do quotidiano da sala de educação de 
infância. Esta cultura profissional texturada permite a resistência aos modismos 
propostos por qualquer quadrante (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 
p. 46). 

 
2.2.2 COLEÇÃO INFÂNCIA 

 A Coleção Infância é fruto do Projeto Infância, então com cinco anos de existência, e 

da Associação Criança, que pretendia ampliar sua intervenção educativa para a educação em 

creches (0-3 anos de idade) e para a transição para o ensino primário. Enquanto o Projeto 

Infância se centrou propositalmente no desenvolvimento profissional das educadoras de 

educação infantil como forma de promoção da aprendizagem das crianças, a Associação 

Criança faz intervenção e pesquisa ao nível da profissão e da organização, da pedagogia em 

creche. 

 Transcreve-se o texto da apresentação feita por Julia Oliveira-Formosinho ao primeiro 

volume da Coleção Infância: 

 
A Colecção Infância nasce para preencher um espaço editorial que se encontra em 
aberto: o das questões educacionais em torna da infância. 
A educação da criança pequena é uma questão educacional e também uma questão 
cultural e social. As propostas educacionais e curriculares que surgem em 
determinada época histórica têm a ver com uma concepção de criança. Esta, por sua 
vez, tem a ver com formas de pensar o Mundo, o Homem, a Vida e o Conhecimento. 
Mas os anos da infância constituem-se também na recriação pela criança dos 
instrumentos culturais que sustentam a cultura nos seus vários códigos. 
Assim, educar a criança pequena é uma tarefa de parceria da escola e da família, em 
comunicação com outras instituições sociais, no quadro da cultura envolvente. 
Sendo este o ponto de partida da Colecção Infância, não faria sentido encerrá-la nos 
horizontes da escola. Tem sentido perspectivá-la a partir da escola, mas abrindo-a 
aos horizontes da cultura envolvente, às questões da família, da comunidade, da 
sociedade. 
Embora seja uma colecção perspectivada do ponto de vista da Educação de Infância, 
abrangerá títulos em vários domínios das Ciências Humanas e Sociais que 
contribuem para dilucidar as questões da educação da criança e da condição infantil. 
A Colecção Infância tem assim uma referência multi e interdisciplinar e vem 
preencher uma lacuna visível no quadro das publicações em Portugal no que se 
refere à infância. 
Visa-se comunicar conhecimentos e crenças, teorias e ideias, atitudes e práticas; 
divulgar investigações. Espera-se que a expansão e o desenvolvimento da Educação 
de Infância, que se anuncia como uma realidade há muito esperada, possam receber 
contributos nos títulos desta colecção. 
Visa-se ainda com esta colecção chamar a atenção da importância da infância quer 
para a sociedade actual quer para a sociedade futura. Poderá tal contribuir para 
chamar a atenção para a urgência de criar uma política para a infância? 
Assim, a oportunidade desta iniciativa não deixa dúvidas. Cumpre dizer que a 
Colecção está a ser preparada dois anos antes de ser iniciada. 
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De facto, do contrato entre o Projecto Infância e a Porto Editora, surgiu a decisão de 
trazer a público textos que estavam, com grande sucesso, a ser usados no âmbito 
restrito do Projecto Infância e posteriormente da Associação Criança. Sentiu-se a 
necessidade de maior divulgação desses textos para eventualmente se constituírem 
numa fonte de inspiração e reflexão para educadores e investigadores, para pais e 
professores, para políticos e para os cidadãos interessados na criança. 
A forma como educamos as nossas crianças e as oportunidades que lhes criamos são 
decisivas para a vida actual da criança e para a vida futura do cidadão que vai 
emergindo, portanto, para a construção da sociedade de amanhã (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, pp. 48-49). 

 
 Esta Coleção conta hoje com 13 títulos com grande prestígio e tem bastante circulação 

no Brasil. Alguns dos seus volumes são muito usados pelo Grupo FEUSP. 

Analisando os títulos dessa Coleção (Anexo 3), verificamos a presença das temáticas 

focalizadas pelo Projeto Infância e Associação Criança como forma de abertura a outras 

comunidades profissionais.  

... as grandes questões da Pedagogia da Infância desde os modelos pedagógicos às 
áreas curriculares (matemática, língua, educação ambiental); a investigação da 
práxis; os referenciais de desenvolvimento da qualidade; a supervisão como 
estratégia formativa; a investigação-acção como estratégia que integra formar, 
intervir, investigar; a voz das crianças; o direito às diferenças (OLIVEIRA-
FORMOSINHO; FORMOSINHO, p. 51). 

 
 A Coleção foi ampliada em quatro novas séries, dispondo agora das seguintes séries: 

• Colecção Infância – educação em creche; 

• Colecção Infância – educação em jardim de infância; 

• Colecção Infância – educação primária; 

• Colecção Infância – infância, família e comunidade; 

• Colecção Infância – investigação e formação. 

 

 As professoras Tizuko Kishimoto (educação em creche) e Mônica Pinazza (educação 

em jardim de infância), coordenadoras do Grupo FEUSP, fazem parte do corpo editorial 

dessas séries. 

 A Coleção Infância demonstra o trajeto evolutivo da Associação Criança e revela 

conquistas teóricas, metodológicas e praxiológicas que podem, por meio da Coleção, 

contribuir para a evolução da educação infantil em outros contextos educativos. 

 
 
2.2.3 - O GEDEI 

 
 O GEDEI (Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Educação de Infância) 

desenvolve, desde a sua formação, em 1993, junto ao Projeto Infância da Universidade do 
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Minho e sua formalização como associação científico-pedagógica em 1998, um conjunto 

diversificado de atividades de intervenção e troca de experiências, investigação e consultoria 

no âmbito da educação infantil em Portugal. 

 O GEDEI realiza congresso anual focalizado em temáticas que emergem com 

centralidade para a Pedagogia da Infância e a Profissão Educadora. Nos últimos quatro anos 

ampliou o seu âmbito de atuação para a educação primária (primeiro ciclo do ensino básico). 

 A revista Infância e Educação – Investigação e Prática é um novo projeto do GEDEI. 

A temática da revista trata das práticas e da investigação em educação infantil, como modo de 

disseminar a produção científica em Portugal, que na opinião de Oliveira-Formosinho, 

Formosinho (2008), encontra-se dispersa em publicações científico-pedagógicas 

diversificadas.  

 Tratando-se de uma associação que propõe desenvolver-se em parcerias e redes para 

apoiar de forma sistemática o desenvolvimento da educação infantil portuguesa, a publicação 

regular desta revista oferece-se também como meio para dar visibilidade a práticas de 

referência. 

 O GEDEI teve a sua origem num grupo informal organizado para acompanhamento e 

avaliação do Projeto Infância. Faziam parte da equipe os investigadores ligados ao Projeto 

Infância, depois a Associação Criança, e investigadores internacionais convidados, tais como 

o Professor Miguel Zabalza (Universidade de Santiago de Compostela), o Professor Bernard 

Spodec (Universidade de Illinois, EUA). 

 Verificada a importância deste grupo informal, decidiu-se constituí-lo em Associação 

de caráter nacional: o GEDEI. 

 O GEDEI tem hoje uma grande projeção em Portugal, preservando o seu foco 

temático na educação da criança pequena (de 0 a 10 anos) e na formação dos profissionais que 

trabalham com estes grupos etários. 

 São vários os investigadores brasileiros que têm colaborado no seu congresso anual e 

na sua revista, dentre os quais os professores do Grupo Contextos Integrados (Professoras 

Tizuko Kishimoto, Mônica Pinazza, Sílvia Cruz). 

 

 

 

 

 

 



 165 

2.3.4 - POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Outra significativa contribuição do Projeto Infância e da Associação Criança é 

subsidiar a formulação de Políticas Públicas para a Educação de Infância. Selecionam-se 

algumas dessas contribuições: 

João Formosinho 
- Colaborou activamente nas actividades do Conselho Nacional de Educação, 
tendo sido Relator do Parecer sobre “Formação Contínua de Educadores de Infância 
e Professores dos Ensinos Básico e Secundário”: Parecer nº 5/90 do Conselho 
Nacional de Educação e de dois pareceres sobre educação pré-escolar sobre a 
educação pré-escolar.  
• A educação pré-escolar em Portugal – Parecer n.º 1/94. Pareceres e 

Recomendações 1994. Vol. 1, Lisboa, Conselho Nacional de Educação. 
•  A expansão da educação pré-escolar: Análise de um projecto de decreto-lei 
do Ministério da Educação – Parecer n.º 2/95. Pareceres e Recomendações 1995, 
Lisboa: Conselho Nacional de Educação. 
- Elaborou, com Teresa Vasconcelos, Directora do Departamento de Educação 
Básica do Ministério da Educação, em 1995-96, a pedido do Ministro da Educação, 
os princípios orientadores para a expansão da educação pré-escolar. 
- Foi nomeado, em 12 de Agosto de 1996, conselheiro do Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Rede de Educação Pré-Escolar, integrando o 
Conselho Consultivo do Gabinete para a Expansão e Desenvolvimento da Educação 
Pré-Escolar. 
 
Pareceres do Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores 
(INAFOP) de que foi Relator  
- 2001 – Comissão de Estudos e Pareceresd. Perfil Geral de Desempenho 

Profissional do Educador de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. INAFOP, 2001. Lisboa.  
- 2001 – Comissão de Estudos e Parecerese. Perfil Específico de Desempenho 

Profissional Geral do Educador de Infância. INAFOP, 2001. Lisboa. 
- 2001 – Comissão de Estudos e Pareceresf. Perfil Específico de Desempenho 

Profissional Geral do Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico. INAFOP, 2001. 
Lisboa.  
- 2002 – Formosinho, J, Niza, Sérgio “Recomendação sobre a Iniciação à 
Prática Profissional nos Cursos de Formação Inicial de Professores”. 
“Recomendação sobre a componente de Prática Profissional nos Cursos de 

Formação Inicial de Professores”. INAFOP. Lisboa. 
- 2008 – Coordena o Grupo de Trabalho para a Autonomia das Escolas, desde 
2006, sediado no Ministério da Educação. 
 
Júlia Oliveira Formosinho 
- 1999-2000 – Coordenação do Grupo de Trabalho designado pelo INAFOP 
(Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores) para estudar o perfil 
de desempenho do educador de infância. Neste grupo colaboraram outros membros 
da Associação Criança: Ana Azevedo, Clara Craveiro, Rosa Novo. 
 
Relatórios de Grupo de Trabalho 

                                                 
d A Comissão de Estudos e Pareceres do INAFOP era composta por João Formosinho, Luísa Veiga, Noémia 
Félix, Sérgio Niza, Vítor Trindade. 
e A Comissão de Estudos e Pareceres do INAFOP era composta por João Formosinho, Luísa Veiga, Noémia 
Félix, Sérgio Niza, Vítor Trindade. 
f A Comissão de Estudos e Pareceres do INAFOP era composta por João Formosinho, Luísa Veiga, Noémia 
Félix, Sérgio Niza, Vítor Trindade. 
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- 2000 – “Perfil de desempenho do educador de infância – uma proposta”. 
Relatório do Grupo de trabalho (que coordenou) designado pelo INAFOP (Instituto 
Nacional de Acreditação da Formação de Professores) para estudar o perfil de 
desempenho do educador de infância. 
- “Perfil de desempenho do educador de infância – uma proposta”. Relatório 
do Grupo de trabalho (que coordenou) designado pelo INAFOP (Instituto Nacional 
de Acreditação da Formação de Professores) para estudar o perfil de desempenho do 
educador de infância. 
 
Direcção de projectos nacionais. 
- Coordenadora do programa nacional para o Desenvolvimento da Qualidade 

em Parcerias, sediado no DEB (Departamento de Educação Básica), envolvendo 21 
instituições de ensino superior de formação de educadores de infância e que ocorreu 
entre 1997 e 1999. À Associação Criança foi pedido, então, que facultasse a este 
departamento do Ministério da Educação alguns referenciais para o desenvolvimento 
da qualidade que a Associação utilizava nos processos de intervenção e pesquisa. 
- Coordenadora do programa nacional para o Desenvolvimento da Qualidade 

em Parcerias, sediado na Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
(DGIDC), que envolve 20 instituições de ensino superior de formação de educadores 
de infância – desde 2006. À Associação Criança foi pedido que facultasse a este 
departamento do Ministério da Educação os conhecimentos sobre o referencial EEL 
(Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias). A Professora Sílvia Cruz (que fazia um 
Pós-Doc comigo) acompanhou grande parte deste processo. 
• Elaboração do Parecer sobre o referencial de Competências-chave: nível pré-

escolar, por solicitação da Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento 
Curricular (DGIDC) (OLIVEIRA FORMOSINHO, FORMOSINHO 2008 p.54-57) 
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3 - ESTUDANDO O GRUPO FEUSP - GRUPO DE ESTUDOS DE FORMAÇÃO EM 

CONTEXTOS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA FEUSP  
 
 Nossa intenção é compreender o Grupo FEUSP e os processos que desencadeia para 

concretizar os objetivos que almeja nas formações que promove, nas investigações que realiza 

e nas intervenções que executa. 

 Nosso percurso foi feito em cooperação com os componentes do Grupo (alunos da 

iniciação científica, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos), com seus colaboradores 

diretos (professores e docentes das oficinas), com os professores e demais profissionais não 

docentes das escolas apoiadas e com os participantes das oficinas do Ponto de Cultura. Da 

mesma forma que no caso da Associação Criança, procurou-se verificar princípios, crenças e 

concepções existentes nas ações realizadas nos contextos apoiados, descrevendo-os e à 

compreensão dos significados a eles atribuídos. 

 A realidade social em que ocorreu esse estudo é bastante familiar à pesquisadora, que 

participa e convive nesse espaço lúdico-educativo há pelo menos dez anos, quando começou a 

freqüentar como aluna especial, ou seja, livre adesão, sem vínculo formal com a universidade, 

as aulas destinadas aos alunos de pós-graduação da disciplina Brinquedos e Brincadeiras. 

  A Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934,  é considerada uma das mais 

importantes instituições brasileiras de ensino superior, exercendo atividades de ensino, 

pesquisa e extensão universitária em todas as áreas do conhecimento.  

 Mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, a USP é  a maior universidade pública 

e gratuita, terceira maior em número de alunos. Com maior número de vagas de graduação e 

pós-graduação no Brasil, é responsável pela formação do maior número de mestres e doutores 

do país, com os mais altos conceitos atribuídos pela Capes - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior vinculada ao Ministério da Educação.  

 É a terceira maior universidade da América Latina e está entre as 120 melhores 

universidades do mundo, contribuindo com cerca de um quarto da produção científica 

brasileira. 

 Situada na Zona Oeste da capital do Estado, a Cidade Universitária, como é designada 

regionalmente, conta com 24 unidades de pesquisa e ensino autonomas, reitoria, centro de 

práticas esportivas (CEPEUSP, o maior da América Latina), museus e hospital.  

 A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - FEUSP é uma das mais 

antigas dessas unidades (incorporada em 1934) e tem como objetivo formar, em nível 

superior, profissionais para a educação básica e gestores para o sistema escolar e não-escolar. 
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 A universidade concebe que para a formação profissional o domínio da teoria deve 

ocorrer concomitante à reflexão prática e cria os laboratórios, como espaços onde essa prática 

pode ser exercitada.  

  Desse pressuposto resultou a criação do LABRIMP – Laboratório de Brinquedos e 

Materiais Pedagógicos, em 1985. A FEUSP foi a primeira instituição para formação de 

professores que construiu uma brinquedoteca com o objetivo de garantir a valorização do 

lúdico para que os futuros profissionais pudessem ter contato com brinquedos e materiais 

concretos ou pedagógicos.  

 Nesse espaço é possível trocar de idéias, fazer contato com o imaginário infantil 

durante a observação das crianças brincando, explorando brinquedos e materiais e das 

relações que estabelecem durante os jogos e as brincadeiras.  

 O LABRIMP tem por objetivos, pesquisar e divulgar os resultados sobre o uso de 

brinquedos e brincadeiras na educação, contribuir para a formação docente e prestar serviços 

para a comunidade por meio da brinquedoteca, da realização de oficinas e consulta ao acervo 

teórico e de objetos. 

 Composto pela brinquedoteca com espaços tematizados (construção, fantasias, 

casinha, ciências, artes, leitura, música, fantoches), uma sala de pesquisa, duas salas com 

acervo bibliográfico e jogos educativos, e um Museu, no LABRIMP as dimensões do 

cotidiano estão organizadas para favorecer a brincadeira, o faz de conta, a expressão livre da 

criança, a representação do imaginário, o desenvolvimento da linguagem, da interação social. 

 Nesse espaço são recebidos grupos de crianças, acompanhadas dos educadores das 

escolas apoiadas e da comunidade em geral e pesquisadores. É possível emprestar brinquedos 

e consultar acervo bibliográfico com teses e dissertações, livros e artigos sobre o jogo na 

educação, brinquedos e brincadeiras, fotografias, catálogos de empresas e banco de dados 

sobre jogos tradicionais. 

 O LABRIMP, em conjunto com o Ponto de Cultura, promove oficinas e cursos para 

educadores e profissionais que trabalham com o jogo e a educação infantil, presta assessoria 

para montagem de brinquedotecas, aos pesquisadores e profissionais da área, (grupos de 

palestras) e também realiza teste de brinquedos. 

 Nesse cenário embasado pela Teoria do Jogo foram construídas muitas teorizações 

resultantes de investigações realizadas nos últimos 20 anos e nelas estão fundadas as bases da 

criação do Grupo FEUSP. 

 Nossa convivência no grupo e com o grupo se dá de maneira ativa, o tempo de 

integração é longo (uma das quatro pesquisadoras que continuam no Grupo FEUSP desde a 
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sua primeira reunião), tivemos aceitação e acolhida imediata de todos os participantes do 

Grupo FEUSP quando da definição do tema da nossa investigação. As manifestações de 

solidariedade e cooperação vieram de todos, seja para participar das entrevistas e oferecer 

documentação, como para realizar pequenas tarefas de infra-estrutura do Grupo FEUSP e do 

Ponto de Cultura. 

 Não tivemos dificuldades em nos colocar como participantes do grupo, pelo contrário, 

como já relatamos, a dificuldade maior foi a de afastamento, para atuar como investigador, 

ouvir os demais de maneira fidedigna, sem que nossas impressões pessoais se sobrepusessem 

às opiniões e descrições dos demais participantes. 

 Utilizaremos como linhas condutoras do nosso estudo de caso as mesmas que servem 

de eixo para o Grupo FEUSP: formação, processos de investigação-ação e intervenções. 

 Passemos ao estudo do Grupo FEUSP, revelados por notas de observação, atas de 

reunião, programação dos encontros, relatórios, propostas de financiamento, fotos, 

transcrições de gravação das reuniões, anais de congressos, apresentações em power point, 

questionários e entrevistas.  

 

3.1- AÇÕES DE AUTO FORMAÇÃO E DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO. 

 A intenção era preparar-se previamente para contribuir para as reflexões daquele 

microssistema. Construir um grupo de pesquisadores significa fortalecer os vínculos pessoais 

e profissionais, rompendo o isolamento característico das situações de ensino-aprendizagem. 

No caso do Grupo FEUSP esse fortalecimento ocorreu por meio do diálogo integrado entre os 

saberes (TARDIF, 2002) e a fundamentação teórica que os embasava.  

 Nas reuniões os participantes com base na bibliografia estudada e nas suas 

experiências pessoais e profissionais, identificavam problemas sobre formação de 

profissionais para atuar nas instituições de educação infantil, e o distanciamento entre 

formação na universidade e prática cotidiana, procurando levantar hipóteses sobre como 

superar esses problemas. 

 A Ata da reunião do Grupo FEUSP de 02 de fevereiro de 2004 ilustra uma dessas 

situações, com a proposta de uma das pesquisadoras realizar a formação em contexto numa 

escola apoiada. 

Isa tem interesse em desenvolver um projeto sobre Movimento na EMEI “B”, e 
pergunta sobre a possibilidade de vincular esse trabalho com o de Contextos. Ela já 
possui contato com a EMEI “B”, pois já foi realizado anteriormente um projeto 
sobre Educação Física Infantil. 
Depois de reflexões sobre os pontos positivos e negativos, ficou fechado que esse 
trabalho tem dois momentos:  
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• primeiro seria o trabalho com os alunos da Faculdade que fariam uma atividade 
extracurricular, 
• o segundo acontecerá se os professores se interessassem, daí poderia se tornar um  
projeto de formação em contexto.  
 

 A disponibilidade da pesquisadora gera a oportunidade de vincular a formação inicial 

à continuada dando especificidade à formação do profissional de educação infantil, 

aproximando as concepções teóricas da construção das competências desse profissional em 

formação. 

 Demanda significativa identificada pelo Grupo tratava da necessidade de aprimorar o 

conhecimento sobre pesquisa qualitativa, uso de técnicas e instrumentos de investigação, 

compatíveis e coerentes com a formação em contexto. 

 A partir do segundo semestre de 2001 os participantes definiram duas estratégias para 

auto-formação: a realização de seminários de estudo sobre pesquisa qualitativa, com base em 

Stake (1999), Gómez, Flores e Jimenez (1999) e Denzin e Lincoln (1998), e a realização de 

visitas nas escolas apoiadas da Rede de Pesquisadores. 

 O envolvimento e compromisso dos pesquisadores com o projeto verificam-se pelo 

alto grau de adesão às reuniões, constatado nas listas de presença, e nas manifestações sobre a 

relação entre as leituras e as experiências dos participantes, 

utilizando a homologia de processos de ensino/aprendizagem/formação: o 
profissional adquiria informações sobre projeto, utilizando a mesma estratégia para 
investigar seu significado. O saber e o saber-fazer caminham juntos, tendo como 
princípio que os saberes prévios mediados pela emoção são decisivos para a 
construção de conhecimentos (KISHIMOTO, 2002, p. 175). 
 

 No caso brasileiro, o coordenador pedagógico e o supervisor de ensino, ao terem a 

mesma formação do professor não dispõem de ferramentas para fazer adequada supervisão. 

Por exemplo, caberia ao coordenador pedagógico da instituição de educação infantil o 

acompanhamento pedagógico do processo de desenvolvimento profissional e da instituição. 

Porém esse profissional, além da falta de formação específica para atuação na educação 

infantil, tem que dar conta de uma burocracia que valoriza a quantidade de matrículas (três 

turnos) num ambiente onde prevalece a preparação para a escrita, com poucos e precários 

materiais, com grande rotatividade de profissionais (desmotivados) e com formação 

distanciada da prática (Gatti 2002), entre outros problemas, todos indicadores da falta de 

política pública para a infância. 

 Os pesquisadores do Grupo FEUSP, exercem informalmente essas funções de apoio, 

assessoria e supervisão durante a formação em contexto, porque geralmente a supervisão 

formal não se compromete com o processo de formação dos profissionais da instituição. Esse 
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problema é apontado por Fullan e Hargreaves (2000 p. 29) como um dos motivos pelos quais 

as mudanças fracassam: “os sistemas de apoio subseqüentes para a implementação das 

iniciativas políticas não são oferecidos”. 

 Os avanços dependem diretamente do envolvimento e persistência na participação dos 

profissionais que atuam nas instituições, dessa forma o papel dos gestores diretos (diretores e 

coordenadores pedagógicos) é preponderante. 

 De acordo com Sergiovanne (2004, p. 172), “para que seja eticamente aberto, rápido e 

eficaz, o líder escolar deve tentar proteger o mundo da vida de uma eventual colonização pelo 

mundo dos sistemas”. Essa proteção significa ao mesmo tempo cumprir normas e dar 

autonomia ao professores para aprimorá-las ou inová-las. 

 Inovar, mudar práticas significa superar a burocracia, encontrar alternativas criativas 

para agilizar processos e por vezes até desconsiderar certos controles, priorizando as 

atividades da criança. Essa tarefa não é simples, significa confrontar com um sistema 

administrativo que tem suas raízes no século XVIII e que para o sistema significa 

impessoalidade, uniformidade, concentração de poder (FORMOSINHO, 2005). 

 Para o Grupo FEUSP, ficou evidente o papel central da gestão democrática na 

inovação das práticas dos profissionais no cotidiano das instituições de educação infantil, 

tendo em vista que ao desencadearem os processos de formação em contexto nas escolas 

apoiadas, deparavam-se com dificuldades para reunir todo o grupo devido ao alto índice de 

absenteísmo ou a falta de colaboração de outros colegas, dificuldades em realizar mudanças 

no espaço, nas rotinas ou na aquisição de materiais, entre outros. 

 Problemas da cultura organizacional que serão relatadas no eixo das intervenções, de 

duas escolas apoiadas tiveram a formação em contexto inviabilizada. Concomitante com essa 

situação, a reivindicação de profissionais de outras unidades infantis para participar dos 

processos formativos inaugura nova etapa para o Grupo FEUSP: a Criação do Contexto de 

Professores como microssistema de formação profissional.  

 Os professores fazem narrativas sobre suas experiências, elaboram vídeos e portfólios, 

realizam visitas a centros infantis de qualidade e participam de oficinas para ampliar seu 

repertório lúdico cultural.  

 A criação do Contexto de Professores na universidade, com o apoio de especialistas 

que atuam em diferentes setores e alunas da iniciação científica que auxiliam nos registros das 

reuniões fortaleceu a formação em contexto realizada nas escolas apoiadas, coordenadas pelos 

gestores das instituições com o acompanhamento de pesquisadores do Grupo FEUSP. 
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 Nesses dois microssistemas os profissionais discutem suas práticas com base nas 

Pedagogias da Infância, fortalecem suas concepções de criança e educação e ampliam a 

utilização do jogo no cotidiano da educação infantil.  

 A avaliação das atividades realizadas em 2005 mostra que 

(...) as atividades mais valorizadas foram as visitas e a análise conjunta de práticas 
docentes por meio de projeção de vídeos e relatos de professores. 
Outro ponto positivo foram às oficinas que possibilitaram aos professores a 
aquisição de competências em contar histórias, em artes e utilização de brincadeiras 
(KISHIMOTO, 2005, p 1).  
 

 Esses dados reforçam a idéia da profissionalidade desenvolvida na prática com base na 

fundamentação teórica, ou seja, é preciso constatar que a mudança existe, que é possível 

transformar as condições estruturais no trajeto para a qualidade. 

 A oportunidade para envolver os gestores no processo de formação em contexto surge 

em 2002 quando alguns profissionais que atuavam na região Leste da cidade de São Paulo, 

como supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos de instituições de educação 

infantil, depois de ouvirem uma palestra sobre a Formação em Contexto procuraram as 

coordenadoras do Grupo FEUSP para participar dessa formação (PINAZZA, 2008). 

 As duas experiências anteriores do Grupo FEUSP com as escolas apoiadas indicavam 

a importância do trabalho com os gestores das instituições de educação infantil, essa 

confluência de fatores fez com que outro microssistema de formação fosse criado, dessa vez 

voltado a formação das lideranças institucionais.  

 O Contexto de Supervisores abordou inicialmente Pedagogias da Infância, e passou a 

discutir as práticas de supervisão, a profissionalidade docente, desenvolvimento profissional e 

desenvolvimento institucional, a liderança e a cultura organizacional. 

 A metodologia de trabalho do grupo priorizava 
 

a discussão em grupo de aspectos compartilhados pelas diferentes propostas 
pedagógicas, as possibilidades de contextualização de propostas na prática educativa 
brasileira: desafios; utilizando-se de Auto-relatos sobre as práticas de supervisão 
pessoais: das atribuições oficiais às ações cotidianas, e o estudo de referenciais 
teóricos (PINAZZA, 2003, p. 1).  
 

 Em 2004 o curso, passou a ser denominado de “Formação Profissional e Práticas de 

Supervisão em Contexto”, realizado em parceria com a Coordenadoria da Penha e a 

universidade. 

 As ações de formação contínua em serviço exercidas pelo Grupo FEUSP e, por 

conseqüência, no Contexto de Professores e no Contexto de Supervisores, acontecem numa 

perspectiva ecológica, promovendo a investigação de práticas em parceria com os autores 
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dessas práticas, com o objetivo de realizar intervenção junto às unidades, contribuindo para a 

mudança das práticas. Esse tipo de trabalho é inovador porque acontece na relação com o 

outro, colaborativamente seja qual for a instância administrativa em que ele se encontra.  

 As mudanças que ocorrem nas esferas administrativas têm conseqüência no cotidiano 

das instituições de educação infantil O que foi feito precisa ter continuidade para que o grupo 

sinta-se fortalecido em seus valores e concepções para um propósito maior que é promover a 

qualidade de educação das crianças pequenas (OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO, 

2004). E essa continuidade só é possível no fortalecimento da parceria com o poder público. 

 Com a chegada de 2003, concretizaram-se as mudanças anunciadas no final 
do ano anterior e a Subprefeitura da Penha passou a ser constituída dos bairros: 
Cósper, Penha, Vila Matilde e Cangaíba. A Coordenadoria de Educação pertencente 
a essa Subprefeitura tornou-se responsável por: 16 Centros de Educação Infantil 
(CEIs); 19 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e 15 Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). 
 O estreitamento das relações com a Coordenadoria de Educação da Penha 
seguiu dois caminhos: a partir de 2003, constituiu-se um grupo de estudos 
envolvendo quatro instâncias distintas de práticas de supervisão - Técnicas da 
Oficina Pedagógica da Coordenadoria de Educação da Penha; Diretoras e 
Coordenadoras Pedagógicas de CEIs g e EMEIs e Supervisoras Escolares e, nos anos 
de 2003 e 2004, desenvolveu-se um trabalho de Assessoria junto à Coordenadoria, 
que constou na coordenação de grupos de formação contínua em serviço de 
profissionais de CEIs e EMEIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil – ADIs e 
Professores de Desenvolvimento Infantil (PDIs) dos CEIs h; Professores de EMEIs e 
Diretoras e Coordenadoras Pedagógicas), enfocando o tema: Abordagem de Projetos 

em Educação Infantil – revisão de concepções e transformação de práticas 

educativas (PINAZZA, 2008 p. 7) 
 
 

 Dessa aproximação resultou uma mudança de prática muito significativa vinculada a 

adoção da abordagem de projetos realizada por uma professora de uma EMEI, com crianças 

na faixa etária de 4 a 5 anos. Todo o processo foi registrado por meio de portfólio e os 

resultados apresentados em Congressos de Educação Infantil. A experiência teve impactos 

ecológicos: nas crianças que tiveram seus interesses respeitados pela professora, e na 

professora que “sentiu-se com capacidade para inovar a partir da formação e em companhia 

                                                 
g Embora no plano legal o cargo de Coordenação Pedagógica já existisse nos Centros de Educação Infantil 
(CEIs), somente no final de 2003 tal cargo começou a ser ocupado. Tratavam-se de profissionais advindos de 
diferentes modalidades de ensino: alguns vindos da própria educação infantil , mas outros, do ensino 
fundamental I e II, ou mesmo, do ensino médio . Tanto no grupo de estudos como nos grupos de formação 
promovidos pela Coordenadoria, até 2003, havia uma única representante da categoria de Coordenadora 
Pedagógica de CEI. Em 2004, para acolher as recém-chegadas Coordenadoras Pedagógicas dos CEIs, foi criada 
uma nova edição do grupo de estudos  e a ampliação dos grupos de formação promovidos pela Coordenadoria. 
h As designações: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil(ADI) e Professor de Desenvolvimento Infantil (PDI) 
correspondem, exatamente, às mesmas atribuições na prática educativa. Contudo, tal distinção refere-se aos 
níveis de formação das profissionais atuantes e às condições trabalhistas. As ADIs são profissionais mais antigas 
que podem ter até mesmo o ensino fundamental incompleto. Processos de formação dessas educadoras 
permitiram que, ao final de 2003, agora com formação, passassem a ser designadas de PDIs. As novas 
contratações ocorridas na rede municipal para os CEIs já exigiam nível de formação diferenciado  de 
profissionais, chamados desde o início de PDIs. 
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com a pesquisadora colaboradora que já acreditava que era possível inovar, porém desfrutou 

cooperadamente do processo de desenvolvimento da professora e das crianças apesar da 

estrutura burocrática e pouco comprometida da instituição (PINAZZA 2003). 

 Essa experiência bem sucedida também demonstra o desenvolvimento do pesquisador 

que aprendeu com a situação de insucesso das primeiras intervenções. 

 O Contexto de Supervisores mantém-se atualmente com reuniões mensais desde 2003, 

com uma freqüência média de 75% dos seus participantes Uma das principais características 

do grupo é a livre adesão conforme depoimento da Profa Mônica Pinazza, coordenadora do 

Contexto de Supervisores: “as pessoas querem que ele se mantenha. Não há convocações, não 

há ponto, livro de ponto, não há nada. As pessoas vêm porque querem vir” (informação 

verbal)i . 

 Os pesquisadores do Grupo FEUSP ao utilizarem a formação como ferramenta para 

realizar investigação e intervenção pretendem contribuir com a formação dos supervisores 

(sejam gestores, coordenadores pedagógicos e supervisores) que hoje não tem formação 

especifica para atuar junto à educação infantil. 

 Ao freqüentar os encontros de formação nos Contextos de Professores e de 

Supervisores, a coordenadora pedagógica da CEI Américo de Souza, aprofundou os estudos 

sobre as Pedagogias da Infância e passou a refletir sobre a falta de aproximação dos pais no 

trabalho desenvolvido pelo CEI Américo de Souza. Em conjunto com as professoras 

decidiram por divulgar o trabalho realizado, por que talvez os pais não soubessem o que 

acontecia com as crianças durante o período em que essas permaneciam na CEI Américo de 

Souza, o relato registrado na ATA da reunião da Rede e do Grupo FEUSP em 2007: 

A coordenadora que nos conta sobre o CEI Américo de Souza e de sua preocupação 
em aproximar as famílias e a instituição. Inicialmente, começou a rever a concepção 
do papel da família, e então passou a colocar em prática algumas ações que 
pudessem colaborar para tal aproximação, tais como: divulgação dos trabalhos 
desenvolvidos pelas crianças para envolver as famílias no cotidiano do CEI, o 
exercício de considerar os interesses das famílias, desenvolver trabalhos de parceria 
entre família e a unidade, mostrando o trabalho do CEI com seus filhos e também, 
para escutá-los.  
 

 Como conseqüência visível, o empenhamento dos profissionais resultou na mudança 

no tratamento dos pais. 

 Dessas constatações surgiu o Projeto Acolhimento apresentado pelas professoras dos 

agrupamentos das crianças envolvidas no projeto e pelas mães de duas crianças que também 

                                                 
i Informação obtida durante o Seminário Internacional da Rede de Pesquisadores Contextos Integrados de 
Educação Infantil, 2006. 
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participaram do encontro com os demais professores-pesquisadores e foi relatado como segue  

por aluna da iniciação científica em relatório: 

 Tal projeto tinha por objetivo fazer com que os pais entendessem melhor o 
trabalho que era realizado com seus filhos e que era importante para o seu 
desenvolvimento deixá-los lá, e não apenas porque não tinham com quem ficar 
enquanto trabalhavam. Para compreenderem melhor qual a opinião dos pais em 
relação ao CEI [...], as duas professoras encaparam a porta da sala com um tecido 
onde os pais teriam que escrever o que estavam sentindo ao deixar o filho na escola. 
 A maioria dos relatos demonstrava tristeza, que faziam aquilo apenas porque 
precisavam, pois se pudessem escolher não deixariam seus filhos na creche. A partir 
deste dado as professoras começaram a realizar um processo de acolhimento desses 
pais dentro do CEI para que conhecessem o trabalho que era realizado com seus 
filhos e conseqüentemente para que esse sentimento de tristeza, ao deixar o filho na 
creche, fosse transformado. 
 Por fim, tivemos o relato de duas mães, Raquel e Kelly, a respeito do 
desenvolvimento de seus filhos desde a entrada no CEI. Segundo elas, não apenas 
seus filhos tiveram um grande desenvolvimento, como também, elas mesmas, pois 
não faziam idéia da importância do trabalho realizado pelo CEI na vida de seus 
filhos e conseqüentemente nas suas também (MASSIGLI; PINAZZA. 2007, p.3) 
 

 Reforçando o caráter formativo do Grupo FEUSP, em 2005 foi aprovado projeto de 

formação baseado nos princípios da formação em contexto, junto ao Ministério da Cultura, 

denominado “Ponto de Cultura - Brincando na Universidade - LABRIMP e MEB como 

espaços de cultura”. 

 Nos mesmos termos da livre adesão, que fortalece o Grupo FEUSP, os temas das 

oficinas foram definidos em grande parte pela solicitação das professoras, diretoras, 

coordenadoras pedagógicas, supervisoras e estagiárias, que utilizam o conhecimento 

adquirido na transformação das dimensões do cotidiano de suas instituições. 

 O Ponto de Cultura tem por objetivos: 

Estimular a expressão da cultura infantil na produção de materiais gráficos, visuais 
ou tridimensionais para garantir a representação simbólica. - Assessorar 
profissionais para a organização de espaços de brincar. - Produzir kits de brinquedos 
e brincadeiras - Expor permanentemente trabalhos resultantes da formação - 
Contribuir para a inovação nas práticas cotidianas dos profissionais de educação, 
garantir o direito da criança brincar - Oferecer oficinas de construção de brinquedos 
e artes (KISHIMOTO; CREPALDI, 2005, p. 1).  
 

 No período entre outubro de 2005 e dezembro de 2007, foram realizadas 135 oficinas 

na universidade e nas escolas apoiadas, também foram promovidas 10 visitas monitoradas a 

museus e outras instituições de educação infantil. 

Em síntese, a formação continuada, integrada às outras ações da universidade, 
possibilita a compreensão de que o brincar favorece a expressão da cultura infantil, 
autonomia, flexibilidade de conduta e simbolismo (BROUGÈRE, 1995a, 1995b) e 
uma educação integral que valoriza a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 
(KISHIMOTO; CREPALDI, 2005, p. 1). 
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 A temática das oficinas foram escolhidas pelos professores, coordenadores 

pedagógicos, diretores, estagiários com base na observação do interesse das crianças usuárias 

do LABRIMP e das escolas apoiadas. 

 Observa-se uma correspondência entre as dimensões do cotidiano e as temáticas das 

oficinas, porém pode-se dizer que a aprendizagem do ponto de vista dos participantes 

transcende o tema abordado, porque conteúdos, estratégias e abordagens são interdisciplinares 

possibilitando ao profissional a reflexão “sobre as aprendizagens curriculares integradas das 

crianças, linguagem, desenvolvimento pessoal e social, matemática, expressão artística, 

desenvolvimento motor desenvolvimento cívico”, envolvimento da família e outros membros 

da comunidade (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001, p. 231). 

 O Quadro 23 ilustra as temáticas oferecidas nas oficinas do Ponto de Cultura e as 

relaciona com as Dimensões do Cotidiano  

Quadro 23 

Temáticas das oficinas do Ponto de Cultura e as Dimensões do Cotidiano 

Dimensões 

Oficinas 

Espaço e 
Materiais 

Tempo  Interações 
e Relações  

Observação 
planejamento e 
avaliação 

Projetos e 
atividades 

Organização
de Grupos 

Muitos dedos: 
enredos 

X X X  X X 

Carvão, Argila, 
Tintas,  

X    X  

Brinquedos 
Amazônia 

X  X  X X 

Reorganização 
dos espaços 

X  X   X 

Brinquedos com 
Caixas de leite 

X    X  

Jogos e 
brincadeiras 

 X X X X X 

Oficina de Música X X X X X X 

Construção de 
Brinquedos 

X  X  X  

Narrativas infantis  X X X X  

O movimento na  X X X X X 
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educação infantil 

Rodas cantadas  X X  X X 

Jogos de 
Tabuleiro 

X  X  X  

Como contar 
histórias 

 X X X X  

Documentação 
Pedagógica 

 X X X X X 

O que queremos 
com a arte? 

X X X  X  

Construindo 
regras com 

crianças pequenas 

X X X X X X 

Fonte: Relatórios Ponto de Cultura 2005-2007 

 A opção pela realização das oficinas tem fundamento em Dewey (1959) no aprender 

fazendo (learning by doing) e do rompimento da cultura do individualismo para apoiar os 

professores na implementação de mudanças apropriadas e relevantes que possam ser mantidas 

durante o tempo (FULLAN; HARGREAVES, 2000; HARGREAVES, 2002). 

 Do processo de formação criam-se elos de confiança que permitem a todos os 

envolvidos no processo educativo ultrapassar as relações de afeto em direção à construção da 

profissionalidade (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). 

 Essas oficinas, ministradas por especialistas e coordenadas por pesquisadores 

parceiros do Grupo FEUSP constituem-se como uma forma diferenciada de apoio aos 

profissionais de educação infantil, na medida em que os subsidia para a realização de 

inovações nas práticas pedagógicas. 

 Os pesquisadores parceiros realizam voluntariamente o acompanhamento e apoio às 

escolas do contexto in-loco, enquanto desenvolvem colaborativamente a pesquisa-ação pelo 

menos ao longo de dois ou três anos, tempo médio para coleta e análise dos dados para as 

investigações de mestrado e doutorado e em companhia, na universidade, durante as oficinas e 

ou nos encontros do Contexto de Professores e de Supervisores. 

 Esta sistemática de supervisão e apoio foi adotada levando em consideração as 

especificidades de um Grupo formado por pesquisadores que não dispõem de subsídios e 

infra-estrutura suficientes para manter a presença constante nos contextos apoiados, além das 

oferecidas pela instituição de ensino superior pública que possui diversas limitações 

administrativas e burocráticas quanto às escolas que são apoiadas (POPKEWITZ, 1997). 
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 O Projeto do Ponto de Cultura foi premiado com o Premio Escola viva pelo Ministério 

da Cultura, em virtude da ampliação do repertório lúdico-cultural dos professores e da efetiva 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ou aprofundados por ocasião das oficinas e 

documentados nos portfólios das escolas apoiadas. 

3.2 - INVESTIGAÇÕES E INTERVENÇÕES NOS CONTEXTOS EDUCACIONAIS 

 Participar de um grupo de pesquisa representa, mais do que realizar uma pesquisa 

coletiva constitui-se em oportunidade de aprender a fazer pesquisa, aprofundar seus 

procedimentos, melhorar a qualidade das investigações individuais dos mestrandos ou 

doutorandos, aproximando a universidade da prática educativa e por conseqüência 

contribuindo para o desenvolvimento profissional (GATTI, 1999). 

 No Grupo FEUSP, estabelece-se um diálogo entre as temáticas individuais e a do 

Grupo enriquecendo a cooperação e a colaboração entre os pesquisadores, apoiando-se numa 

metodologia participativa e dialógica. 

“Assim, enquanto o grupo se constitui, a cada encontro, como grupo de pesquisa, cada 

um dos integrantes constrói sua própria identidade de pesquisador” (ABRAMOWICZ; 

STANO, 2002, p. 3) 

 Os estudos sobre os referenciais teóricos e metodológicos das pesquisas são discutidos 

durante os encontros presenciais, e se desdobram em ações individuais ou de subgrupos, de 

forma virtual utilizando-se de correspondência eletrônica, entre um encontro e outro. Tanto as 

temáticas quanto os procedimentos de pesquisa resultam do próprio fazer do Grupo. 

“E é esse exercício de definir um problema de pesquisa coletivamente, construir os 

procedimentos e instrumentos, recolher, organizar e analisar dados e elaborar relatórios, que 

constitui a riqueza do trabalho de pesquisa coletivo” (ABRAMOWICZ; STANO, 2002, p. 4). 

 Para superar as limitações de ordem política, administrativa, burocrática e 

centralizada, tão características das instituições públicas de ensino (POPKEWITZ, 1997); o 

Grupo FEUSP procura nas ações de formação, investigação e intervenção, que realiza dentro 

e fora da universidade integrar as oportunidades formação (inicial e continuada), pesquisa e 

intervenção. 

 A integração é possível porque as ações não acontecem isoladamente, mas em 

colaboração com o grupo de pesquisadores, professores convidados, alunos da universidade, 

profissionais docentes e não docentes; famílias e comunidade das escolas apoiadas. As 

intervenções realizadas pelo Grupo FEUSP estão focadas no processo de formação e da 



 179 

necessidade de superar obstáculos identificados por meio da prática-reflexiva nas diferentes 

dimensões do cotidiano da instituição de educação infantil. 

Nesse processo de parceria pesquisadora-educadora, a tipologia da intervenção 
poderia ser compreendida nos moldes de Oliveira-Formosinho (2002d, p. 27) 
classificada como uma intervenção co-operada (operada conjuntamente) o que 
implica, necessariamente, co-laboração (laboração conjunta). Assim, essa 
intervenção não é imposta de cima para baixo (top-down) nem de fora para dentro 
(FESTA, 2008, p. 105). 

 

 As investigações realizadas nas escolas apoiadas foram geradas no âmbito da 

formação em contexto, elas nasceram nos Contextos em que os professores e supervisores 

participavam cooperativamente, na imbricação de interesses pessoais e organizacionais da 

escola e da universidade, sempre com o objetivo de contribuir para as mudanças nas práticas e 

aferir impactos inovadores e de qualidade à educação das crianças. 

 O processo de Formação em Contexto é longo, exigente, não parte do zero, considera 

o que existe com as experiências dos profissionais. As investigações realizadas pelo 

pesquisador parceiro desencadeiam intervenções com base no que é significativo para o 

professor para que ele possa por sua vez desdobrar-se para a prática com as crianças. 

 Dewey (1959) já ressaltava a importância do processo colaborativo dos contextos de 

trabalho, com envolvimento de pais e de crianças, e na atualidade Thurler (2001); Formosinho 

(1999) reforçam a idéia da cooperação como fator decisivo para inovação das práticas dos 

profissionais de educação. 

 Práticas inovadoras consideram características peculiares da criança pequena e 

necessidades de suas famílias, dando aos profissionais de educação infantil uma 

especificidade que gera a necessidade de uma formação mais ampliada que possa interligar os 

conhecimentos teóricos com as rotinas de cuidados (higiene, alimentação) e as relações com a 

família (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 

•  INVESTIGAÇÃO-AÇÃO DE DOCENTES E NÃO DOCENTES 

 As primeiras experiências evidenciaram as dificuldades no enfrentamento das questões 

postas pela cultura docente e institucional nas instituições de educação infantil (FULLAN; 

HARGREAVES, 2003). 

 No caso da Instituição interna da Universidade problemas estruturais de organização 

de equipe, rotatividade anual de bolsistas (alunos da universidade que assumem as ações 

educativas), pouca autonomia dos quatro técnicos de apoio que compunham a equipe; falta de 

formação pedagógica desses técnicos (todos da área de educação física), coordenação 
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autoritária da unidade, levaram a equipe de profissionais da instituição a deixar as ações de 

formação propostas pelo Grupo FEUSP. 

 Os registros nas atas das reuniões do Grupo FEUSP indicam que o contexto da 

instituição mostrou-se após seis meses de encontros de formação e freqüentes tentativas de 

engajamento, na prática, impróprio para a contextualização devido à instabilidade 

administrativa que não criava as condições para o trabalho colaborativo. 

 No caso da EMEI “A”, durante os seis primeiros meses de formação na escola, foram 

realizados encontros entre pesquisadores parceiros e os profissionais na EMEI para fortalecer 

os vínculos de aproximação e confiança. 

 Deslocavam-se semanalmente para a EMEI três pesquisadores parceiros para 

contribuir na formação dos profissionais na reflexão sobre as pedagogias da infância e nas 

intervenções para reorganização do espaço físico e dos materiais, inclusive com o 

recebimento de 300 brinquedos de uma conceituada empresa brasileira. Essa experiência foi 

relatada por FREYBERGER, (2005, p.63) 

Entre junho e dezembro de 2002, tive essa EMEI como sítio de pesquisa. Foram 
feitas várias dinâmicas para reformulação e modificação dos espaços, desde 
intervenções por meio de maquetes coletivas representativas dos espaços das salas 
de atividade, até a reformulação do espaço da brinquedoteca e uma proposta para o 
parque infantil. 
 

 Infelizmente não se estabeleceram vínculos com todos os profissionais como se 

pretendia. Constatou-se a falta de cultura colaborativa, e a cristalização de práticas de 

transmissão cultural.  

  A direção articuladora aposentou-se devido a mudanças nas políticas públicas, 

seguiram-se mudanças sucessivas de gestores (diretores (dois) e coordenador pedagógico) 

desencadeando a falta de envolvimento dos profissionais. A nova gestão possuía 

características autoritárias resultando na descontinuidade de ações de sensibilização sobre as 

intervenções realizadas com as famílias, na reorganização do espaço físico, na introdução de 

brinquedos, resultando na permanência de apenas um professor no projeto. 

 Dessa experiência, merece destaque a análise de dois aspectos: o primeiro relacionado 

à estrutura administrativa centralizada e cristalizada, do sistema público, que não possibilita a 

mudança das rotinas, e que visa a quantidade e não a qualidade no atendimento das crianças 

gerando desânimo dos profissionais, falta de colaboração e de comprometimento com o 

projeto pedagógico.  

As EMEIs funcionam em três períodos 7h as 11; 11h as 15 h e 15 as 19h. Essa 
sessão corrida inviabiliza o planejamento diário dos professores, que não dispõem de 
tempo sequer para organizar o espaço interno da sala, uma vez que as salas logo 



 181 

serão ocupadas pela turma seguinte. [...] A primeira mudança seria a redução de 
turnos (KISHIMOTO, 2001, p. 237). 
 

 O segundo aspecto está ligado à ausência de uma concepção de infância e educação 

partilhada entre os profissionais e a própria instituição, decorrente também de uma formação 

profissional superficial e fragmentada. 

Como levar o profissional a compreender que a criança pequena aprende de modo 
integrado, se ofereço conteúdos que não tratam da epistemologia desses 
conhecimentos? [...] A tradição verbalista dos cursos de formação coloca o aluno em 
formação em contato com livros no interior da universidade ou em cursos de 
formação, mas pouco se vai à realidade, às escolas para observar e aprender no 
contexto como se processa a aprendizagem (KISHIMOTO, 2002, p. 109-110) 

 

 Essas experiências foram muito úteis para a aprendizagem do próprio Grupo FEUSP 

por mostrarem que a discussão dos pressupostos teóricos sobre a cultura organizacional tem 

relevância no cotidiano das instituições de educação infantil. E também como é necessária 

uma gestão democrática que dê suporte às ações iniciadas pelos professores e outros 

funcionários da unidade 

 Uma das pesquisadoras que acompanhava o Contexto de Professores relata ter 

estudado com as professoras da EMEI “A”, durante o primeiro semestre de 2003, a 

contribuição de Bruner para as pedagogias da infância e algumas abordagens pedagógicas, 

entre as quais o High/Scope e a Abordagem de Projetos. No seu relato ficou registrada a 

alegria da constatação do impacto de qualidade nas práticas da professora 

Letícia começou a socializar sua prática, trouxe um portfólio riquíssimo com 
atividades do projeto e produções das crianças, dei um retorno bem positivo, de 
como a sua mediação era de qualidade, acho que foi a primeira vez que senti 
esperança de melhoria, senti que ‘valeu a pena’, situei que o que ela estava fazendo 
era uma ampliação do que interessava às crianças, entrando adequadamente nos 
‘momentos mágicos’ e realizando um tipo de projeto emergente (BAROCAS, 2003 
p. 5 ). 
 

 Esses estudos possibilitaram à professoras a compreensão das concepções que 

fundamentam as práticas, o papel mediador do adulto, autonomia da criança, aprendizagem 

colaborativa, organização do espaço físico e dos materiais e relevância das brincadeiras, dos 

registros e do mundo de interações e das histórias infantis na expressão da criança.  

 Porém, como a cultura burocrática prevalecia no contexto onde a professora 

trabalhava, a mesma não contava com a abertura da direção da instituição para inovar sua 

prática, reorganizando o ambiente de sua sala, introduzindo outros materiais e mudando a 

rotina em favor da criança. A pesquisadora que acompanhava as ações de formação ressalta, 

Maria Letícia desenvolvia uma prática muito interessante, oferecia autonomia às 
crianças, contava histórias, envolvia as crianças, mas não divulgava sua prática entre 
os professores com receio da cultura docente burocrática que prevalecia 
[...].pressões das culturas docente e institucional contrárias às práticas inovadoras 
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contribuem para o silêncio da professora e retardam o início do estudo do caso que 
se deu apenas em 2005/2006 (KISHIMOTO; SANTOS; BASÍLIO, 2007, p. 435). 
 

 Registros no relatório (2003) da coordenadora também relatam as mudanças no espaço 

físico realizadas pela professora e das atividades realizadas pelas crianças, mudanças 

decorrentes da perseverança nas inovações. 

Letícia confeccionou a cama para as bonecas, delimitou a área dos jogos, colocou 
tapete na área de construção, e ela vai descrever inúmeras brincadeiras de faz-de-
conta, em que a expressão por meio do brincar é registrada (BASÍLIO, 2003, p. 3).  

 

 Mesmo enfrentando dificuldades oriundas dos conflitos que surgem na instituição, 

Letícia, com o apoio da coordenadora dá seqüência à introdução do lúdico na sala, inserindo 

brinquedos e criando espaços de autonomia para as crianças. 

O acompanhamento das novas práticas é registrado pela coordenadora pedagógica, 
uma entusiasta da proposta de reorganização do espaço físico, de inserção de 
brinquedos na sala, para uso independente das crianças: “Presenciei um verdadeiro 
parto do nosso projeto”. A coordenadora descreve longamente como a professora. 
Maria Letícia faz cama para as bonecas, delimita a área dos jogos, coloca tapete na 
área de construção e inúmeras brincadeiras de faz-de-conta, registrando a expressão 
por meio do brincar (BASÍLIO, 2003 p. 4). 
 

 A definição de uma sala considerada como experiência piloto pelos professores dá 

início à de disputa de pode e de visibilidade, anulando o processo de construção de práticas 

colaborativas.  

 Esse episódio evidencia percursos formativos diferenciados entre a professora e o 

restante da equipe. Letícia já estava em outro patamar de formação, e bastou alguns andaimes 

fornecidos pela equipe colaboradora para que avançasse em seu processo de 

profissionalização. 

 Os questionamentos dos problemas do cotidiano podem gerar temáticas para 

investigação, como demonstram os trechos de transcrições de reuniões e oficinas realizadas e 

escolhidas aleatoriamente para ilustrar a recorrência dos questionamentos a partir da 

participação nos grupos de formação: 

• Como a criança interage no espaço? Como posso melhorá-lo em conjunto com as 

crianças? (Professora - transcrição de oficina para organização de espaços abril 2006) 

• .Quais experiências damos às crianças? Que tipo de objetos nós podemos dar para 

enriquecer seu desenvolvimento?(Coordenadora Pedagógica - transcrição de reunião 

do Contexto de Supervisores agosto 2004).  

• Como eu faço para que o professor interaja facilitando a criação por parte das 

crianças? Estimulo? Propicio? Participo? Até que ponto? Faço o quê, faço como? 



 183 

(Coordenadora Pedagógica - transcrição de reunião do Contexto de Supervisores maio 

2005).  

• Como avaliar a qualidade se falta tudo, infra-estrutura material, funcionários, 

formação? (Diretora - transcrição de reunião do Contexto de Professores agosto 

2004).  

• Como a escola tem contribuído para o desenvolvimento das crianças? (Supervisora 

transcrição de reunião do Contexto de Supervisores abril 2003).  

• Estamos cumprindo com o planejado? Somos responsáveis, e eficazes? (Diretora - 

transcrição de reunião do Contexto de Supervisores agosto 2004).  

 Essas questões nascem do contexto da prática em decorrência da participação dos 

profissionais nos microssistemas de formação em contexto. Esses questionamentos podem 

resultar em diferentes tipos de pesquisa: acadêmica propriamente dita, em colaboração com 

pesquisador da universidade ou pesquisa-ação realizada pelo próprio profissional sobre a sua 

prática pedagógica (ZEICHNER, 2001) 

A investigação-acção parte do pressuposto de que os professores são competentes e 
têm capacidades para formular questões válidas e pertinentes acerca da sua própria 
prática e a partir daí seguir objectivos que respondam às questões formuladas. Esta 
imagem do professor, ligado à metodologia de investigação-acção, revela um 
profissional capaz de reflectir e identificar problemas da sua própria prática, bem 
como, de escolher estratégias e metodologias apropriadas para actuar em cada 
situação (CRAVEIRO, 2007, p. 76-77). 

  

 Nessa modalidades de investigação sobre a prática pedagógica, o professor-

pesquisador é o protagonista porque ao investigar sua ação, reflete sobre ela durante a ação, 

depois da realização da ação, ou depois de um certo tempo da realização, resultando numa 

pesquisa colaborativa, que de acordo com Zeichner (1998, p. 8) “é um importante caminho 

para superar a divisão entre acadêmicos e professores, mas não é qualquer pesquisa 

colaborativa que faz isso.” 

 As intervenções também acontecem tendo por base as atividades realizadas no 

Contexto de Professores, conforme consta em Relatório de Atividades 2005: 

A estratégia privilegiada é trazer experiências conduzidas pelos profissionais em seu 
cotidiano para analisá-las, fazendo o diálogo com as teorias e buscando formas de 
aperfeiçoamento da prática. Recursos como filmar atividades, registrar observações 
em portfólios, trazer suas dúvidas e propostas para o grupo para pensar em conjunto 
formas de encaminhamento são condições para a constituição de uma rede que 
resignifica as práticas dando autoria e identidade ao grupo constituído. A 
organização do curso privilegia a autonomia dos profissionais para a seleção e 
discussão de suas práticas em um horário, na própria instituição, com seus pares e a 
revisão das mesmas nos encontros quinzenais. O envolvimento de diretores, 
coordenadores, nas ações conduzidas pelos profissionais criam as condições para a 
permanência de um clima de envolvimento e um processo contínuo de 
aperfeiçoamento da prática pedagógica (CUNHA; KISHIMOTO, 2005, p. 2). 
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 O Contexto de Professores possibilita a interrelação de diferentes microsssitemas de 

formação continuada, nele estão presentes os professores, alguns coordenadores e diretores, 

outros profissionais não docentes, alunos da iniciação científica, e pesquisadores da 

universidade. 

 Nesse ambiente ecológico, a troca de conhecimento é realizada priorizando as 

narrativas dos participantes sobre suas práticas cotidianas que se constitui como diferencial 

entre este grupo de formação e outros projetos de formação continuada. 

 As temáticas abordadas durante o Ano de 2006, foram classificadas e agrupadas de 

acordo com quatro categorias conforme Quadro 24 

Quadro 24 

Categorias de Análise de Narrativas -2006 

Categorias Quantidade 

1. Práticas inovadoras 39 

2. Práticas em processo de crescimento 45 

3. Práticas para revisão 8 

4. Psicologia Popular 6 

Total 98 

Fonte: Kishimoto, T.M. Narrativas das professoras – 2006 
 

 Como práticas inovadoras foram consideradas mudanças e revisões que surgem: da 

observação da criança e da reflexão nas pedagogias, do envolvimento dos pais nos projetos 

das crianças e no cotidiano da instituição, do exercício da escuta aplicada a colegas, pais e 

crianças, do envolvimento de não docentes em práticas educativas, da utilização dos 

conteúdos aprendidos nas oficinas com as crianças, da reorganização da sala e dos materiais e 

da integração com os serviços da comunidade (KISHIMOTO, 2006). 

 Encontra-se no ANEXO 2, quadro comparativo entre as temáticas das narrativas 

realizadas pelos professores participantes do Contexto de Professores e as respectivas 

categorias de impacto nas dimensões do cotidiano.  

 Ao dar voz aos professores e instrumentos metodológicos que podem contribuir para 

seu desenvolvimento pessoal e profissional, o Grupo FEUSP assume uma posição política de 

empoderamento do professor de educação infantil, na mesma perspectiva de Zeichner (1998, 

p. 10): 
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rejeito a idéia de pesquisa educacional neutra e imparcial (mesmo se aceitássemos 
ser neutra, não dominaríamos o uso de seus resultados de modo a beneficiar certos 
pontos de vista) e penso que este objetivo não será alcançado por acadêmicos 
falando entre si. No livro de Gitlin (1994), somente um, entre dezesseis autores, é 
professor. Também a linguagem utilizada no livro é inadequada para dialogar com 
comunidades com pontos de vista diferenciados. Acredito que podemos ultrapassar a 
linha divisória entre os professores e os pesquisadores acadêmicos de três modos: 1) 
comprometendo-nos com o corpo docente em realizar ampla discussão sobre o 
significado e a relevância da pesquisa que conduzimos; 2) empenhando-nos, nos 
processos de pesquisa, em desenvolver uma colaboração genuína com os 
professores, rompendo com os velhos padrões de dominação; 3) dando suporte às 
investigações feitas por professores [...] ou aos projetos de pesquisa-ação, e 
acolhendo seriamente os resultados desses trabalhos como conhecimentos 
produzidos. 
 

 Os microssistemas de formação promovidos de forma colaborativa entre o Grupo 

FEUSP e os demais profissionais parceiros possibilitam ultrapassar a linha divisória entre a 

academia e a escola apoiada. Exemplo desse rompimento foi o estudo que envolveu Mariinha, 

que trabalha na lavanderia de um CEI, a Coordenadora Pedagógica, a Diretora e a Profª 

Tizuko. O episódio foi recuperado por meio de transcrição da gravação do Seminário 

Contextos Integrados de Educação Infantil, na sessão de Relato de Experiência, em agosto de 

2006: 

Existia uma prática na instituição em que ela trabalha onde as toalhas ficavam 
empilhadas e a professora que precisava limpar uma criança pegava a toalha, 
limpava e jogava no cesto (...) se a mesma criança se sujava quatro vezes ela pegava 
quatro toalhas. Então vocês imaginam a quantidade de toalhas para lavar. E 
Mariinha tinha um problema: a máquina de lavar que era doméstica vivia quebrada e 
ela tinha que levar todas as toalhas para outra creche ( KISHIMOTO, 2006). 
. 

 

 O relato mostra o alargamento dos conceitos da profissional a partir da participação 

em diferentes microssistemas de formação profissional e a identificação de um problema, que 

gerou  

 
questionamentos sobre a prática desenvolvida ao comparar seu problema com outras 
experiências. Ela definiu uma meta: - diminuir a quantidade de toalhas para lavar 
usando o conhecimento adquirido nos grupos de formação -.  A visita a outras 
creches, a observação de diferentes práticas e, especialmente, ao deparar com o 
portfólio da Creche da USP onde viu penduradores de toalhas identificados com o 
nome das crianças (...), um artefato que ela desconhecia pareceu-lhe a solução 
adequada. Ao participar da comunidade de prática diferente que ela começa a 
interiorizar e ver como alternativa para seu problema. Só que, para resolver a 
questão, ela precisa enfrentar outro problema (...) ver se a direção, a coordenação e 
os professores aceitam a sugestão. A gestão democrática da diretora recomenda o 
projeto: - vamos sentar com as professoras para ver elas podem nos ajudar. 
(KISHIMOTO, 2006).   
 
 

 A postura democrática e colaborativa da direção da escola também pode ser 

considerada como reflexo direto da formação em contexto que possibilita a partilha de 
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conhecimentos e responsabilidades tendo em vista a melhoria das dimensões do cotidiano da 

instituição. Resultado, os professores concordaram, a diretora conseguiu recursos para 

modificar o espaço do banheiro colocando ganchinhos com os nomes das crianças para 

pendurar as toalhas (notas de observação agosto 2006). 

 O processo da prática reflexiva de Mariinha registrado e apresentado no Contexto de 

Professores auxiliou na construção de nova identidade profissional, de funcionária que se 

integra às ações pedagógicas da instituição. Na ocasião surgem outros questionamentos sobre 

a quantidade de toalhas lavadas, problema que demandou novas investigações por parte do 

grupo do CEI (Mariinha, a diretora e a coordenadora). Cada uma utilizou sua experiência na 

profissão, a atividade realizada no cotidiano da creche para solucionar a questão. Mariinha, 

utilizou medições de toalhas no varal para resolver a questão da quantidade de toalhas lavadas 

antes e depois da experiência, a coordenadora entrevistou professoras para averiguar quantas 

toalhas cada uma utilizava antes e depois da modificação do banheiro e a diretora comparou 

contas de água e luz dos meses que antecederam a experiência, com a situação atual. Tais 

estudos evidenciam o que Vygotsky (1987) explica que o conhecimento está distribuído no 

contexto social, e que é na atividade situada (Davydov, 1988) que se pode encontrar a solução 

dos problemas do cotidiano. Segundo depoimento de Kishimoto (abril de 2008) é na atividade 

do trabalho conduzido pelos seres humanos, que toda história da sociedade e o conhecimento 

construído se tornam claros.  A essência do conceito de atividade consiste na reflexão sobre o 

ser humano, como ser social e a realidade externa, mediada por um processo de transformação  

 Numa das reuniões de formação em contexto, Mariinha assistiu a um vídeo feito por 

educadoras de outra CEI que contavam histórias utilizando caixas, a coordenadora desafiou 

todos os funcionários a fazerem caixas de histórias. Ela aceitou o desafio e construiu a caixa 

com a história das toalhas. A coordenadora em conjunto com outras professoras registraram 

em vídeo o contar da história em diversas sessões, que serviram para reflexão conjunta com 

os demais colegas sobre a prática realizada, assim relatada pela protagonista: 

Montei um texto para contar para as professoras. A primeira professora achou que 
não estava muito bom [...] a próxima professora deu a idéia para eu deixar o texto, aí 
eu comecei a contar a história e ela também achou que eu não estava muito bem, 
porque eu fui muito rápida e as crianças não entenderam bem a história. Eles 
entenderam que a Mariinha estava com dor nas pernas de tanto subir escada. Aí eu 
falei para a D., que eu ia melhorar a história, e contei a história na terceira sala. 
Sentei, como eu tinha participado na sala do curso, teve uma professora que contou a 
história e a professora pegou todas as crianças, e fomos escutar a história, aí todas as 
crianças sentaram. Primeiro ela sentou, mandou as crianças aquecerem as mãos, 
colocar as mãos nas pernas para que todos ficassem atentos na história. Assim eu fiz 
[...] para eu ficar mais calma, aqueci as mãos junto com eles e comecei a contar a 
história. Só que depois que eu vi a história, eu não gostei também. A Dorli me deu 
apoio, falou que estava bom, me deu força [...] eu acreditei em mim, e estou 
acreditando que cada dia eu posso melhorar a história (KISHIMOTO 2006). 
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 Esse processo de investigação-ação da prática pedagógica revela a força da formação e 

do empoderamento de qualquer profissional que dele participa quando investiga sua própria 

prática. 

 O processo de investigação-ação desenvolvido em companhia com os professores, 

também serve de laboratório para os pesquisadores da universidade, que tem a possibilidade 

de aprender -fazendo a pesquisa (DEWEY, 1959). 

 O da Mariinha acima relatado foi discutido na reunião do Grupo FEUSP, a partir da 

apresentação realizada pela professora Tizuko, os participantes passaram a identificar o 

problema, as hipóteses, as fontes de pesquisa utilizadas pelos educadores-pesquisadores, o 

quadro teórico e metodológico e instrumentos de coleta de dados utilizados com a respectiva a 

justificativa para a escolha. 

 O Contexto de Supervisão gera outras investigações e intervenções como se pode 

verificar: 

como resultado dos trabalhos do Grupo de Estudo Formação Profissional e Práticas 

de Supervisão em Contexto aconteceu uma aproximação bastante favorável das 
unidades de educação infantil com a equipe de pesquisadoras da FE-USP. Desse 
estreitamento nasceram dois possíveis contextos de pesquisa e intervenção: EMEI 
Nenê do Amanhã (Penha) e EMEI Francisco Roquetti (à época Aricanduva, 
atualmente, Itaquera). Os primeiros contatos com as unidades foram realizados em 
início de 2004 e, por fim, concretizou-se a parceria somente com a EMEI Nenê do 
Amanhã.  Durante todo esse ano, desenvolveram-se duas naturezas de trabalhos com 
essa EMEI: a supervisão do processo de formação da equipe de professoras no 
âmbito do Projeto Especial de Ação (PEA), realizada pela equipe da FE-USP 
(docente pesquisadora e uma aluna doutoranda) e o acompanhamento da prática 
educativa de uma das professoras da EMEI, realizado por uma aluna do Curso de 
Pedagogia em Iniciação Científica (PINAZZA, 2007 p. 7) 
 

 Durante o ano de 2005, por iniciativa da direção, coordenação e supervisão do CEI 

Américo de Souza, pesquisadores do GRUPO FEUSP coordenados pela Profa Mônica A. 

Pinazza iniciaram as primeiras ações de formação, pesquisa e intervenção, centradas e 

situadas no CEI Américo de Souza.  Após alguns encontros para aproximação, toda a equipe 

do CEI Américo de Souza manifestou-se como favorável o estabelecimento da colaboração 

entre o Grupo FEUSP e o CEI Américo de Souza. Em 2006 o mesmo aconteceu com a EMEI 

José Rubens determinantes para a adoção da formação profissional, 

que alia formação aos processos de inovação e de investigação de práticas, tendo 
como focos principais os modelos de supervisão das práticas educativas assumidos, 
especialmente, pelo trio gestor: Diretora, Coordenadora Pedagógica e Supervisora 
Escolar. Questões concernentes às culturas institucionais e aos padrões de trabalho, 
adotados no âmbito das unidades de educação infantil, como também aquelas 
relativas ao exercício de poder e de liderança passaram a ocupar lugar de destaque 
nos processos investigativos e resultaram na concepção do presente Projeto (com o 
mesmo nome do Grupo de Estudos), que passa a acolher projetos específicos de 
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investigação, desenvolvidos por alunas de Graduação em Iniciação Científica e de 
Pós-graduação, em nível de mestrado (PINAZZA, 2007 p. 11). 

 
 As pedagogias colaborativas citadas pelo Grupo FEUSP pertencem ao âmbito da 

pesquisa qualitativa (GÓMEZ; FLORES; JIMÉNEZ, 1999), que procura compreender os 

fenômenos da prática pedagógica com abordagens como estudo de caso, pesquisa-ação, 

etnografia, entre outras. A diversidade de dados coletados, propostas pedagógicas das escolas 

apoiadas, narrativas dos professores, registro de observações do grupo de formação em 

contexto de professores, portfólios das crianças, fotos, gravações em áudio das reuniões 

possibilitam a análise do processo de formação.  

São coletados os projetos pedagógicos das unidades infantis que participam da formação 
em contexto para identificar as eventuais mudanças e as narrativas dos professores 
durante o período de Fev/2006 - Dez/2007.  
O material coletado por meio de vários instrumentos deverá propiciar condições para a 
análise. A “triangulação” (STAKE, 1999) das observações, registros, análises dos 
documentos possibilitará averiguar o impacto da formação nas propostas pedagógicas 
(CUNHA; KISHIMOTO 2006 p. 8). 
 

 A formação é marcada por reuniões periódicas de estudos, discussões e avaliações. A 

triangulação de fontes é adotada como estratégia metodológica por todos, independentemente 

de sua linha de pesquisa. Os resultados podem ser comprovados através de relatórios, 

dissertações e teses, publicações, participações em eventos e movimentos de defesa da 

educação, participação e promoção de cursos, crescimento da Rede Nacional e compromissos 

firmados com a equipe. 

Outra prática incorporada pelas escolas apoiadas são as visitas monitoradas das 

crianças ao LABRIMP, ocasião em que professoras observam as crianças e o ambiente para 

ampliar o conhecimento acerca da cultura lúdica e das novas formas de organização de 

espaços lúdicos. É a oportunidade para as crianças ampliarem seu repertório lúdico-cultural 

conhecer outros ambientes para além da unidade escolar, experimentar diferentes materiais e 

objetos, conviver com outras pessoas, ou seja, aprender por sua própria experiência (DEWEY, 

1959). 

 Nessas visitas o conjunto de experiências oferecido às crianças, desde a viagem no 

ônibus da instituição até o LABRIMP, constitui-se como uma multiplicidade de dispositivos 

culturais dirigidos à promoção do seu desenvolvimento, sustentados pelo conceito de zona de 

desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 1991, 1993), mediado pelos profissionais da 

instituição e do LABRIMP 

 A partir de 2006, o Grupo FEUSP intensificou os estudos para estabelecer estratégias, 

para saber mais e de maneira mais crítica, não só o que aprendemos, mas como aprendemos e 
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se estamos interessados em aprender mais, investiu na formação de seus membros para 

aprender a fazer a documentação dos processos de intervenção, pesquisa e formação 

utilizando portfólios, fotos, filmagens e o uso de escalas, adotando o rigor metodológico e os 

cuidados para manter a coerência entre quadro teórico e metodológico da investigação. 

 Os pesquisadores parceiros da universidade além da formação em contexto, também 

realizam pesquisas e intervenções em colaboração com o professor-pesquisador que atua nas 

escolas apoiadas. Para que isso aconteça é preciso fortalecer laços de confiança e 

credibilidade como ilustram os trechos das dissertações e teses abaixo transcritos: 

No intuito de contribuirmos para a criatividade das professoras, a maioria das 
estratégias formativas procurou ensejar o ato criativo. Ao experienciar o 
planejamento e a confecção de objetos lúdicos, o grupo se viu às voltas com 
circunstâncias ao mesmo tempo divertidas e embaraçosas, como preparo de um 
fantoche com meia, cartolinas e sucatas [...]. Isomorficamente, os alunos 
desenharam criaram regras novas de jogos elaboraram desafios de jogos de 
tabuleiro, cortaram garrafas e as transformaram em peças de jogo de boliche 
(PIMENTEL, 2004, p. 97). 
 

   
O propósito da pesquisadora, nesse momento, era apresentar sua disponibilidade 
para colaborar com a instituição e iniciar seu processo de aprendizagem das 
habilidades para o estudo de caso e a pesquisa-ação. 
Os projetos de formação em contexto partem de um problema concreto de interesse 
dos atores sociais, cujo objetivo é melhorar a prática educativa por meio do trabalho 
em equipe, da leitura, da discussão das práticas, da observação e do treino. Este 
primeiro contato visava avaliar os problemas que afligiam o contexto e se havia 
interesse no apoio da pesquisadora (FILGUEIRAS, 2007, p. 142). 
 

 Para realizar a investigação os pesquisadores do Grupo FEUSP descrevem o ambiente 

e os processos em que a ela ocorre, empregam planos flexíveis utilizando-se de métodos ou 

técnicas como a observação, a observação participante, registradas em notas de observação ou 

de campo, escalas para observar o envolvimento da criança e do adulto, e para analisar 

espaços, ambientes e materiais, estudam documentos, fazem e transcrevem entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas, para analisar as informações e dados descritos, para 

triangular os dados e as fontes da pesquisa (STAKE, 1999). 

 Também utilizam questionários, fotografias e filmes, portfólios com o registro das 

atividades realizadas com e pelas crianças, famílias, profissionais, e estagiários; documentos 

pessoais e oficiais, escalas e também do discurso dos sujeitos, e outros recursos gráficos que 

auxiliem no registro com vistas à descrição e avaliação da prática pedagógica, das inter-

relações sociais e do ambiente da instituição de educação infantil (BOGDAN; BIKLEN,1994; 

STAKE,1999; DENZIN; LINCONL, 1998; MÁXIMO-ESTEVES, 2008). 

 O Quadro 25 ilustra a utilização de diferentes técnicas para coleta de dados nas 

pesquisas realizadas, tal diversificação possibilita a triangulação de fontes (STAKE, 1994), 
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para validação dos dados coletados e das observações e registros efetuados pelos 

pesquisadores. 

Quadro 25 
Instrumentos de Coletas de Dados em investigações do Grupo FEUSP 

 Teses e Dissertações 
 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Tese 

Pimentel 

2004 

Dissertação 

Gomes 

2005 

Tese 

Freyberguer 

2005 

Tese 

Filgueiras 

2007 

Dissertação 

Festa 

2008 

Notas de observação/campo X X X X X 

Transcrição de gravações X X X X X 

Entrevistas com professores/gestores X X X X X 

Entrevistas com pais  X    

Entrevistas com crianças  X    

Questionários  X    

Relatórios dos participantes  X   X 

Fotos  X X X X 

Filmagens em video X X X X  

Documentos oficiais  X X X X 

Escalas/Tabelas   X X X 

Abril/2008 
 O rigor metodológico também é constatado em outras publicações que apresentam o 

processo de intervenção e os resultados de investigações realizadas nas instituições de 

educação infantil com a colaboração e participação dos profissionais das escolas apoiadas, 

como nos estudos de caso intitulados Os frutos da resistência e da persistência: o caso de 

Letícia (KISHIMOTO, 2007) e Narrativas Infantis: um estudo de caso em uma instituição 

infantil, 

A investigação, de natureza qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 1998a, 1988b, 2000), 
focaliza um estudo de caso, no qual a professora, em processo de formação, 
reorganiza sua prática e conduz, junto com as crianças, um projeto sobre histórias 
infantis. Classifica-se como um caso instrumental (STAKE, 1995; GÓMEZ; 
FLORES; JIMÉNEZ, 1999) ao fazer a leitura da abordagem de projetos, na 
perspectiva de Bruner, como relevante para a construção de narrativas. É também 
uma modalidade de investigação cooperativa, envolvendo a pesquisadora, a 
coordenadora e a professora. Os dados foram coletados por questionários, avaliações 
e entrevistas com a professora, imagens do cotidiano infantil, portfólios e registros 
da coordenadora. A análise dos dados foi efetuada à luz das concepções brunerianas 
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definidas no quadro teórico. A fidedignidade dos dados foi garantida por meio da 
triangulação das fontes, como entrevistas, avaliação e portfólio da professora, 
registros diversos e imagens (KISHIMOTO; SANTOS; BASÍLIO, 2007, p. 434). 

 
 Há evidencia de outra faceta da prática de Maria Letícia mencionada em novo estudo 

de Kishimoto (2008): de como a professora utiliza os contos de fadas como um gênero 

literário que colabora para a estruturação do pensamento infantil. A estrutura do conto de 

fadas com início (Era uma vez...) meio (depois, então) e o fim (Viveram felizes para sempre/ 

casaram e viveram felizes) inclui dêiticos, locuções que marcam o tempo e o espaço e 

auxiliam a criança a estruturar seu pensamento para recriar novas histórias.  Nesse processo a 

criança desenvolve a intertextualidade ao integrar várias histórias, traz sua experiência para o 

interior da história, é protagonista da história. Ao utilizar as novas concepções de Bruner, 

destaca as relações entre a linguagem e a cognição, entendida em sua forma ampla, 

envolvendo as emoções, as ações iniciadas pela criança, o protagonismo infantil e a natureza  

construtiva do pensamento infantil . (KISHIMOTO, 2008) 

 
• INVESTIGAÇÃO-AÇÃO  ACADÊMICA 

 Estudo de caso realizado por pesquisadora do Grupo FEUSP sobre a as contribuições 

de uma proposta de formação continuada focada no jogo, “foi estruturado com base na 

homologia entre os processos de aprendizagem docente e discente”, (PIMENTEL, 2004, p. 3), 

após experimentarem um jogo de faz de conta diferente, com um pequeno roteiro organizado 

por fichas que  solicita aos pequenos grupos a encenação de uma parte de uma história, as 

professoras participantes foram convidadas a fazer o mesmo com as crianças. Lia, uma das 

professoras indaga: 

“Mas será que eles sabem o que é teatro? Têm vivência disso? E se ficasse em contos 

de fadas, não seria melhor? Eu estou achando impossível que as crianças que agente tem aqui 

conseguem...” (PIMENTEL, 2004, p. 143) 

 Com o apoio da pesquisadora, as professoras aceitam realizar o jogo com as crianças. 

A experiência foi filmada pela pesquisadora que na reunião seguinte seleciona algumas 

imagens que permitem às educadoras “verem-se”, uma delas “interage com os grupos, 

interroga, incentiva insere novos desafios (cuidando para que sejam compatíveis com o 

encaminhamento da atividade lúdica e dos objetivos educativos)”, (PIMENTEL, 2004, p. 148)  

identificam dificuldades para interagir com todas as crianças, conferindo “exclusivamente ao 

educador a definição e caracterização do jogo, sem participação dos alunos na tomada de 

decisão sobre o que será feito e como deverão atuar” (PIMENTEL, 2004, p. 148). 
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 No decorrer da investigação e após outras vivências realizadas, a professora Lia auto-

avalia-se: 

“[...] eu sei que eu tenho que aprender a ser menos dominadora. Acho que vou 

começar experimentando eles fazerem desenhos [...] Não vou conseguir soltar os alunos de 

uma hora para outra” (PIMENTEL, 2004, p. 161). 

 

 As ações de formação compartilhada da pesquisadora e os instrumentos utilizados na 

sua investigação individual servem de apoio para a auto-reflexão da professora: 

Estou começando a pegar o jeitão do que agente faz aqui... (antes) a gente não tinha 
condição de observar na mesma hora em que o jogo está acontecendo [...] A 
observação acabou sendo feita depois quando a gente conversou sobre os trechos 
que a Ale passou no vídeo (PIMENTEL, 2004, p. 186). 
 

 Os impactos verificados nas dimensões do cotidiano são constatados 

1)  na reorganização do espaço 

2) na ampliação do tempo de atividades lúdicas 

3)  na intensificação das relações pessoais 

 

 Na dissertação de mestrado realizada por Gomes (2005), a pesquisadora e as 

professoras investigaram inspirados por Bruner (1990) como escutar e contar histórias pode 

contribuir para a construção da identidade e a autoria das crianças e da cultura da infância. 

Para Bruner (1997) o uso das narrativas depende do espaço, do tempo e da interação das 

crianças que passam a utilizar suas experiências nas histórias não canônicas, e com a 

mediação do adulto produzem histórias canônicas, redescobrindo o conhecimento do mundo 

cultural. 

 Para desenvolver esse projeto, a pesquisadora realizou um estudo de caso do tipo 

pesquisa-ação realizando sessões de contar histórias (18 sessões) filmadas e transcritas além 

da utilização de outros instrumentos apontados no Quadro 5 na  página 140. 

 Uma das professoras (Rosa) revelou-se como “tradicional”, denominação constatada 

pela pesquisadora na observação da inter-relação daquela com as crianças.  

A princípio, Rosa cobrava das suas crianças disciplina e atenção no que apresentava. 
Observava seus “alunos” (nomenclatura utilizada pela professora) entrarem na sala 
de leitura, aguardando que se sentassem e ficassem quietos e silenciosos. Íamos para 
os ambientes da escola em fila e Rosa lembrava às crianças: - Pessoal essa é a sala 
do silêncio (sala de leitura). Vamos ficar bem quietinhos e não atrapalhar a história. 
[...] Para Rosa, na maioria dos casos, o professor é responsável pelo aprendizado dos 
alunos, é ele que decide o que irão fazer, cabendo-lhes apenas executar (GOMES, 
2005, p. 60). 
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 Na medida em que as reuniões de estudo e discussão das práticas cotidianas nas 

sessões de contar histórias foram acontecendo, a pesquisadora sugere outras atividades como, 

por exemplo, o desenho livre com o objetivo das crianças expressarem o que foi mais 

significativo. Essa atividade, 

mostrou a professora que as crianças são diferentes, e expressam sua cultura e 
atribuem significados de maneira diversa. - Eu pude ver que, deixando a criança 
fazer o que foi interessante para ela, a gente se surpreende, como, nesse caso, eu 
nunca poderia ter mimeografado essa idéia do meu aluno. Ele quis fazer a 
Chapéuzinho indo pelo caminho errado. Eu nunca teria pedido para ele desenhar o 
caminho errado (GOMES, 2005, p. 68). 
 

 Para realizar essa intervenção junto às crianças, a pesquisadora, em conjunto com a 

professora, ofereceu materiais para expressão gráfica (papéis, tintas, pincéis, pintura na parede 

de azulejos) e incentivou a dramatização das mesmas, utilizando fantasias e fantoches, para 

que as crianças expressassem suas impressões sobre as estórias, e para que a professora 

constatasse as capacidades das crianças.  

 Outro destaque significativo nessa dissertação foi o projeto Livro Viajante, que 

consistiu “no ato das crianças escolherem um livro da sala de leitura e levá-lo para casa 

fazendo uma leitura em família e trazê-lo para a escola, contando e socializando com os 

amigos os momentos que ocorreram em casa” (GOMES, 2005, p. 81). 

 Nos relatos das professoras a intenção do envolvimento das famílias era um dos 

pontos altos do projeto, e que muitas vezes não se concretizou, por outro lado, o momento do 

reconto da história feito pelas crianças surpreendeu as professoras contribuindo para o 

fortalecimento da concepção de criança como protagonista da ação educativa como podemos 

constatar na fala da professora Rosa: 

“No começo as crianças ficavam tímidas, a voz baixa e o livro virado para si. Aos 

poucos, estão soltando as vozes, fazendo vozes diferentes para os personagens e mostrando 

mais a ilustração, coisas básicas para contar uma história” (GOMES, 2005, p. 81). 

 Podemos também verificar nessa dissertação, a maneira como a Formação profissional 

pode contribuir para o desenvolvimento organizacional. A professora Rosa que se intitulava 

como “tradicional” utiliza o conhecimento adquirido durante a Formação em Contexto e o 

divulga na outra instituição em que trabalha, demonstrando a ecologia do desenvolvimento 

profissional (BRONFEBRENNER 1996; OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 

2001), o efeito da mudança do professor enquanto pessoa (microssistema) que, envolvida com 

seu contexto de trabalho (mesossistema), amplia suas competências comportamentais e 

interpessoais (macrossistema) (OLIVEIRA-FORMOSINHO; FORMOSINHO, 2001). 
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Eu estou levando algumas coisas que aprendi com voce aqui lá prá outra escola onde 
trabalho à tarde. E uma coisa que me chamou muita atenção é de dar ouvido para a 
criança, porque de uma resposta que não tem nada a ver, é interessante, porque, 
mesmo se eles respondessem uma coisa nada a ver com o que você tinha 
perguntado, você deixava eles falarem e dava significado, e dava importância ao que 
a criança estava falando, mesmo se não era o que você tinha perguntado; eu agora 
estou procurando fazer a mesma coisa na outra escola também, estou tentando 
trabalhar diferente lá também, porque a gente tem que socializar os conhecimentos, 
não é? Então estou levando lá para o Taboão. Eles já estão contando histórias, mas 
ainda não estão emprestando livros porque eu quero fazer uma reunião com os pais 
também, como aqui, porque eu achei muito importante envolver a comunidade, tanto 
que até agora não aconteceu nada com nenhum livro (GOMES, 2005 p . 68) 
 

 Essas intervenções resultaram em significativo impacto nas dimensões do cotidiano da 

instituição, 

1) na apropriação pelas crianças de outros espaços institucionais para além da sala de 

aula,  

2) na ampliação do tempo da atividade de contar histórias,  

3) na qualidade das interações entre crianças e crianças e crianças e adultos 

4) na elaboração de projetos com base nas narrativas,  

5) no registro e avaliação das crianças e 

6) no envolvimento das famílias   

 Freyberger (2005), realizou intervenções com os professores e as crianças. Derivada 

das ações de formação, as questões da reorganização do ambiente foram trabalhadas de 

maneira prática, com a construção de maquetes e a decoração das salas. 

 A organização do espaço e dos materiais nas instituições aparece como um dos 

desafios a serem superados. A tese defendida por Freyberger (2005) faz essa interligação 

entre o espaço e a concepção de educação, a criança e o ambiente educativo em constante 

desenvolvimento e as políticas públicas estagnadas pautadas no menor custo. 

 A pesquisadora realiza três estudos de caso, em parceria com as educadoras de uma 

creche pública instalada numa região privilegiada da cidade, com toda infra-estrutura urbana 

de água, luz, esgoto, transporte público, hospitais, cartórios, áreas de lazer, possui uma 

estrutura física inadequada para o atendimento de crianças pequenas, nas palavras da sua 

Diretora: 

Então qual é o nosso problema aqui? É pensar num espaço mais interativo, 
aproveitando o espaço existente. Então, quais são as soluções para fazer espaços 
interativos onde a criança possa usá-los, legais para as crianças não só para os 
adultos. E são coisas que a arquiteta está pensando para apresentar soluções baratas, 
boas para a gente unir com o que nós podemos e temos a intenção de fazer 
(FREYBERGER, 2005, p. 70). 
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 Para realizarmos a Formação em Contexto numa creche a pesquisadora precisou se 

defrontar com características organizacionais e estrutura física diversa das encontradas nas 

demais escolas apoiadas, tendo em vista o processo de integração da rede de creches ao 

sistema municipal de ensino19. 

 A primeira dificuldade a ser superada era encontrar um horário comum para a 

realização das reuniões para formação com as professoras sobre o projeto de reorganização do 

espaço. Inicialmente, as reuniões ocorreram com sub-grupos, em horários diversos 

dependendo da quantidade de profissionais e a disponibilidade de participação, tendo em vista 

o déficit de profissionais que atuavam na creche e “como revela P2, a falta de investimento e 

recursos gera descrédito na equipe que a cada novo projeto não vê os frutos do investimento 

humano ali posto. A cada dia é preciso reciclar e reutilizar materiais velhos e quebrados” 

(FREYBERGER, 2005, p. 81). 

 A solução encontrada, com algumas resistências foi o remanejamento nos horários de 

entrada e saída dos profissionais (a creche funciona 12 horas) construindo um horário comum 

no período entre as doze e treze horas, coincidente ao repouso (sono) das crianças. 

 Em algumas salas já existiam cantos temáticos da casinha e dos livros, porém “as 

dificuldades materiais e financeiras impediam arranjos mais ousados e cantos com maior 

diversidade/repertório de materiais” (FREYBERGER, 2005, p. 88).  

 Um dos destaques efetuados pela investigadora é a liderança desenvolvida pelas 

gestoras dessa instituição, que participam do Contexto de Supervisores desde seu início e 

acreditam na Formação em Contexto. 

A coordenadora, com o “pé-no-chão”; cuida para que os “sonhos” da diretora se 
realizem. A diretora, com sua fé inabalável na infância e na educação, luta pelos 
direitos das crianças e pela qualidade na educação infantil, envolvendo-se 
politicamente com as instâncias superiores em prol dos direitos da criança; acredita 
em pedagogias para a infância, em Reggio Emilia e High/Scope, mas não implanta 
modelos. Tem consciência de que é preciso criar a pedagogia para cada local, 
utilizando-se sim de experiências anteriores, mas sempre adaptando-as à realidade 
brasileira (FREYBERGER, 2005, p. 81). 
 

 Durante as reuniões de formação, a pesquisadora apoiada nas pedagogias da infância 

(em especial em DEWEY, 1959), nos documentos oficiais sobre a construção do regimento da 

creche, nos temas estudados nos grupos do Contexto de Professores e de Supervisores, discute 

com o grupo de profissionais da creche o projeto pedagógico da escola de maneira que: 

As professoras, ao inserirem o projeto pedagógico no espaço físico, criam o 
ambiente educativo, com suas características espaciais, cor, volume, texturas, linhas 
e relações que aí se formam, incluindo as questões e diretrizes político-sociais do 
grupo (FREYBERGER, 2005, p. 99). 
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 As alterações no espaço como a montagem do berçário, levaram em consideração as 

características e peculiaridades da criança pequena, seu bem-estar, as sensações do bebê, 

porém “a necessidade melhorar as paredes e o piso se sobrepõem ao ambiente educativo em 

que a decoração das paredes é mais uma forma de suavizar os problemas estruturais” 

(FREYBERGER, 2005, p. 114). 

 As reuniões eram tensas e debandavam constante intervenção da direção ou da 

coordenação pedagógica para decisão sobre a organização geral dos ambientes, a 

territorialidade demonstrada nos discursos (“na minha sala... eu gostaria que a minha sala 

fosse a do faz de conta”), indica a necessidade de abstração para a conquista do espaço maior, 

o espaço da criança na educação (FREYBERGER, 2005, p. 148). 

 Para superar essa situação, decidiu-se por convidar as crianças a participar das 

decisões, escutá-las e respeitá-las auxiliaria na formação do grupo de profissionais (DEWEY 

1953, 1959; MALAGUZZI, 1996, 1999). 

As crianças participaram ativamente da montagem da casinha na sala, indicando sua 
localização e os principais elementos da sua composição.  
Foi Feita uma roda de conversa com as crianças, P6 e arquiteta para discutir o que 
tinha e o que não tinha no espaço da casinha. 
A primeira pergunta que dirigi às crianças: o que tinha na casa deles que eles 
gostariam de colocar na casinha? 
- Porta. 
- Fogão 
- Cama 
- trinco na porta 
- Pitbull 
A - Eu tenho medo de pitbull 
- mas esse é bonzinho 
A segunda pergunta: Onde eles gostariam de montar a casinha? Olhando para a sala, 
onde eles tinham vontade de montar aquele espaço? 
Andamos pela sala e eles falaram “perto da janela” e me mostraram o local. É 
preciso ressaltar que a sala estava com todos os móveis além dos objetos de casinha. 
Assim o que eles me mostraram era também o espaço livre (Notas de Campo 
Arquiteta) (FREYBERGER, 2005, p. 151).  
 

 As crianças também participaram do processo de montagem e arrumação dos móveis e 

materiais, “carregavam os móveis em duplas, mostrando que dentro da perspectiva 

colaborativa o trabalho em equipe é fundamental, mesmo decisões simples como onde colocar 

e quais móveis são tomadas em grupo” (FREYBERGER, 2005, p. 151). 

 A investigação sobre um ambiente educativo, sua construção partilhada com as 

gestoras, professoras, crianças e demais funcionárias, com base nas pedagogias da infância 

reforçam a idéia de que o ambiente da educação infantil é composto pelo espaço físico e todas 

as “características espaciais de cor volume, texturas e linhas mediadas pelas interações 

humanas que criam relações e ações” (FREYBERGER, 2005, p. XVI). 
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 Os resultados constatados a partir das intervenções realizadas mostram significativo 

impacto: 

1) na reorganização dos espaços e ambientes como um todo, inclusive na ampliação e 

disponibilização de materiais para as crianças 

2) na reorganização do tempo fruto do novo projeto pedagógico que propõe a utilização 

de salas ambientes 

3) nas interações entre crianças e crianças e crianças e adultos 

4) na observação e registro das atividades com as crianças 

5) na realização de projetos , na área externa brincadeiras com água. 

 

 A investigação sobre a reorganização do espaço físico para a educação infantil está 

presente em outra investigação realizada por pesquisador do Grupo FEUSP. Nela o interesse 

do pesquisador está centrado na construção de uma prática diferenciada, centrada na 

atividade da criança dentro do espaço escolar previamente reorganizado.  

 A pesquisadora investigou as mudanças na prática da professora decorrentes do 

processo de pesquisa-ação compartilhada e os possíveis desdobramentos que podem ser 

observados nas crianças. 

 Outra diferença está no distanciamento da coordenação pedagógica e da direção da 

instituição na participação do projeto, apesar da autorização. “Esse distanciamento do 

coordenador pedagógico é fator generalizado na cultura institucional da educação infantil do 

município, sendo a sensação de “isolamento” uma queixa muito comum das educadoras” 

(FESTA, 2008, p. 106). 

 Nesse caso, a sensação de isolamento é superada pelo apoio e acompanhamento 

oferecido pela pesquisadora, constatado pelas palavras da professora participante Luciana: 

“O fato de ter alguém assim perto foi o que mais me atraiu. A proposta eu gostei 

bastante, mas ter alguém que vai acompanhar, que vai sei lá, conversar a respeito da sua sala, 

eu achei mais interessante” (FESTA, 2008, p. 106). 

 
 Para a realização da investigação foram utilizadas os instrumentos assinalados no 

Quadro 5 da página 140  dos quais a filmagem e a entrevista com as respectivas transcrições 

complementaram as notas de observação realizadas semanalmente pela pesquisadora. 

 Se a investigação do ponto de vista da pesquisadora do Grupo FEUSP possibilitou o 

acompanhamento do processo de mudanças na prática da professora; para a professora, 

possibilitou a investigação da própria ação, transformando-a numa ação reflexiva com base na 
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observação da ação das crianças. Essa mudança no “olhar” do profissional é constatada nos 

aspectos relacionados por ela própria: 

a) as crianças demonstram prazer em pintar; b) cada criança faz várias pinturas; c) 
misturam as tintas dentro dos potes e os colegas ficam com cada vez menos opções 
de cores para seus trabalhos; d) preocupam-se mais com o processo que com o 
produto, e) há pouca figuração (formas definidas); e limpam a mesa ao final da 
tarefa; gostam de pintar em grupo ou com os colegas mais próximos (FESTA, 2008, 
p. 118). 
 

 Durante a reunião de tutoria, a pesquisadora e a professora discutem e refletem sobre 

as imagens das situações e do auto-relato da professora sobre as dificuldades para disposição 

dos materiais, a organização do ambiente de forma a proporcionar a autonomia das crianças, o 

barulho da sala, o uso do computador. 

 As fotos ilustram o aumento na quantidade e diversidade dos materiais a disposição 

das crianças, todos organizados em grandes caixas dispostas pela sala, disponíveis para 

concretizar as aprendizagens a partir da iniciativa pessoal da criança sobre os materiais, que 

lhes interessem (MALAGUZZI, 1997). 

 A professora revela à pesquisadora suas duvidas quanto à ação das crianças frente à 

diversidade e qauntidade de materiais e também sobre seu processo de reflexão: 

No início do ano a educadora, em entrevista concedida à pesquisadora afiormou que, 
olhando o material disponível para o manuseio, acreditava que as crianças teriam 
grandes dificuldades. Dizia ela: “a princípio, pela quantidade de brinquedos eu 
fiquei pensando assim: se a criança tiver todos esses brinquedos disponíveis ela até 
se perde um pouco, né? Eu pensei em apresentar aos poucos esses brinquedos [...] 
março, 2006. 
[...] 
Observou-se contudo, que com o passar do tempo  a educadora não só manteve a 
diversidade e quantidade de materiais disponíveis, como foi introduzindo novos, 
trouxe do seu acervo pessoal um quebra-cabeça, oportunizou o uso de materiais mais 
variados para as produções artísticas das crianças, criou jogos cooperativos, trouxe 
massinha caseira (FESTA, 2008, p. 126). 

  

 Esse posicionamento da professora vem corroborar com o pensamento de Dewey 

(1959) sobre os preceitos da liberdade de escolha da criança, autonomia e criação; e do papel 

do professor como mediador da aprendizagem, responsável por organizar e proporcionar 

zonas de desenvolvimento proximal favorecendo o desenvolvimento da criança 

(VYGOTSKY, 1996). 

 O relato reflexivo da professora sobre suas crenças e as implicações desta na 

organização do ambiente educativo: 

Eu acho que eu menosprezava um pouco essa capacidade deles até de conseguir se 
organizar, de conseguir, sei lá ... mesmo assim de trabalhar num ambiente que tem 
tantas possibilidades, escolher... Eu achava assim: é tanta coisa [...] se um vai fazer 
uma coisa e o outro vai fazer outra coisa completamente diferente, será que vai dar 
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pra se organizar? [...] então acho que isso era uma coisa que eu achava que eles não 
iam conseguir e eles conseguem muito bem (FESTA, 2008, p. 128). 
 

 Para compreender o que acontece do ponto de vista das crianças, quando ocorrem 

mudanças no ambiente educativo, a investigadora utilizou a Escala de Envolvimento das 

Crianças - LYS-YC, proposta por Laevers (1994). 

 A escala é composta por uma lista de indicadores características de um 

comportamento de envolvimento (concentração, energia, criatividade e complexidade; 

expressão facial e postura; persistência, precisão, tempo de reação, linguagem, satisfação) e 

de uma tabela de classificação que coloca o nível de envolvimento numa escala de 1 a 5 

pontos (sem atividade, atividade interrompida freqüentemente, atividade mais ou menos 

contínua, atividade contínua com momentos de grande intensidade, atividade intensa e 

prolongada). 

 Como a sala conta com 35 crianças matriculadas, com média etária entre 5 e 6  anos de 

idade, número muito alto para realizar as observações, a professora e a pesquisadora 

decidiram com base nas indicações de Laevers observar 12 crianças. 

 Coube a professora após trabalho reflexivo, a indicação dos sujeitos que tiveram como 

critério em primeiro lugar a boa freqüência e as que de “algum modo a deixavam mais 

intrigada, seja por requererem a tenção permanente ou por apresentarem certo distanciamento 

da atividade ou dos colegas” (FESTA, 2008, p. 106). 

 Definiram que as observações, para efeito da aplicação da escala, seria realizada 

durante período de brincadeira espontânea das crianças nos meses de abril e novembro, e em 

atividades orientadas pela professora nos meses de agosto setembro e novembro; dentro da 

sala de atividades que teve o espaço reorganizado.  

 Os resultados demonstram níveis altos de envolvimento das crianças, 

[...] corroborando o apontado por Csikszentmihalyi (1999), que quando havia um 
nível maior de envolvimento da criança, ou estado de fluxo, como aponta o autor, a 
maioria dos apelos externos era ignorada ou trazia interferências pouco 
significativas para a ação que a criança estava desenvolvendo e não pareciam afetar 
seu envolvimento de maneira definitiva (FESTA, 2008, p. 151). 
 

 Para a pesquisadora: 

O ponto principal desta análise do envolvimento da criança foi a constatação de que 
os contextos educativos afetam diretamente a aprendizagem e o desenvolvimento da 
criança e que, em posse de um conhecimento mais profundo do contexto em que 
atua, o educador torna-se mais competente para inferir, transformando-o, e assim 
tornando-se um real mediador para auxiliar do processo de construção de 
conhecimentos da criança pequena (FESTA, 2008, p. 163). 
 

 Segundo a pesquisadora, ao analisar os resultados da investigação sobre o projeto de 

reorganização do espaço considera que: 
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Os dados coletados demonstram que os elementos determinantes das alterações não 
emanaram das especificações contidas no interior da proposta em si. A 
concretização de tais mudanças esteve sempre nas mãos da educadora que encampou 
o desafio de atuar diferentemente, fazer valer os princípios estabelecidos e viver um 
processo de ação-reflexão-ação, voltado à ampliação da qualidade da prática 
educativa (FESTA, 2008, p. 165). 
 

 Essas constatações reforçam a importância da formação dos profissionais que atuam 

na educação infantil, de maneira ecológica, num continuum, e que contribua para a construção 

da profissionalidade de maneira compartilhada, em companhia (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

FORMOSINHO, 2001). 

 Os impactos da pesquisa-ação relatada podem ser constatados 

1) no aperfeiçoamento e ampliação dos materiais e seu uso dentro de um espaço 

reorganizado 

2) na ampliação do tempo das atividades lúdicas desenvolvidas 

3) na melhoria da qualidade da interação entre crianças e crianças e professora e crianças 

4) na adoção de praticas de observação e registro e avaliação do desenvolvimento das 

crianças e das atividades. 

 

 As diferentes modalidades de intervenções promovem a adoção de práticas inovadoras 

resultantes da imbricação entre a reflexão das práticas realizadas e a ampliação do repertório a 

partir da troca de experiências e do estudo de referencial teórico-pedagógico. A reflexão dos 

profissionais é orientada para e pela prática que foi resultante de um saber-fazer instituido e 

deficitário com o objetivo de modificá-lo (ZEICHNER, 2005). 

• ESTÁGIOS 

 Outra modalidade de intervenção utilizada pelo Grupo FEUSP é a realizada pelos 

estagiários da graduação de Pedagogia. O estágio caracteriza-se como um momento 

privilegiado para a formação do profissional de educação infantil em especial quando há a 

possibilidade de atuação direta na prática integrando ações no cotidiano escolar, concepções e 

pesquisas. 

A iniciação à profissão efetuada nos estágios, em escolas apoiadas, com supervisão 
da unidade infantil e da Universidade, representa a integração entre a formação 
inicial e o desenvolvimento da profissão. Alunos em formação aprendem com 
professores experientes havendo intensa interlocução entre ambos, com ganhos 
recíprocos (KISHIMOTO, 2006b p.3). 

 

 O estágio apresenta-se como um instrumento para conhecimento da realidade da 

instituição de educação infantil, permitindo ao futuro profissional conhecer a prática 

cotidiana, as suas relações interpessoais entre crianças e crianças e crianças e adultos e adultos 
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e adultos, vivenciando e atuando, tendo por parâmetro a observação e o contato com a pratica 

pedagógica dos demais profissionais, protagonistas da ação educativa. 

[...] sempre na condição de colaborador deste processo rompendo com o mito do 
estagiário crítico do trabalho desenvolvido pelos professores nas instituições ou 
como mero auxiliar desses docentes.  
A reação do professor ao estagiário – muitas vezes de recusa – impossibilita um 
processo mais reflexivo e significativo do estágio. Uma das possibilidades do 
estágio em contexto integrado é ajudar a romper com esse paradigma, ao trabalhar 
com o protagonismo de ambos em parceria, colaboração (SANTOS; CREPALDI; 
CUNHA, 2007, p. 4). 
 

No estágio realizado na perspectiva da colaboração dentro de um contexto integrado, os 

futuros professores têm a liberdade de expor suas intenções e dialogar com os professores em 

exercício sobre as possibilidades do trabalho a ser realizado. São incentivados a observar o 

funcionamento da instituição de educação infantil, conversam com crianças, professores e 

gestores e apresentam seu projeto de intervenção. Para realização da intervenção são 

assessorados pelo grupo de profissionais da instituição seja durante as atividades com as 

crianças, com professora da disciplina ou pesquisador do Grupo FEUSP. 

As instituições de educação infantil manifestam seu interesse em receber os estagiários 

numa construção dialogada, de mudança de ponto de vista, de adaptação ou substituição dos 

projetos pensados, conforme registra, Relatório de estágio 2006: 

 

[...] Logo no primeiro dia, percebi que em relação às crianças não seria difícil 
estabelecer o vínculo necessário, talvez por eu ser homem, referência naquele 
contexto. O fato é que eu mesmo e as crianças mais tímidas se mostraram tranqüilas 
com a minha presença já no segundo dia. [...] Mas este também foi o tempo em que 
houve as conversas com as professoras da sala. Aproveito para destacar o 
comprometimento das duas em relação ao meu estágio. Foram sempre muito 
disponíveis e logo entenderam que a idéia era fazer algo que tivesse sentido para a 
CEI e não apenas uma intervenção alienada do processo que ali ocorre. Dessa 
premissa surgiu nas conversas a idéia de fazer algo relacionado à brinquedoteca. 
Aceitei prontamente a idéia, já que a partir daquele momento senti que de fato meu 
trabalho poderia, potencialmente, servir de alguma forma para a equipe da escola. 
 

 A participação da estagiária fecha o foco de abrangência da Formação em contexto 

que une a formação, pesquisa e intervenção, por reiniciar o ciclo com a estagiária, da 

formação  inicial para a continuada, todos atuando em conjunto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Verificamos em nossa investigação que a contribuição dos Grupos de Pesquisa é 

relevante para a formação dos profissionais de educação infantil, especialmente por focalizar 

a formação, a pesquisa e a intervenção no campo da infância. 

 Constatamos que embora partilhem dos mesmos pressupostos de formação 

profissional, os dois grupos são distintos em sua estrutura e funcionamento e no tempo/espaço 

de inserção nas culturas de origem. 

A Associação Criança atua em Portugal desde os anos 90 e o Grupo FEUSP, no Brasil, 

desde o ano 2000. 

 A Associação Criança nasceu de um movimento cívico com origem no 

CIFOP/CEFOPE – IEC da Universidade do Minho, denominado Projeto Infância. O seu 

principal objetivo foi o de identificar e contextualizar modelos de qualidade para a educação 

de infância, posto que só a qualidade tem impacto na vida escolar e social da criança. O 

Projeto Infância e a Associação Criança alcançaram esse objetivo utilizando-se de processos 

formativos na integração dos níveis de formação inicial, contínua em contexto e da pós-

graduação. 

Em Portugal o curso de formação de educadoras possui uma especificidade própria 

que revela a compreensão de que formar educadoras tem muito em comum com formar outros 

professores, mas tem também outras particularidades em razão da idade das crianças, dos 

contextos de atendimento e educação, além da história da profissão docente.  

A Universidade do Minho, IEC, na qual o Projeto Infância está sediado, respeita essa 

especificidade desde o plano curricular da formação das educadoras. Contudo a cultura 

universitária é muito territorial (Formosinho, 2002, 2005) e encontra formas reducionistas de 

academizar a formação. Assim o esforço do Projeto Infância, e posteriormente o da 

Associação Criança, foi o de retomar a formação na profissão e valorizar a formação prática 

durante o curso de licenciatura, utilizando gramáticas pedagógicas como mediadoras da 

teoria-prática.  

Embora dispondo de um contexto mais favorável do que o brasileiro, tem sido um 

processo muito exigente para os membros da Associação Criança. As conquistas realizadas na 

teorização e pesquisa sobre a especificidade da ação profissional são consideradas como 

muito significativas e de grande importância acadêmica por investigadores nacionais e 

estrangeiros. 
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 Em contraposição ao percurso da Associação Criança, o Grupo FEUSP, apesar de 

vinculado à Universidade de São Paulo, nasceu da ausência de um espaço de estudo 

especializado sobre a infância dentro da própria universidade e, para criá-lo, busca apoio 

externo em experiências com êxito para iniciar um processo de valorização da infância e da 

formação de profissionais para essa área. Não se trata ainda de fomentar políticas públicas. 

Antes o Grupo empenha-se em mostrar para a universidade a importância de criar um projeto 

específico para a formação do profissional de educação infantil. 

 A falta de especificidade na formação desse profissional no Brasil tem suas origens na 

tradição universitária de organização em campos disciplinares, que por princípio desconsidera 

as peculiaridades do desenvolvimento integral da criança na relação direta com o ambiente e 

com as pessoas que a cercam. 

 A Pedagogia, similar a outras existentes no mundo, é um curso mais próximo das 

Ciências Sociais, que pouco se aproxima das práticas pedagógicas desenvolvidas dentro das 

instituições de ensino de educação infantil. 

 Dessa concepção resulta um curso generalista com perfil amplo, distante da prática 

pedagógica que envolve desde a educação infantil, educação fundamental e média, gestores e 

pesquisadores, com conteúdos predominantemente teóricos fragmentados, sem especificidade, 

com metodologia transmissiva e desarticulados com a prática pedagógica. 

 No Brasil a educação infantil passou integrar a educação básica apenas em 1996, com 

a promulgação da Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa mesma Lei 

estabeleceu a obrigatoriedade da formação dos docentes em nível superior para a educação 

básica (cursos de licenciatura), sem determinar a especificidade da formação do profissional 

de educação infantil docente ou sequer dos demais profissionais de gestão e supervisão ou dos 

conteúdos a serem ministrados, como acontece em Portugal. 

 Depois de 10 anos da promulgação da legislação, a Universidade ainda possui a 

mesma a estrutura de formação de professor (inicial e continuada), sem as especificidades 

necessárias, permanecendo distanciada do cotidiano da infância, fator indispensável para a 

ação dos professores e demais profissionais, que as desconhecem. 

 O Grupo FEUSP, em companhia com a Associação Criança, tem investido na sua 

auto-formação para superar defasagens na formação de seus membros e poder contribuir com 

os profissionais parceiros, buscando aprofundar os estudos sobre pedagogias da infância, 

cultura organizacional, metodologia de pesquisa, metodologia de projetos, uso de escalas, 

registro e documentação. 
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 A Associação Criança e o Grupo FEUSP adotaram a formação em contexto como uma 

modalidade de formação que pode contribuir para o desenvolvimento profissional e para a 

organização de educação infantil, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação 

oferecida para as crianças, e adotaram como eixos de trabalho a formação, a pesquisa e a 

intervenção em contextos educacionais. 

 Ambos trabalham com a Formação em Contexto (acompanhando as práticas dos 

professores), vão até as escolas, investem na formação profissional para atingir a qualidade de 

educação para as crianças e acreditam que os objetivos são alcançados quando há inovação 

nas práticas dos profissionais, com o apoio dos supervisores educacionais e dos pesquisadores 

da Associação Criança e dos pesquisadores parceiros do Grupo FEUSP, que exercem as 

funções de apoio e, em alguns casos, de supervisão. 

 Ambos utilizam-se de reuniões, encontros, cursos e oficinas como estratégias de 

trabalho, não na perspectiva transmissiva, mas como momentos de encontro onde os 

protagonistas, professores, gestores, coordenadores, supervisores pesquisadores e demais 

profissionais não docentes podem trocar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e profissional de todos. 

 A Associação Criança desenvolveu uma perspectiva de formação em contexto de 

inspiração em algumas correntes da psicologia ecológica (BRONFENBRENNER, 1979). 

Contudo, porque faz este trabalho com os professores (adultos) nos seus contextos 

profissionais, foi criando uma perspectiva que, sendo ecológica, tem especificidades muito 

significativas para a intervenção e para a pesquisa.  

Segundo Oliveira-Formosinho e Formosinho (2008) a formação em contexto é um 

conceito de difícil definição. Sabe-se que é difícil definir formação e que é difícil definir 

contexto. Sabe-se que formação em contexto não pode ser definida pelo somatório de duas 

definições prévias – a de formação e a de contexto. Os autores afirmam que a formação em 

contexto é uma perspectiva de pedagogia de formação cujo centro é a práxis. 
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Figura 4  

Centralidade da Formação em Contexto 
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As práticas sociais, nesse caso a prática educativa, não podem ser pensadas de forma 

reducionista. A prática educativa não é o somatório das práticas de cada indivíduo 

(reducionismo individualista). Não é também um subproduto do coletivo (reducionismo 

coletivista). É um fenômeno complexo em que o indivíduo e os grupos desenvolvem 

processos complexos de apropriação e recriação do conhecimento profissional prático no 

contexto das organizações em que exercem sua profissão e que estão ecologicamente 

influenciadas pelas culturas locais e nacionais. 

As investigações mencionadas verificaram que os processos de formação em contexto 

da Associação Criança produzem a transformação no cotidiano pedagógico. Isto é: nas salas 

de atividade onde as crianças aprendem, transformando as dimensões do cotidiano, 

repensando-as e recontextualizando-as e com isso beneficiam a aprendizagem das crianças. 

As mesmas investigações verificaram transformações na organização e nas lideranças. 

 No Brasil verificamos que a modalidade da Formação em Contexto tem algumas 

dificuldades para ser implementada nas escolas apoiadas, por problemas na formação inicial 

dos profissionais ou pela falta de autonomia das escolas e do próprio Grupo e por problemas 

de acompanhamento e supervisão. 
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 O Grupo FEUSP realiza uma formação contextualizada de acordo com as 

possibilidades da escola, centrada em seus problemas e em alguns casos situada. É ecológica e 

colaborativa por ocorrer com a parceria e comprometimento das pessoas que se envolvem, 

voluntariamente, nas instâncias de formação que o Grupo realiza (Contexto de Professores e 

de Supervisores, e no Ponto de Cultura). 

 Raros são os casos de acompanhamento sistemático do supervisor especializado e 

vinculado ao poder público, porque ainda prevalece a lógica burocrática de forma muito 

acentuada. 

 A superação dessa realidade pode acontecer com a mudança na política de formação 

profissional sob a responsabilidade da Universidade, iniciando-se pela oferta de cursos 

diferenciados para o professor e para o supervisor de educação infantil e pleitear junto ao 

poder público mecanismos de aproximação entre a formação inicial e a formação continuada 

dentro das instituições de ensino. 

 Esses mecanismos podem considerar o processo de Supervisão Ecológica de 

Formação Inicial realizado pela Associação Criança, que investe na formação continuada dos 

professores que já atuam nas instituições para que estes, utilizando os processos de mediação, 

integração, participação guiada e homológica, modifiquem suas práticas com a participação e 

a cooperação dos estagiários em processo de formação, resultando no adensamento da cultura 

profissional e renovação das práticas. 

 No Brasil questões culturais e estruturais, como a prevalência da transmissão de 

conhecimentos em detrimento da participação, poucos professores para muitas crianças, alto 

índice de absenteísmo, pouca quantidade e diversidade de materiais e objetos, rotinas fixas em 

favor do adulto, entre outras situações, fazem com que profissionais comprometidos com o 

direito da criança busquem na Universidade respaldo para a transformação dessa realidade em 

curto prazo. 

 Instâncias como o Grupo FEUSP contribuem para a transformação da prática do 

profissional, porque incentivam a prática-reflexiva que resulta em mudanças significativas 

para as crianças.  

 Uma das diferenças entre os dois grupos na forma de intervenção nos contextos deriva 

da precária formação inicial dos profissionais brasileiros. No caso do Grupo FEUSP, a 

formação em contexto inicialmente conta com a adesão voluntária de profissionais ou 

pequenos grupos de profissionais e precisa resgatar a formação inicial, em geral utilizando a 

Pedagogia do Jogo, para reestudar as pedagogias, as concepções e a profissionalidade para 
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transformar as práticas individuais em direção das práticas coletivas e, 

conseqüentemente, atingir o objetivo final de acesso à qualidade de educação para a criança. 

 A Associação Criança já conseguiu contribuir para a construção da profissionalidade 

na educação infantil desde a formação inicial, que é integrada à formação continuada dos 

profissionais que já atuam nas instituições. A Associação também conquista o consentimento 

da instituição parceira, o apoio de fundações e a participação dos profissionais para realizar 

com autonomia as intervenções, implementa práticas coerentes que se manifestam em toda a 

organização e em todas as dimensões da pedagogia. 

 No caso do Grupo FEUSP não existe a autonomia para fazer intervenções que 

resultem em modificações estruturais na escola apoiada, em decorrência de nem sempre 

existir o consentimento formal, seja por parte das escolas apoiadas ou do poder público para 

realização da formação em contexto dentro da instituição.  

 Tanto a estrutura física como a pedagógica obedecem a padrões arquitetônicos e 

administrativos que reforçam o isolamento e a lógica centralizadora e burocrática. Para 

superar essa situação, o Grupo investe na adesão voluntária de professores e não-docentes 

(geralmente em uma escola apoiada não são todos os profissionais que participam do processo 

de formação) para fomentar a formação e, por conseqüência, a investigação e intervenção, 

obtendo como resultado impactos significativos em algumas das dimensões do cotidiano da 

instituição e na qualidade do atendimento às crianças. 

 Mesmo com essas dificuldades características de cada sistema de ensino, 

consideramos que os resultados das formações, investigações e intervenções realizadas pelo 

Grupo FEUSP foram relevantes e produziram significativo ganho de qualidade nas dimensões 

do cotidiano infantil, mesmo que pontuais, por não ocorrerem com todos os profissionais e em 

todas as categorias do cotidiano. 

 Os impactos mais significativos são encontrados nas tentativas de mudança de espaços 

e materiais, nas interações para ampliar o tempo e o uso do brinquedo e da brincadeira, do 

jogo simbólico com base nas histórias infantis e do movimento.  

 Esses impactos acontecem em decorrência de o Grupo FEUSP dispor do LABRIMP, 

do Ponto de Cultura, e da tradição em pesquisa e formação no brincar. O eixo da valorização 

do lúdico é a marca do Grupo, na mesma medida em que a Associação Criança tem a tradição 

na discussão das pedagogias, quer na formação inicial como na continuada, e por dispor de 

uma estrutura de apoio físico para a discussão e implementação de pedagogias, o que faz com 

bastante propriedade. 
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 A interlocução dos dois grupos criou novos mesossistemas em que as características 

de cada um começam a ser partilhadas. O brincar e as pedagogias passam a predominar em 

ambos os grupos como preocupações de formação e de prática pedagógica. 

 Na perspectiva da Associação Criança o brincar não é mais uma dimensão à parte. As 

crianças brincam e aprendem de forma integrada porque as situações de aprendizagem se 

transformaram em situações lúdicas distribuídas durante toda a rotina, incluindo espaço para 

brincadeiras totalmente livres.  

 O Grupo FEUSP e os parceiros das escolas apoiadas acreditam na transformação das 

práticas e que a multiplicação dessa modalidade de formação a partir da livre adesão por parte 

de outras escolas possam tornar-se contínuas e permanentes, dada a credibilidade de suas 

origens: os profissionais de educação infantil, as crianças e suas famílias. 

 O Grupo FEUSP aprendeu com a Associação Criança que a qualidade se dá no 

processo em conjunto com os produtos e que é preciso adotar metodologias na formação, na 

investigação ou na intervenção, sempre focadas no todo, no conjunto, como uma comunidade 

de práticas. 

 A Associação Criança tem uma concepção de pedagogia que integra contextos, 

processos e realizações. Isto é: para provocar processos e realizações onde a criança é 

protagonista. Um indicador desta conquista é visível na avaliação. É prática da Associação a 

observação e avaliação dos contextos de atendimento da educação da criança ser prévia a 

qualquer observação e avaliação de crianças e grupos. A pergunta é sempre: que é que o 

contexto educativo ainda não providenciou? Ou o que o contexto educativo ainda precisa 

providenciar? Parte-se da análise do contexto para garantir o direito a processos humanizantes 

e realizações que tenham base na aprendizagem da criança. Aliás, é esta uma área onde se 

desenvolve reflexão colaborativa antes, durante e depois da ação. É também uma área onde se 

tem desenvolvido muita investigação. 

 Ao investir na reflexão sobre a ação, o Grupo também aprende a registrar os processos 

de mudança e a mudar sua atuação da transmissão para a partilha de conhecimento. E os 

processos de aperfeiçoamento pessoal e profissional contribuem com o desenvolvimento do 

conjunto da instituição. 

 A intenção do Grupo FEUSP ao promover a formação em contexto nos seus diversos 

segmentos (Contexto de Professores e de Supervisores, e no Ponto de Cultura), é contribuir 

para a construção de políticas públicas de formação profissional que ofereçam uma formação 

mais prolongada e específica para os docentes e não-docentes, e não de substituir as funções 

de apoio e supervisão de responsabilidade dos supervisores de ensino. 



 209 

 Verificamos que no Brasil o interesse pela formação aproximada da prática é próprio 

dos profissionais que atuam nas escolas (constatada pela adesão dos profissionais às 

iniciativas do Grupo FEUSP) e não do poder público, que continua oferecendo cursos por 

representação, estanques e distanciados da prática, sem a intenção de modificar a falta de 

autonomia das escolas, própria da lógica burocrática e administrativa que prioriza a 

quantidade em detrimento da qualidade, como ouvimos com freqüência nos discursos sobre a 

educação.  

 Os problemas existem e a contribuição dos Grupos de pesquisa é insuficiente para 

resolvê-los, porém cumpre o papel da denúncia e da indicação de metodologias que possam 

contribuir para seu equacionamento e solução. 

 Das significativas contribuições dessa parceria construída cooperativamente entre a 

Associação Criança e o Grupo FEUSP e a adoção dessa modalidade de formação que valoriza 

o protagonismo, ficam explícitas novas concepções de aprendizagens. Tanto para a criança 

como para o adulto, que deixam de aprender passivamente, via transmissão de conhecimentos, 

e passam a desenvolver-se na medida em que se relacionam entre si, com o ambiente e com os 

materiais e se expressam sobre o conhecimento que constroem em companhia. 

 Ambos os parceiros acreditam que a investigação contribui para a formação dos 

profissionais e realizam as intervenções com fundamento numa prática-reflexiva que tem 

impacto na qualidade do cotidiano da educação e na melhora da educação infantil. 

 Estudar o funcionamento dos grupos produziu na pesquisadora muita inquietação 

sobre a importância da formação pessoal e profissional. Durante todos os momentos 

deparamo-nos com grandes lacunas na formação pessoal que derivam da formação inicial 

generalista. 

 A maior dificuldade talvez tenha sido manter o distanciamento da prática cotidiana 

para observar “de fora” o funcionamento dos Grupos e suas lógicas de funcionamento. 

 Constatamos que as diferenças culturais são muito grandes.  

 No Brasil, ainda prevalece a necessidade do atendimento de massa, “dar pouco para 

muitos”, e quem recebe fica muito feliz e agradecido com o que recebeu, seja o que for. Em 

certos momentos os profissionais, como as crianças, pedem atenção, ouvidos, olhares para ter 

certeza que existem, no meio dessa multidão. Prática que é preciso ser mudada na medida em 

que os profissionais passem a valorizar suas pequenas conquistas que podem transformar-se 

em grandes bandeiras em favor da educação infantil. 
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 Em Portugal de certa forma também há o pedido de atenção, mas é de uma perspectiva 

diferente, a da qualidade: faço isso muito bem! Faço dessa forma! Qualidade construída com 

o trabalho árduo e pela experiência de quem faz há mais tempo e já aprendeu com os erros.  

 Ambos os grupos apreciam a companhia um do outro e nessa companhia crescem 

junto com as crianças, que agora são consideradas como protagonistas desse processo de 

Formação em Contexto. 
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1 Para aprofundamento do tema, ver Lourenço Filho no artigo “Há uma vocação para o magistério?”, 
uma conferência patrocinada pela Sociedade de Educação, em São Paulo, realizada no “Dia da 
orientação profissional”, em sessão realizada no Instituto Histórico e Geográfico. Publicada na revista 
Educação, São Paulo, pp. 219-234, nov. 1928. Foi republicada na revista Educação, Rio de Janeiro, 
s.d.; * Publicado originalmente em Educação, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 219-234, nov./dez. 1928.  
 
2 O Processo de Bolonha visa a construção de um Espaço Europeu do Ensino Superior que promova 

a mobilidade de docentes, de estudantes e a empregabilidade de diplomados (...) com o objectivo 

claro de estabelecer, até 2010, Espaço Europeu de Ensino Superior, coerente, compatível, competitivo 

e atractivo para estudantes europeus e de países terceiros. 

Em função deste propósito foram identificadas seis linhas de acção: 

• Adopção de um sistema de graus comparável e legível; 

• Adopção de um sistema de ensino superior fundamentalmente baseado em dois ciclos; 

• Estabelecimento de um sistema de créditos; 

• Promoção da mobilidade; 

• Promoção da cooperação européia no domínio da avaliação da qualidade; 

• Promoção da dimensão européia no Ensino Superior (disponível em 
http://www.dges.mctes.pt/Bolonha/Objectivos+e+Linhas+de+Acção/Mobilidade/, acessado em 
02/05/07). 
 
3 Como vimos anteriormente, a pedagogia de Froebel valoriza o jogo e a interação entre a ação livre 
da criança e a orientação da jardineira; no entanto, após ser banida da Alemanha por motivos políticos, 
teve uma apropriação diversificada conforme as adaptações e culturas com as quais teve contato. 
Kishimoto distingue dois grupos: os que adotam os dons e suas ocupações, valorizando os conteúdos 
escolares, tendo estrutura e funcionamento similares ao ensino fundamental e os (...) processos de 
escolarização corrente que se instalaram nos Estados Unidos e os que estimulam as brincadeiras e a 
expressão infantil. (KISHIMOTO, 2001, p. 228-235). Ver mais sobre o tema em Kishimoto, 1996 e 
2001. 
4 Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso 
de licenciatura, graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, e as quatro primeiras séries do 
ensino fundamental a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
 
5 Em todos os países da Europa comunitária é nas Universidades que se faz a formação de professores 
do ensino secundário (que, como se pode ver em Estruturas dos Sistemas Educativos da Comunidade 
Européia (1992), Lisboa, GEP, na maior parte dos casos, começa bem antes do 10º ano de 
escolaridade). A formação dos professores dos outros ciclos de ensino é feita nas Universidades na 
Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Reino Unido e Suécia (7 países), e em instituições não 
universitárias na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Itália, e Luxemburgo (7 países), 
sendo Portugal o único país que tem os dois sistemas (CRUP, 1995/96). 
 
6 Para maiores informações procurar em: 
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Directorio/Administracao_Central/?ID=InstitutoNacAcreditacao
FormProfessores. 
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7 Utilizamos o termo professoras no feminino dado que a grande maioria de pessoas que atuam 
diretamente com as crianças pequenas são mulheres, para aprofundar o tema ver: ROSEMBERG, 
Fúlvia . Políticas educacionais e gênero: um balanço dos anos 1990. Cadernos Pagu, n. 16, p. 151-198, 
2002; ROSEMBERG, Fúlvia . Caminhos cruzados, educação e gênero na produção acadêmica. 
Educação e Pesquisa, v. 27, n. 1, p. 47-68, 2001. ROSEMBERG, Fúlvia . Educação formal, mulher e 
gênero no Brasil contemporâneo. Revista Estudos Feministas, 2001.;ROSEMBERG, Fúlvia . Teorias 
de gênero e subordinação de idade: um ensaio. Pro-Posições, Campinas, v. 7, n. 3, p. 17-23, 
1997ROSEMBERG, Fúlvia . Educação infantil, classe, raça e gênero. Cadernos de Pesquisa da 
Fundação Carlos Chagas, São Paulo, v. 96, p. 3-86, 1996. 
8 Para maiores detalhes sobre as Pedagogias da Infância, pesquisar Oliveira-Formosinho J.; Kishimoto, 
T. M. ; Pinazza, M. A. - Pedagogias da Infância: dialogando com o passado construindo o futuro, 
Artmed, SP, 2007. 
 
9 Nota do tradutor: As palavras Infant (bebê) e Toddler (crianças muito pequenas, crianças na 

primeira infância) serão traduzidas como bebês e crianças pequenas em toda a escala.  
 
10 O modelo High-Scope não será tratado de maneira aprofundada, apenas nos referiremos aos 
aspectos que consideramos pertinentes para ao desenvolvimento do trabalho.  
 
11 As bolsas serão concedidas pelo FNDE, ação do Sistema de Formação dos Profissionais da 
Educação, parceria entre a SEB e a Secretaria de Educação a Distância (Seed/MEC). O MEC prevê 
que serão necessários R$79,5 milhões para a ação em 2006. Para os profissionais que atuam como 
tutores, a bolsa será até R$600,00. Os professores que se capacitarão como formadores preparadores e 
supervisores dos cursos receberão até R$900,00 mensais. No caso do Pró-Licenciatura, há bolsas 
também para professores do magistério superior responsáveis por pesquisas e desenvolvimento de 
metodologias de ensino, no valor até R$1.200,00 mensais  
(http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=5127&FlagNoticias=1&Itemi
d=5271, acessado em 11/04/07). 
 
12 O Pró-infantil é um curso em nível médio, à distância, na modalidade Normal. Destina-se aos 
professores da educação infantil em exercício nas creches e pré-escolas das redes públicas – 
municipais e estaduais – e da rede privada sem fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou 
confessionais – conveniadas ou não. 
(http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=444, acesso 11/04/07). 
 
13 Ponto de Cultura é um programa realizado em parceria com o Ministério da Cultura cujo objetivo é contribuir 
para a formação de Ludi-educadores e será detalhado no decorrer do nosso trabalho. 
14 O ambiente ecológico é composto por um conjunto de estruturas concêntricas e integrantes de um 
todo denominadas microssistema, mesossistema, exossistema e o macrossistema (Bronfenbrenner, 
1979). 
 
15 Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M.E., 1996). 
16 É coordenado pelas Professoras Tizuko Morchida Kishimoto e Mônica Appezzato Pinazza. 
Composto por professores convidados, doutorandos, mestrandos e alunos graduação de Pedagogia 
interessados na iniciação científica, desde o ano 2000. 
 
17 A Plataforma Lattes representa a integração de bases de dados de currículos e de instituições da 
área de ciência e tecnologia. O Currículo Lattes possui um padrão nacional com o registro da vida 
pregressa e atual dos pesquisadores. Atualmente a base da Plataforma Lattes conta com cerca de 800 
mil currículos, sendo que 30% destes são de mestres e doutores e 38% de graduados e estudantes de 
graduação (http://lattes.CNPq.br/conheca/con_baseLattes.htm, acessado em 17/03/07). Para 
informações mais detalhadas: http://lattes.CNPq.br. 
 
18 Para saber mais acessar www.cm-braga.pt 
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19 Para aprofundar o assunto consultar CREPALDI, - A integração da rede de creches ao 
sistema municipal de ensino, dissertação de mestrado SP, FEUSP, 2002. 
 
 
 
 


