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RESUMO

Este trabalho analisou a formação de professoras em serviço desenvolvidas pelo Programa 

Integrado  para  o  Desenvolvimento  da  Educação  Infantil  no  Rio  Grande  do  Norte  – 

PIDEPE/ RN – UFRN, cujo foco central de atuação é a ação multiplicadora da prática 

infantil no interior potiguar. A metodologia utilizada é uma reflexão sobre as estratégias 

formativas da prática de ensino infantil, tendo em vista construir um conhecimento que 

possa ser generalizado para outras experiências formativas de professoras. Os instrumentos 

utilizados para coleta de dados foram a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, na 

perspectiva  da investigação qualitativa.  Os aspectos  investigados  no instrumento  foram 

referentes à estrutura e organização do estágio e ao processo da ação multiplicadora da 

prática infantil. Concluímos que o processo de estágio precisa ser cuidadosamente revisto. 

Torna-se  necessário  repensar  a  definição  dos  objetivos,  critérios  e  instrumentos  de 

avaliação continuada que se deseja manter e/ou implantar no estágio. Atentar não só para a 

função  formativa  da  docência,  mas  também  aos  indicadores  da  profissionalização  da 

docência.

Palavras-chave: Formação de professores; Formação e profissionalização do ensino; Ação 

multiplicadora da prática infantil.
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ABSTRACT

This  study  examined  the  training  of  teachers  in  service  developed  by  the  Integrated 

Program for the Development of Early Childhood Education in Rio Grande do Norte - 

PIDEPE / RN - UFRN, whose central  focus of action is  the action of the multiplying 

practice within Natal. The methodology used is a reflection on the training strategies of the 

practice of early childhood education in order to build a knowledge that can be generalized 

to other formative experiences of teachers. The instruments used for data collection were 

the desk research and literature from the perspective of qualitative research. The study 

focused on the instrument were related to the structure and organization of the stage and 

the process of action multiplying of the infantile practice. We concluded that the process of 

training  needs  to  be  carefully  reviewed.  It  is  necessary  to  rethink  the  definition  of 

objectives, criteria and tools for continuous evaluation that they wish to maintain and / or 

setting up on stage. Look not only for the formative role of education but also indicators of 

professionalization of teaching.

Word-key: Teachers' formation - Professionalization of the practice educational - Action 

multiplying of the infantile practice.
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RESUMÉ

Cette étude a examiné la formation d'enseignants en service développé par le Programme 

intégré pour le développement de l'éducation préscolaire à Rio Grande du Nord - PIDEPE / 

RN - UFRN, dont le centre de l'action est l'action du multiplicateur de pratique au sein de 

Natal.  La  méthodologie  utilisée  est  une  réflexion sur  les  stratégies  de formation  de la 

pratique  de  l'éducation  de  la  petite  enfance  afin  de  construire  un  savoir  qui  peut  être 

généralisée à d'autres expériences de formation des enseignants. Les instruments utilisés 

pour la collecte de données ont été la recherche documentaire et de la littérature dans la 

perspective de la recherche qualitative. L'étude a porté sur l'instrument étaient liées à la 

structure et l'organisation de la scène et le processus d'action multiplicateur de sa pratique. 

Nous concluons que le  processus de formation doit  être  soigneusement  étudiées.  Il  est 

nécessaire de repenser la définition des objectifs, critères et outils d'évaluation continue de 

leur souhait de maintenir et / ou la mise en place sur scène. Regarde pas seulement pour le 

rôle formateur de l'éducation, mais également des indicateurs de la professionnalisation de 

l'enseignements.

Palavras-chave:  Formation   l'enseignements;  Formation  et  professionnalisame  de 

l'enseignement; Action multipliante de la pratique infantile.
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INTRODUÇÃO

1. O contexto da pesquisa

O presente trabalho derivou-se dos resultados de uma pesquisa realizada através do 

Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Infantil no Rio Grande do Norte 

– PIDEPE/ RN, no período de março de 2001 a março de 2002, onde iniciamos uma 

caracterização  dos  procedimentos  formativos  de  professoras  de  educação  infantil  em 

formação continuada, na rede municipal de ensino do interior potiguar.

O  referido  estudo  realizou-se  nas  condições  em  que  se  materializa  a  prática 

formativa  de  professoras  como,  por  exemplo:  turmas  heterogêneas  em  experiência  e 

formação inicial; turmas representando 67 (sessenta e sete) municípios do interior potiguar, 

imbuídos  em sua  diversidade  de  condições  no  exercício  da  profissão;  professoras  em 

formação  com situação  funcional  diversificada:  contratada,  estatutária  e  bolsista,  entre 

outras. Esse é o perfil real do profissional da escola infantil engendrada nos municípios do 

estado, para o atendimento à criança pequena, proveniente da classe operária.

Naquela  pesquisa,  pretendíamos  analisar  cientificamente  a  eficácia  dos 

procedimentos  adotados  e  essa  análise  passaria  obrigatoriamente  pela  compreensão  e 

apreensão das relações de contradição existentes no real, para entendermos como e por que 

essas contradições se manifestam e se desenvolvem no processo formativo de professoras 

de  educação  infantil.  Buscávamos  adotar  uma seqüência  de  procedimentos,  através  de 

estratégias  formativas  de  trabalho,  que  permitissem  às  professoras  nela  envolvidas 

ultrapassar  a  simples  constatação  dos  problemas  perceptíveis  no  âmbito  da  formação 

continuada; isto é, descobrir e entender onde se situam as raízes dos problemas específicos 
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da formação de professoras em formação para, depois, delimitar a natureza da intervenção 

possível na formação continuada de professoras da educação infantil.

Em  consonância  com  esses  procedimentos  adptados  no  processo  formativo  de 

professoras, fomos observando as estratégias teórico-metodológicas do PIDEPE/ RN, não 

apenas para coletar dados, analisá-los e elaborar respostas e programações, como meras 

receitas,  para  sanar  os  problemas  oriundos  do  processo  formativo  de  professoras  em 

formação  continuada.  O  nosso  interesse  era  analisar  criticamente  uma  experiência  de 

estudo sobre o processo formativo em construção, de modo que o conhecimento  fosse 

produzido, concomitantemente, com base no confronto de idéias entre pesquisadora e as 

variáveis  da pesquisa em desenvolvimento  e na devolução sistemática das informações 

obtidas.

Cabe-nos ressaltar que essa experiência desenvolveu-se enfrentando uma série de 

dificuldades, quais sejam: tratava-se de um primeiro trabalho que estávamos executando 

imbuídos dessa concepção de reduzir a distância entre o olhar da pesquisadora e a função 

de  coordenadora  geral  do  referido  projeto  em  desenvolvimento;  questionava-se, 

constantemente,  a  respeito  de  como  conduzir  o  estudo  de  forma  que  as  professoras 

envolvidas no processo formativo usassem as informações como conteúdo para análise e 

modificação  de  sua  prática  docente,  transformando-se,  ao  mesmo  tempo,  em  um 

procedimento  adotado  na  prática  formativa  da  docência;  buscava-se  delimitar  o 

conhecimento  produzido  coletivamente  enquanto  objeto  de  estudo  e  as  intervenções 

construídas  coletivamente  no  grupo  de  trabalho  durante  o  processo  formativo  de 

professoras enquanto coordenadora das ações formativas do referido projeto.

Tal experiência constituiu-se na primeira etapa de um trabalho que pretendíamos 

continuar  num  nível  mais  aprofundado  de  análise,  de  discussão  e  de  uma  possível 

intervenção  de  caráter  formativo,  em  favor  do  processo  formativo  de  professoras  da 

educação infantil do interior potiguar.
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A partir dos resultados desse estudo, um aspecto que mereceu nossa atenção, para 

efeito  de  aprofundamento  de  análise  e  discussão,  foi  a  ação  multiplicadora  da  prática 

formativa  realizada  na  sede  dos  municípios  integrados  ao  PIDEPE/  RN  através  das 

professoras em formação continuada.

2. Objetivos do estudo

Este trabalho baseia-se no pressuposto fundamental de que o processo formativo de 

professoras implica, necessariamente, no conhecimento e na compreensão das condições 

objetivas impostas pelo movimento histórico, destacando as condições reais de trabalho, as 

condições sociais de vida da mesma, assim como o processo pedagógico em realização 

onde se efetiva a ação multiplicadora do ensino infantil.

Desse modo objetivamos:

a) Analisar  e  discutir  o conhecimento  acerca  da ação multiplicadora  da prática  de 

formação continuada de professoras da educação infantil,  de sua natureza e dos 

fatores formativos requeridos nos procedimentos  de ensino,  de modo particular, 

tomando  como  fio  condutor  as  relações  entre  o  sistema  educacional  e  os 

condicionantes da sociedade potiguar;

b) Estudar  a  prática  formativa  do PIDEPE/  RN,  tendo em vista  os  procedimentos 

pedagógicos  requeridos  no  processo  formativo  da  ação  multiplicadora,  visando 

permitir às professoras, a compreensão e a instrumentalização técnica indispensável 

à sistematização de sua prática pedagógica na educação infantil.
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3. Questão norteadora do estudo

O presente trabalho tem como objeto de estudo  a ação multiplicadora da prática 

formativa realizada na sede dos municípios integrados ao PIDEPE/ RN, através da prática 

continuada de professoras em formação.

A questão norteadora do estudo tem sido construída ao longo do nosso trabalho 

como coordenadora do PIDEPE/ RN e formadora de professoras formadoras, engajada em 

diferentes programas de formação de professoras. E também se constitui como objeto de 

nosso interesse como pesquisadora da base de pesquisa:  Formação e Profissionalização 

Docente, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Básica do PPGEd, da UFRN, ao 

contribuir para o avanço desta temática.

Nesse sentido, formulamos a questão de pesquisa que orientou o nosso trabalho: 

que saberes docentes são requeridos no processo formativo da professora multiplicadora da 

prática formativa de professoras, considerando o contexto das adversidades que marcam as 

condições reais de trabalho, as condições sociais de vida das mesmas e o cenário onde se 

efetiva a ação multiplicadora da prática infantil?

Na construção  e  elaboração  da  questão  norteadora  do  estudo os  procedimentos 

requeridos no processo formativo de professoras  multiplicadoras  da prática  pedagógica 

destinada  à  formação  de  professoras  da  escola  infantil  têm sido  objeto  de  constantes 

indagações quanto à  sua validade como efetivo instrumento de melhoria  qualitativa do 

trabalho  da  professora  em formação.  As  razões  de  tais  indagações  são  múltiplas  e  se 

apresentam em níveis diferentes na prática docente.

A  experiência  do  processo  formativo  nos  tem  evidenciado  situações  bastante 

questionáveis nesse sentido. Percebe-se, a priori, que os conteúdos a serem trabalhados são 
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definidos  de  forma  autoritária,  pois  as  professoras  em  formação,  via  de  regra,  não 

participam dessa seleção. Nessas condições, tendem a mostrar-se sem elos significativos 

com as experiências do cotidiano escolar das professoras em formação, seus interesses e 

necessidades, referendado num “modelo profissional” da docência.

Entretanto, apesar dos desacertos observados na atual prática pedagógica presente 

nos cursos de formação de professoras, sentimos que a prática formativa do PIDEPE RN 

pode ser sintetizada na seguinte temática: a formação efetiva para a ação multiplicadora da 

prática formativa de professoras da escola pública infantil.  Entendemos que um projeto 

dirigido para a ação multiplicadora da prática formativa se traduzirá pela ação pedagógica 

direcionada de forma a se integrar dialeticamente ao concreto das professoras, no cenário 

de sua formação, buscando transformá-la.

4. Prática Metodológica

Para a efetivação deste estudo, optamos por um procedimento que nos permitisse 

realizar o processo de pesquisa, na forma de apropriação de instrumentos da investigação 

qualitativa.  A  ênfase  recaiu  na  análise  descritiva  de  registros  oficiais,  por  parte  das 

professoras em formação, da ação multiplicadora do processo formativo da docência.

Partimos  da  hipótese  inicial  de  que  a  prática  do  planejamento  das  atividades 

formativas da docência,  com vistas à formação das professoras multiplicadoras,  tem se 

caracterizado  pela  predominância  de  atividades  transmissoras  de  conhecimentos, 

referendada nos modelos do cenário de formação inicial, com pouco ou nenhum espaço 

para a discussão e análise crítica dos meios ou procedimentos que as auxiliassem a efetuar, 
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por si mesmas, o redimensionamento de seu fazer pedagógico no cenário real da escola 

infantil e melhorá-lo nas condições objetivas em que atuavam. 

Daí  porque  optamos  pela  utilização  de  documentos  como  ferramenta  de 

investigação,  com  vistas  a  mapear  as  condições  objetivas  da  ação  multiplicadora  do 

processo formativo no cenário da educação infantil no interior potiguar.

Cabe-nos ressaltar, os estudos que adotam o paradigma qualitativo na pesquisa das 

Ciências  Humanas  serviram  de  fundamentos  para  estes  procedimentos,  os  quais 

retomaremos  no capítulo  que  trata  dos  caminhos  metodológicos  utilizados  no  presente 

trabalho. Porém, sentimos a necessidade de notificar algumas orientações preliminares do 

processo investigativo que norteou a nossa pesquisa.

Segundo  Bogdan  e  Biklen  (1994),  a  investigação  qualitativa  apresenta  cinco 

características,  que  podem contemplar,  em diferentes  graus,  a  pesquisa  qualitativa  em 

educação: 1) o local de estudo é o ambiente natural, inseridos no cenário situacional como 

fonte direta de coleta de dados; 2) ser prioritariamente descritiva, referendada em pistas 

esclarecedoras do nosso objeto de estudo; 3) os processos de construção interessarem mais 

do que os resultados obtidos ou produtos; 4) ser indutiva, na qual a teoria fundamentada é 

construída no processo investigativo; 5) aos significados – as perspectivas participantes – 

ser atribuída fundamental importância.

Neste estudo, em particular, a investigação partiu de nossa experiência profissional 

no PIDEPE/ RN, desde a sua fase inicial de elaboração e implantação no Estado do Rio 

Grande do Norte, até o término do referido projeto. Temos a convicção de que partimos 

com hipóteses munidas de conhecimentos que foram reformulados e/ou reelaborados à 

medida que a pesquisa foi avançando.

Conduzir a investigação com base no conhecimento prévio da situação possibilitou 

uma  melhor  compreensão  da  definição  do  nosso  objeto  de  estudo.  Tomamos  como 

princípio norteador que essa investigação poderia contribuir para tirar conclusões sobre o 
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fenômeno da ação multiplicadora que caracteriza muitos programas destinados a formação 

de professoras em nosso país.

Segundo FLICK (2004, p.28),  a pesquisa qualitativa é orientada para a análise de 

casos  concretos  em  sua  particularidade  temporal  e  local,  partindo  das  expressões  e 

atividades das pessoas em seus contextos locais. Daí porque a pesquisa qualitativa esteve 

em condições de traçar os caminhos dessa investigação baseada no processo formativo de 

professoras,  tomando  como  fio  condutor  a  ação  multiplicadora  desse  processo  em 

desenvolvimento.

 Essa forma de proceder considerava que a descrição e a interpretação propiciariam 

a investigação do objeto de estudo, e permitiriam reduzir a distância entre a pesquisadora e 

o corpus da pesquisa, no que se refere ao saber sistematizado.

Partimos da contextualização do projeto,  abrangendo informações gerais sobre a 

trajetória da professora multiplicadora do processo formativo da docência: a caracterização 

da instituição formadora; perfil dos formadores de professoras multiplicadoras e das ações 

estratégicas do referido projeto, com base no efeito multiplicador. 

No decorrer do nosso estudo, sentimos a necessidade de questionar e a elucidar as 

condições de organização e funcionamento da educação infantil em termos gerais e nas 

suas  especificidades,  destacando  o  quê,  o  por  quê  e  como  se  desenvolve  a  prática 

pedagógica  destinada  ao  atendimento  à  criança  pequena  no  contexto  de  suas  reais 

condições sociais de vida.

Concomitantemente  a  essa  etapa,  procedemos  à  explicação  da  problemática 

identificada.  Adotamos  a  sistemática  de  discussão  e  análise  do  fenômeno  a  que  nos 

propomos estudar,  na tentativa de apreender as suas  conexões como o movimento  das 

contradições existentes no real, e evidenciar qual a forma de intervir possível no processo 

formativo de professoras multiplicadoras, em estudo.



25

Posteriormente, retomamos a questão dos procedimentos que direcionaram a nossa 

pesquisa,  pois  consideramos  que o processo de  criação  deste  estudo foi  movido  pelos 

instrumentos  de  investigação  qualitativa,  o  que  nos  faz  ir  e  vir  em  torno  da  melhor 

compreensão do objeto de estudo.

5. Desenvolvimento e estrutura do trabalho

Para  a  efetivação  deste  trabalho,  optamos  por  um  processo  de  pesquisa  que 

possibilitasse compreender o nosso objeto de estudo sob a forma de apropriação da ação 

multiplicadora da prática infantil através da formação continuada de professoras.

Portanto,  todas  as  informações  sistematizadas  neste  relatório  resultam  de  um 

processo contínuo e progressivo de investigação documental. A partir da coleta e reflexão 

crítica dos dados decidimos que as informações coletadas seriam retomadas ao nível da 

explicação teórica, com base nas categorias de estudo que elegemos como prioritárias para 

aprofundamento desse conhecimento.

O trabalho compõe-se de cinco itens. Na parte introdutória, abordamos o cenário de 

investigação,  enfatizando  o  contexto  da  pesquisa;  os  objetivos  do  estudo  e  a  questão 

norteadora que dimensionou a presente pesquisa.

O capítulo I apresenta os apontamentos históricos do PIDEPE/RN, referendado nos 

pressupostos  teóricos  e  epistemológicos  e  na  estrutura  curricular  que  caracterizou  a 

formação de  professoras  em articulação  e/ou  integração com a  ação multiplicadora  da 

prática infantil.

O capítulo  2  orienta-se  para  um referencial  interpretativo  sobre  a  formação  da 

docência,  tomando  como  base  a  explicação  dos  novos  paradigmas  formativos  de 

professoras.
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O caminho metodológico percorrido é parte constitutiva do capítulo 3.  Tenta-se 

delinear  as  características  principais  do  estudo,  bem  como  a  definição  das  categorias 

norteadoras e a prática metodológica que orientaram o processo investigativo.

O  conteúdo  do  capítulo  4  orienta-se  para  o  repensar  do  objeto  de  estudo, 

referendado  na  formação/  ação  multiplicadora  da  professora  na  prática  infantil. 

Apresentamos  uma  interpretação  teórica  da  estrutura  formativa  do  PIDEPE/  RN,  nas 

condições objetivas em que essa prática formativa se desenvolveu. Trata-se do registro de 

uma experiência vivenciada e sistematizada para efeitos acadêmicos.

O capítulo 5 recoloca os pontos essenciais do processo investigativo, incluindo a 

reflexão crítica  do nosso objeto de estudo, em confronto com os resultados obtidos na 

pesquisa,  em busca de uma síntese provisória  sobre  a problemática  estudada.  Por  fim, 

recomendamos  uma  proposta  de  estágio  curricular  pautada  na  experiência  exitosa  do 

Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Infantil no Rio Grande do Norte - 

PIDEPE/ RN, com vistas a contribuir para o redimensionamento da prática formativa de 

professoras no cenário universitário.
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CAPÍTULO I

PIDEPE RN: apontamentos históricos

O Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Infantil Pré-Escolar no 

Rio Grande do Norte nasceu da iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, da 

Universidade Federal do rio Grande do Norte, no período de 1993.2, tendo em vista a 

operacionalização do Plano Decenal de Educação para Todos, em continuidade ao trabalho 

iniciado em 1991, através do Programa Permanente de Integração Universidade – Escola. 

O reconhecimento da qualidade deste trabalho evidenciou-se através da sua expansão nas 

áreas de diagnóstico, pesquisa aplicada e confecção de material didático, como consta no 

relatório  final,  sob  a  nova  denominação  de  Programa  Permanente  de  Integração 

Universidade/ Escola (Natal RN, abril de 1994), totalizando cerca de dezessete projetos 

com documentação específica nas áreas de formação e capacitação de professoras.

Dentre  as  principais  medidas  adotadas  neste  plano  de  expansão  e  integração 

Universidade/ Escola ressaltou-se a prestação de assessoria ao sistema público de ensino, 

tendo em vista proporcionar uma educação básica de qualidade para a classe trabalhadora. 

Buscou-se, com isso, tornar mais claras as relações entre a função social da Universidade 

pública e a sociedade potiguar.

No cenário da implantação e sistematização do PIDEPE/ RN, os estudos sobre as 

condições sócio-econômicas e educacionais revelavam a situação emergente em que se 

encontrava o quadro de formação de profissionais do ensino infantil no Estado. 

No Rio Grande do Norte, como nos demais estados brasileiros, o fracasso escolar 

expresso em abandono e altas taxas de repetência, tinha se tornado a questão mais séria e 

preocupante  do  sistema  público  de  educação.  E  contribuir  para  o  seu  processo  de 
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desaceleração no sistema público de educação tinha sido a tônica dos estudos realizados 

pelas universidades.

Traduzido nas elevadas taxas de repetência e evasão, o fracasso escolar, sobretudo 

nas séries iniciais do ensino fundamental, naquele período de implantação do PIDEPE/RN, 

tornou-se um problema grave ainda não solucionado. Dados do MEC (Brasil, 1996, p.26) 

mostravam que o comportamento das taxas de promoção e repetência nas séries iniciais do 

ensino fundamental era de 51% do total de alunos promovidos para 44% de repetentes, 

reproduzindo assim o ciclo da retenção dos alunos na escola. E esse fracasso ou sucesso 

escolar, em parte, tem seus determinantes relacionados às questões de alfabetização inicial 

e no rendimento escolar/ acadêmico dos alunos.

Dados da Secretaria de Ensino Básico do MEC (1990) revelavam que a educação 

infantil  no  Brasil  teve  um  crescimento  significativo  na  última  década,  mas,  ainda, 

representava cerca de 10% do seu público. Assim, dos 25 milhões de crianças na faixa 

etária  de  0  –  6  anos,  90%  encontravam-se  absolutamente  excluídas  de  qualquer 

atendimento  infantil,  seja  em creches ou pré-escola.  E o mais  grave  é  que esses  90% 

correspondiam, em 1990, a 22 milhões e 500 mil crianças, na faixa de 0-6 anos de idade.

Provavelmente,  todo  esse  universo  de  crianças  se  constituía  em  analfabetos 

potenciais, face às condições sócio-econômicas e culturais da maioria de suas famílias. 

Do  ponto  de  vista  sócio-econômico,  a  proporção  de  famílias  em  situação  de 

pobreza absoluta no Estado, naquele período de 1990, foi menor do que a observada para o 

Nordeste, mas muito superior a do Sudeste (FIBGE/ UNICEF, 1992). Todavia, a proporção 

de famílias norte-rio-grandenses que sobreviviam em situação de pobreza absoluta, ou seja, 

que  tinha  um  rendimento  mensal  familiar  per  capita de  até  1.4  de  salário  mínimo, 

representava 31,7% na área urbana e 65,7% na rural.
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Uma reflexão acerca desses dados impunha uma questão séria e preocupante: se a 

análise  quantitativa  denuncia  a  precariedade  do  atendimento  infantil  brasileiro,  a  sua 

análise qualitativa também não era nada promissora.

Segundo os  dados  do  Ministério  de  Educação e  Cultura  (MEC,  1990),  naquele 

mesmo  período,  dos  10%  das  crianças  brasileiras  de  0-6 anos  que  tinham  acesso  ao 

atendimento infantil, parte encontrava-se no sistema particular de ensino que priorizava a 

alfabetização e parte estava no sistema público que ainda privilegiava a alimentação, numa 

visão  predominantemente  assistencialista  e  se  caracterizava  por  um  caos  pedagógico, 

decorrente de múltiplas determinações.

Considerando-se  que  essa  era  a  situação  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte, 

constatou-se que o atendimento infantil  teve um crescimento de 26,9%, em 1981, para 

51,1%,  em  1990,  significando  um  aumento  de  24,2  pontos  percentuais  no  período. 

(UNICEF, 1993).

No entanto, apesar dessa evidente ampliação do atendimento infantil do Rio Grande 

do Norte e da preocupação das políticas governamentais em expandir a educação básica, 

no Rio Grande do Norte  como em todo o país,  a  educação infantil,  nos seus aspectos 

quantitativos e qualitativos, não dava conta em atender às necessidades reais da população. 

Além disso, nas áreas urbana e rural e entre os diferentes segmentos sociais, o atendimento 

se diferenciava na quantidade e na qualidade.

Os problemas em torno do atendimento a criança pequena denunciavam a questão 

da precariedade de condições físicas e materiais, somada à ausência e/ ou à deficiência da 

formação pedagógica de suas professoras, que comprometiam sobremaneira a qualidade do 

pouco que ali era oferecido.

Os estudos oriundos dos dados do FIBGE (1992) revelavam, em 1990, que 68,9% 

das professoras  de educação infantil  da área rural  tinham formação inadequada,  contra 

26,9% na área urbana. Igualmente, o UNICEF, em 1990, apontava a qualidade docente e 
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os processos de iniciação escolar como os pontos mais vulneráveis da qualidade do ensino 

ministrado na Região Nordeste.

A formação inadequada das professoras que atuavam na escola infantil era presente 

em todo o Estado, onde a função pedagógica e a ênfase na alfabetização não eram a tônica 

do trabalho aqui desenvolvido.

A gravidade de tais constatações impulsionou uma ação extensionista da UFRN que 

se respaldou nas estatísticas oficiais do sistema educacional brasileiro, diante da denuncia 

de que a vida escolar da criança do sistema público de ensino era muito curta. E, portanto, 

acreditávamos que o seu período escolar do ensino infantil não poderia ser desperdiçado.

O quadro caótico do analfabetismo, repetência e deserção culmina com uma vida 

escolar não exitosa, o que é bastante preocupante, diante dos problemas sociais que daí 

decorrem.

Diante disso, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, comprometida com 

os objetivos propostos pelo Plano Decenal de Educação e a importância da escolaridade 

inicial, pois, ali, são alicerçadas as bases para o desenvolvimento do indivíduo, enquanto 

cidadão propôs, em co-participação com o Centro de Ensino Superior do Seridó, com sede 

em Caicó e Currais Novos; os Campi de Santa Cruz, Nova Cruz e Macau e do Campus 

Central, com sede em Natal RN, o Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar  no  Rio  Grande  do  Norte  –  PIDEPE/RN,  em  parceria  com  as  Prefeituras 

Municipais, através de suas respectivas Secretarias Municipais de Educação e Cultura. De 

tal  forma  que  a  Pró-Reitoria  de  Extensão  Universitária  da  UFRN  implementou  o 

PIDEPE/RN, aprovado oficialmente em 1994 pela SESu/ MEC.

Os números representativos do PIDEPE/ RN atestam a sua abrangência em termos 

de inclusão de sessenta e sete municípios do interior potiguar e da grande Natal, conforme 

mostra a tabela abaixo.



31

Pólos de formação
Professores 

Formadores – 
UFRN e SESI-RN

Municípios 
participantes

Professores 
Multiplicadores

06 30 67 134

TABELA 1 – Números PIDEPE RN (1993 – 2003)

Em termos de mapeamento do PIDEPE/RN, podemos visualizar as diferentes áreas 

de atuação do referido programa, distribuídos em diversas regiões do Estado.

Ilustração 1 – Área de abrangência do PIDEPE/ RN

Em  termos  gerais,  o  referido  projeto  objetivou  a  formação  em  serviço  das 

profissionais envolvidas na escola de Educação Infantil (creches e pré-escolas), do sistema 

municipal de ensino no Rio Grande do Norte, com vistas ao incremento do processo de 

alfabetização da criança atendida, conforme postulava em seu objetivo geral:
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No  que  se  refere  aos  objetivos  específicos,  o  PIDEPE  RN  apresenta  a 

operacionalização da dinâmica da formação de professoras  em educação infantil,  quais 

sejam:

a – Oportunizar a troca de experiências do atendimento à criança pré-
escolar entre os educadores da rede municipal  de ensino integrados ao 
projeto;
b  –  Implementar  uma  ação  conjunta  da  UFRN  com  as  Secretarias 
Municipais de Educação, objetivando apoiar técnico e pedagogicamente 
o desenvolvimento da Educação Pré-Escolar do Rio Grande do Norte; 
c – Coordenar os trabalhos teórico-práticos desenvolvidos nos cursos de 
capacitação  pedagógica  dos  docentes  de  educação  pré-escolar  da  rede 
municipal de educação pública.

Conforme o nosso entendimento,  a  intencionalidade  das ações e/ou atribuições 

destinadas ao efetivo êxito do PIDEPE/RN foram implementadas em articulação com os 

diferentes departamentos distribuídos no Campus Central e nos Campi do interior potiguar 

da  UFRN.  Podemos  observar  que  em  seus  objetivos  específicos  não  consta  a  ação 

mutliplicadora da prática infantil.  Essa representação do PIDEPE/RN foi eleita por nós 

durante o processo de investigação das estratégias formativas do projeto.

Alguns  pressupostos  teóricos  e  princípios  epistemológicos  orientaram  a  prática 

formativa  das  professoras  em  suas  atividades  de  observação  e  intervenção  na  escola 

infantil, as quais passaremos a sistematizá-las para fins de estudo.

- Capacitar,  gradativamente,  em  termos  quantitativos  e  qualitativos,  os 
profissionais envolvidos com a Educação Infantil (creches e pré-escolas) no 
sistema público municipal de ensino do Rio Grande do Norte, com vistas ao 
incremento do processo de alfabetização da criança e o conseqüente resgate 
da função pedagógica da pré-escola pública.



33

1. Pressupostos teóricos e epistemológicos

O Projeto  Integrado  para  o  Desenvolvimento  da  Educação  Pré-Escolar  no  Rio 

Grande do Norte - PIDEPE RN objetivou capacitar as professoras da educação infantil em 

atuação  nas  escolas  públicas  da  rede  municipal  de  ensino,  através  de  uma  prática 

pedagógica fundamentada numa concepção construtivista da aprendizagem escolar.

A estrutura de funcionamento do PIDEPE/ RN teve como referência as unidades de 

educação infantil da UFRN, em especial, do Núcleo de Educação Infantil. Posteriormente, 

a Unidade Educacional Infantil da UFRN e os Centros de Atividades Integradas do SESI 

RN, com sede nos municípios de Natal, Currais Novos e Mossoró, foram sendo integrados 

ao  processo  formativo  do  referido  projeto  para  atender  à  demanda  de  professores  em 

formação.

A participação do Núcleo de Educação Infantil foi muito relevante, considerando o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico de base construtivista – interacionista, o qual 

é reconhecido pela comunidade universitária pela qualidade de seu atendimento à criança 

pequena da escola infantil.  A prática pedagógica desenvolvida no Núcleo de Educação 

Infantil  era  centrada  no  processo  do  desenvolvimento  infantil,  como  mediadora  e 

dinamizadora  entre  as  experiências  e  conhecimentos  da  criança  e  os  conhecimentos 

acumulados histórica e socialmente pela humanidade. 

Ao propor a concepção construtivista da aprendizagem e do ensino como refrencial 

útil para a atuação didática e pedagógica das professoras da escola infantil fomos acenando 

para a  necessidade de uma formação continuada de professores  no âmbito do enfoque 

construtivista em educação. Daí porque as atividades de observação de campo por si só não 

eram suficientes para a reconstrução da prática pedagógica dos professores, com vistas ao 

incremento do processo de alfabetização da criança pequena e o consequente resgate da 
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função  pedagógica  da  pré-escola  pública  em  atendimento  ao  objetivo  central  do 

PIDEPE/RN.

O  fazer  pedagógico  realizado  no  Núcleo  de  Educação  Infantil  consistia  em 

desenvolver  atividades  que  se  tornassem  significativas,  com  foco  nos  interesses, 

necessidades e possibilidades da criança, ajudando-a no avanço efetivo do seu processo de 

desenvolvimento global.

Em conformidade com a prática de trabalho desenvolvida no Núcleo de Educação 

Infantil,  as  atividades  buscavam  contextualizar  as  experiências  da  criança  pequena, 

vinculando os conteúdos ou habilidades trabalhadas a situações significativas à sua vida 

concreta.  Os  conteúdos  das  diversas  áreas  de  conhecimento  eram  desenvolvidos  em 

atividades organizadas pela professora, em torno de centros de interesses e/ ou projetos de 

pesquisa em função dos quais se criaram estruturas de pensar, formas de representação, 

julgamentos  etc.  Foi,  portanto,  questionando,  discutindo,  dialogando,  pesquisando, 

explorando, experimentando, manipulando e comprando os elementos do ambiente que as 

crianças construíam, num processo onde o erro é parte do avanço, o seu conhecimento do 

mundo.

Outra característica importante nesse trabalho realizado deveu-se à implantação de 

uma rotina de trabalho a ser desenvolvida com as crianças de todas as turmas da escola 

infantil.

Para tanto,  a necessidade de organização do tempo e do espaço da escola, com o 

objetivo  de  possibilitar  a  construção da orientação,  segurança  e  autonomia da  criança, 

resultava da estruturação de uma rotina que implicava numa seqüência de momentos: roda, 

hora de trabalho, arrumação, lanche, parque, hora da história, hora de trabalho e arrumação 

final;  onde,  dependendo  do  andamento  do  grupo,  suas  necessidades  e  interesses,  as 

atividades diárias foram desenvolvidas.
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Considerado que a rotina de trabalho teve uma repercussão muito positiva entre os 

professores em formação do PIDEPE/RN, com vistas à importância da organização do 

tempo e do espaço da criança na escola, é que nos propomos a descrever cada um desses 

momentos, a título de exemplo, extraído do estudo efetuado por Carvalho (1999, p.46-47).

A RODA

O PRIMEIRO MOMENTO DO TRABALHO

A ARRUMAÇÃO

O LANCHE
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O PARQUE

A HISTÓRIA

O SEGUNDO MOMENTO DO TRABALHO

Portanto, conforme podemos observar nos relatos supracitados, todos os momentos 

que compõem a rotina de trabalho representa um espaço de construção e socialização de 

conhecimento na interação entre as crianças.  São momentos  em que as professoras em 

atividade  de  observação  puderam extrair  coletivamente  os  elementos  facilitadores  e/ou 

bloqueadores do trabalho cooperativo, de caráter coletivo e grupal, das tarefas realizadas 

na escola infantil.

Nesse  cenário  cooperativo,  a  intervenção  e/ou  atuação  da  professora  da  escola 

infantil é muito importante na atividade de observação do perfil necessário ao profissional 
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da  educação  infantil,  em conformidade  com a  proposta  construtivista  do  ensino  e  da 

aprendizagem escolar.

No que se refere ao processo de avaliação, o Núcleo de Educação Infantil adotava 

uma proposta  constante e concomitante ao desenvolvimento das atividades,  voltadas às 

construções implícitas no seu processo.

Tendo  em  vista  possibilitar  o  acesso  do  professor  formador  da  rede  pública 

municipal de ensino à prática pedagógica desenvolvida pelo Núcleo de Educação Infantil, 

foram  adotados  alguns  procedimentos  metodológicos  que,  de  certa  forma,  buscaram 

resgatar a própria prática pedagógica dos professores formadores do PIDEPE/ RN. 

O  quadro  a  seguir  apresenta  o  local  de  realização  das  atividades  básicas  do 

PIDEPE/RN  em  conformidade  com  a  estrutura  curricular  do  cenário  formativo  de 

professores.

Estágio de formação 
docente Ação multiplicadora Plenárias Seminário de 

Avaliação

UFRN – SESI RN Municípios RN Municípios RN UFRN

Tabela 2 – Estrutura e local de realização do PIDEPE/RN (1993 – 2003)

2. Estrutura - Ações indispensáveis

A apreciação da proposta do Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação 

Pré-Escolar no Rio Grande do Norte para formação de professores da educação inafntil, 

realizada por nós,  resultou na organização de uma estrutura curricular,  referendada em 

ações que consideramos indispensáveis para o efetivo êxito deste projeto em curso. São 

elas:
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a) As atividades de estágio foram desenvolvidas no Núcleo de Educação Infantil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, oportunizando o vivenciar das experiências 

pedagógicas, fundamentadas teoricamente, através de leitura e discussão de textos, aulas 

expositivas, oficinas, observação sistemática em sala de aula, discussão confronto acerca 

das observações e conteúdos e filmes em vídeo. Posteriormente, a partir de 1995, o projeto 

já estendia sua área de campo de estágio para a Unidade Educacional Infantil da UFRN 

(creche  da  saúde)  e  os  Centros  de  Atividades  Integradas  do  SESI/  FIERN em Natal, 

Currais Novos e Mossoró, conforme já mencionamos;

b) Ação multiplicadora através de cursos realizados na sede dos municípios envolvidos 

no PIDEPE/ RN, tendo em vista oportunizar, aos demais professores que integravam a rede 

pública municipal de ensino infantil, o momento de socialização dos conteúdos que foram 

desenvolvidos  no  Campus  Central  da  UFRN.   Tratava-se  de  uma  forma  indireta  de 

atendimento  aos  demais  profissionais  de  ensino  integrados  ao  PIDEPE/RN através  do 

vínculo do mesmo com a Prefeitura Municipal do RN. Na prática, consistia na dinâmica da 

capacitação  pedagógica  desenvolvida  pelos  professores  formadores  na  sede  de  seus 

municípios;

c) Plenária realizada na sede dos municípios tendo em vista intensificar a participação 

da comunidade local, a expansão do efeito multiplicador e a ampliação da divulgação do 

referido projeto, através da caravana de profissionais da educação;

d) Seminários, envolvendo a participação de todos os componentes do PIDEPE/RN, 

oportunizando, assim, a troca de experiências entre a prática pedagógica desenvolvida em 
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todos os municípios e as equipes docente e discente da UFRN, bem como a divulgação e o 

aprimoramento das atividades em desenvolvimento.

Todas as atividades programadas foram consideradas imprescindíveis para o efetivo 

êxito do projeto.  Outras atividades complementares  que buscavam o aprimoramento da 

qualidade do trabalho promovida pelas  entidades envolvidas no PIDEPE RN poderiam 

ocorrer a partir da avaliação contínua e sistemática da implementação do cronograma de 

execução.  Na  prática,  o  engajamento  de  cada  parceiro  no  desenvolvimento  e 

aprimoramento da prática docente era a chave do sucesso do PIDEPE/ RN.

Na ilustração 2 sobre o Plano Piloto do PIDEPE/RN (1993-1994), apresentamos o 

documento preliminar  que deu origem ao referido projeto  em estudo.  As etapas foram 

constituídas por ações em torno da atividade de estágio de observação, conforme veremos 

a seguir:

Etapa 1 - Estágio pedagógico supervisionado. 

 Local de realização: Núcleo Educacional Infantil.

 Total de municípios representados na primeira etapa: 32

 Total de professores em formação: 64, sendo dois representantes de cada um dos 

municípios integrados ao projeto.

 Total  de  professores  e  alunos  da  UFRN  que  integram  a  equipe  de  assessoria 

pedagógica: 12, sendo dois representantes de cada unidade acadêmica integrada ao 

projeto.  Essa  atividade  era  precedida  de  um  seminário  de  estudos  teóricos  e 

metodológicos com a equipe  da UFRN sobre a proposta do curso de formação de 

professores destinados ao estágio de observação no Núcleo Educacional Infantil.

Etapa 2 - Distribuição das equipes de agentes multiplicadores, sendo representadas pelas 

professoras em formação.
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 Períodos de realização: 1a. etapa - duração: 15 dias

 Total de equipes: 04, sendo formados por blocos de 8 municípios representados em 

cada período de estágio.

Etapa 3 - Treinamento in loco - supervisão e acompanhamento. Trata-se da distribuição 

dos municípios representados pelas professoras em formação em suas unidades pólo da 

UFRN.

Pólo 1 Campus Central - Natal/ RN
Pólo 2 Campus de Caicó/ CERES - UFRN
Pólo 3 Campus de Currais Novos/ CERES - UFRN
Pólo 4 Canpus de Santa Cruz
Pólo 5 Campus de Nova Cruz
Pólo 6 Campus de Macau

Etapa 4 - I Seminário de Avaliação parcial do PIDEPE/RN.

 Local de realização: Unidades pólo do PIDEPE?RN - UFRN

 Público alvo: Professores da rede pública de ensino

 Total de municípios: 32

 Total de professores em formação: 64

 Total de professores e alunos da UFRN: 14

Etapa 5 - Estágio  pedagógico supervisionado.

 Local de realização: Núcleo Educacional Infantil

 Período: 2a. etapa - duração: 15 dias



41

 Total de equipes: 04

Etapa 6 - II Seminário regional de avaliação.

 Local de realização: Campus central da UFRN

 Público alvo: professores da rede pública de ensino

 Total de municípios: 32

 Total de professores em formação: 64

 Total de professores e alunos da UFRN: 14

Portanto, conforme podemos observar na figura a seguir, todas as ações do projeto 

para formação de professores em educação infantil contemplavam o caráter multiplicador 

da proposta, através de estratégias facilitadoras do efeito multiplicador da prática infantil.
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Fig. 2 - PLANO PILOTO DO PIDEPE/ RN – 1993/ 1994



37



44

CAPÍTULO II

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: um referencial

1. Considerações preliminares

Este capítulo pretende fornecer elementos para a compreensão acerca da formação 

das professoras  a partir  de uma reflexão fundamental  sobre a  profissão docente.  Neste 

cenário, são destacados as concepções, enfoques e perspectivas atuais, acenando para os 

modos  e  as  estratégias  de  formação  de  professoras  nos  contextos  sócio-econômicos, 

político e educacional que configuram a realidade brasileira.

A  problemática  em  torno  da  formação,  qualificação  e  profissionalização  da 

docência passa pelas dimensões ético – políticas, teóricas, técnicas e culturais diante dos 

desafios da sociedade globalizada, do conhecimento ou da informação. Trata-se de um 

novo quadro social que traz no bojo das relações o ideário da reestruturação produtiva do 

processo de globalização excludente e da superestrutura ideológica do neoliberalismo que 

a legitima. 

Frigotto  (apud  SILVA;  GENTILI,1996)  afirma  que  os  desafios  no  processo 

formativo da docência  devem apontar  na perspectiva  da construção de relações sociais 

alternativas e no papel da educação nesta construção.  Diversos autores sinalizam para os 

múltiplos desafios na formação de professoras no novo cenário social e educativo e que 

devem ser analisados no debate profissional, dentre os quais destacamos: Imbernón, 2000; 

García, 1995; Frigotto, 2003, 2004; Barbosa, 2003; Alarcão, 2004; Alves, 1998. 
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No propósito  deste  estudo vamos,  a  priori,  fixar-nos na natureza  dos  principais 

desafios  a  serem enfrentados  na  formação  e  profissionalização  da  docência,  conforme 

apresentaremos a seguir.

No plano educacional, os desafios na formação profissional da docência apontam 

para o processo de  ressignificação de um conjunto de categorias e conceitos, segundo o 

qual,  são  metamorfoseados  e  apropriados  de  forma  reducionista,  numa  perspectiva 

produtivista e unidimensional, em contraposição a uma perspectiva civil democrática.

Nesse  sentido,  os  conceitos  de  formação,  qualificação  e  competência  estão 

subordinados  à  lógica  restrita  da  produção,  conforme  assinala  Frigotto  (apud  SILVA; 

GENTILI; 1996, p. 92).

(...) Assim é que [...],  formação se refere, normalmente, ao processo de 
escolarização necessário ao processo de trabalho; qualificação está afeto 
a um conjunto de exigências ligadas ao emprego, resultantes da formação 
e  da  experiência  profissional  concreta;  e,  por  fim,  a  competência 
explicita-se  pela  capacidade  de  mobilizar  conhecimentos,  saberes, 
atitudes, tendo, como foco, os resultados.(Grifos nossos).

Numa perspectiva contra-hegemônica, o processo formativo deve centra-se em uma 

concepção omnilateral de dimensões a serem desenvolvidas nos planos do conhecimento 

histórico-científico, bio-psíquico, cultural, ético–político, lúdico e estético.

Imbernón  (2000;  p.39)  afirma  que  essa  significação  restrita  é,  sobremaneira, 

traduzida nas práticas educativas de formação e profissionalização da docência. Com isso, 

propõem  o  desenvolvimento  de  novas  práticas  alternativas  baseadas  na  autonomia  e 

colegialidade  como  mecanismos  de  participação  democrática  da  profissão.  Implica, 

portanto,  em novas  formas  de  entender  a  profissão,  desvelando o currículo  oculto  das 

estruturas  educativas  e  descobrindo  outras  maneiras  de  ver  a  profissão  docente,  o 

conhecimento profissional  necessário,  a escola e sua organização educativa.  Ou seja,  o 
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autor reafirma que o processo de formação deve dotar as professoras de conhecimentos, 

habilidades e atitudes para desenvolver profissionais reflexivos ou investigadores.

[...]  Trata-se  de  formar  um  professor  como  um  profissional  prático-
reflexivo que se defronta com situações de incerteza, contextualizadas e 
únicas,  que  recorre  à  investigação  como  uma  forma  de  decidir  e  de 
intervir praticamente em tais situações, que faz emergir novos discursos 
teóricos e concepções alternativas de formação.[...] (Idem, 2000, p.39). 

No  plano  ético-político,  o  processo  formativo  profissional  da  docência  vai  ao 

encontro de uma perspectiva  omnilateral,  e  dentro de uma concepção que consiste em 

defender  os  valores  de  efetiva  igualdade,  qualidade  para  todos,  solidariedade  e  da 

necessária  ampliação  da  esfera  pública  democrática  em  contraposição  à  liberdade  e 

qualidade para poucos, reguladas pelo mercado, e das perspectivas do individualismo e do 

privatismo.

No  âmbito  da  formação  teórica  e  epistemológica,  o  processo  de  formação  e 

profissionalização da docência implica em uma sólida base teórica e epistemológica, que 

dão suporte para as dimensões técnica e didática no processo de construção efetivo do 

conhecimento.  Trata-se  ainda  da  forma  social  e  pedagógica  de  sua  apropriação.  A 

fragmentação  do  conhecimento  científico  na  formação  profissional  do  ponto  de  vista 

institucional passa pela questão da ineficiência na formação inicial das professoras, como 

nos mostra Frigotto (apud SILVA; GENTILI,1996).

No  plano  da  ação  prática  da  docência,  uma  dimensão  importante  no  processo 

formativo  profissional  é  o  contexto  da  experiência  de  sua  ação  cotidiana,  onde  se 

materializam  as  práticas  educativas  e  os  processos  de  construção  ou  de  bloqueio  do 

conhecimento. 

Na visão de Imbernón (2000) o desafio deve ser, ao mesmo tempo, em superar uma 

visão restrita desta ação cotidiana repetitiva e em romper com a teorização academicista ou 
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enciclopédica  e/ou  o  do  especialista  técnico,  cuja  função  primordial  é  transmitir 

conhecimentos mediante a aplicação mecânica de receitas e procedimentos de intervenção 

projetados e oferecidos a partir de fora, em uma perspectiva de racionalidade técnica.

O  enfoque  teórico-prático  do  marxismo  avança  no  sentido  da  práxis,  como 

superação do reducionismo da ação repetitiva, mecânica, do ativismo pedagógico ou do 

voluntarismo político, assim como, dissociado com a teorização diletante e academicista, 

conforme defende Konder (1992:115).

[...] A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos se afirmam no 
mundo,  modificando  a  realidade  objetiva  e,  para  poderem  altera-la 
transformando-se  a  si  mesmos.  É  a  ação  que,  para  se  aprofundar  de 
maneira mais conseqüente, precisa de reflexão, do autoquestionamento, 
da  teoria;  e  é  a  teoria  que  remete  à  ação,  que  enfrenta  o  desafio  de 
verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a prática.[...].

A  formação  e  a  profissionalização  do  ensino  na  perspectiva  da  práxis estão 

referendadas na natureza crítico-prática da ação docente, centrado num projeto político-

prático cuja base integra as dimensões ético – políticas, teóricas e epistemológicas.

Consideramos  que  ainda  é  preciso  desenvolver  novas  práticas  alternativas  no 

processo formativo da docência baseadas na perspectiva de construção de relações sociais 

alternativas e no papel da educação nesta construção, acenando para um novo paradigma 

formativo da docência.

Pensadores e educadores como Perrenoud; Therler (2002); Pimenta; Ghedin (2002); 

Imbérnon (2000), entre outros, estão ligados à formação reflexiva da professora enquanto 

concepção e princípios teórico-metodológicos.
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2. Um referencial de competências

A problemática em torno da formação de professoras tem sido motivo de discussão 

e debate intensos, nos últimos anos, em nosso país.

Esta discussão surge e se amplia por duas razões básicas: a primeira se refere à 

necessidade emergente da  prática reflexiva no cenário das sociedades em transformação. 

Esta tendência defende a necessidade de se repensar a formação de professoras referendada 

na reflexão sobre a experiência, com vistas à construção e à elaboração de novos saberes.

A segunda razão relaciona-se com a crítica crescente das concepções tecnicista e 

psicologista da educação que estavam na base da formação de professoras na década de 70. 

Nessas  concepções,  a  formação  era  vista  predominantemente  como treinamento,  como 

capacitação em tecnologias ou psicologias, etc.

Por  outro  lado,  percebe-se  a  tendência  da  implicação  crítica na  formação  de 

professoras. Segundo Perrenoud (2002; p.15 apud PERRENOUD; THURLER, 2002) tal 

concepção se justifica porque a sociedade insere a professora no âmbito do debate político 

sobre a educação nas esferas institucionais, regionais e nacionais.

Parafraseando Perrenoud (apud PERRENOUD; THURLER, 2002; p.5), as novas 

posturas  essenciais  para  o  exercício  da  docência  no  século  XXI  pressupõe  a 

democratização do acesso aos saberes; ao desenvolvimento da autonomia dos sujeitos;  

seu senso crítico; suas competências de atores sociais;  sua capacidade de construir e  

defender um determinado ponto de vista.

No que se refere à gênese da formação do professor reflexivo no Brasil, os estudos 

de Pimenta; Libâneo; Sacristán e Charlot (apud PIMENTA; GHEDIN, 2002) tratam dos 
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pressupostos fundamentais no cenário de formação de professores, em especial, acenando 

para os novos paradigmas formativos, conforme veremos a seguir.

3. Os novos paradigmas formativos de professoras

3.1. A reflexão como estratégia formativa

Na tentativa de contribuir para o debate sobre a prática reflexiva de professoras 

apresentamos  uma  visão  dos  paradigmas  dominantes  sobre  a  formação  da  docência, 

apontados  por  Ramalho  et.  al.  (2000),  bem  como  os  princípios  que  os  caracterizam, 

servindo-nos da sistematização por eles apresentada.

Os  estudos  de  Ramalho(2000)  apresentam dois  grandes  modelos  formativos  na 

formação  de  professoras:  O  Modelo  Hegemônico  da  Formação  (MHF)  e  o  Modelo 

Emergente da Formação (MEF).

O  primeiro  modelo  compreende  as  práticas  formativas  de  professoras  numa 

perspectiva  da  racionalidade  técnica.  O  papel  da  professora  é  subordinado 

hierarquicamente  aos  saberes  profissionais  de professoras  formadoras  e/ou ao processo 

formativo por excelência, conforme as características predominantes nesse modelo:

[...] – no treinamento de habilidades (identificadas como competências);
-  em  conteúdos  descontextualizados  da  realidade  profissional, 
fragmentados, reveladores de uma formação acadêmica fragilizada;
- na distância do objeto da profissão (do processo educativo da escola), 
com  uma  evidente  dicotomia  teoria|  prática,  com  o  criticado  estágio 
terminal e com escassos momentos para mobilizar saberes da profissão 
na prática real.[...]. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER; 2000: 21).

Na perspectiva hegemônica, o contexto formativo também apresenta características 

similares  ao  modelo  da  racionalidade  técnica  e  dentro  de  uma  concepção  acrítica  da 
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sociedade, sem considerar a efemeridade do conhecimento e o desenvolvimento nas áreas 

de saber das profissões.

A proposta de um Modelo Emergente da Formação aponta para a construção de um 

modelo formativo, de caráter preventivo, no sentido aqui atribuído como uma referência 

teórica na formação inicial universitária como condição da profissionalização. Sobre este 

aspecto, algumas construções teóricas são adeptas a esse modelo: Alonso (1999); Alarcão 

(1996;  2003);  Schön  (2000);  Alves  (1998);  Nóvoa  (1997);  García  (1995);  Imbernón 

(2000).

O  modelo  formativo  profissional  é  fundamentado  em  três  grandes  aspectos  a 

considerar: - na investigação, reflexão e crítica da prática em sua relação dialética com a 

teoria;  -  na  construção  e  reconstrução  das  competências  segundo  o  desenvolvimento 

profissional e; - na prática formativa centrada na escola como objeto da profissão.

Ao todo, a proposta acena para uma epistemologia da prática ao considerar que o 

exercício da docência tem seus componentes intrínsecos na própria prática profissional. É 

curioso despertar para um princípio básico cujo objeto de investigação é construído na 

prática docente. Assim, o processo de construção da atividade profissional, característica 

do trabalho docente como professora está intrínseco na nova práxis profissional, como nos 

mostra Perrenoud (2000) e Ramalho (2000).

[...] a teoria desempenha um papel essencial em sua relação dialética com 
a prática, sendo mais produtiva na medida em que se orienta em novas 
referencias teóricas do saber científico (e outras formas de saberes), na 
medida  em  que  se  realiza  com  métodos  sistematizados  (atitude  de 
pesquisa) que levam a uma posição crítica da prática em questão.[...].

Trata-se  de  uma  abordagem  reflexiva  com  base  na  processo  investigativo  dos 

saberes  e  fazeres  na  prática  pedagógica.  Alguns  autores,  a  exemplo  de  Veiga  (apud 

ROMANOWSKI et al., 2004), envolve as dimensões do processo didático na ação docente 
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como  instrumento  reflexivo  dos  sabesres  e  fazeres  da  docência:  ensinar,  aprender, 

pesquisar  e  avaliar.  Neste  caso,  o  processo  didático  desenvolve-se  mediante  a  ação 

recíproca   e  interdependente  das  dimensões  fundamentais  dos  caminhos  didático  e 

investigativo.

Nessa linha de investigação, a atividade de pesquisa constitui um elo de ligação 

com a atividade profissional da docência. Torna-se uma prática de produção e socialização 

de novos conhecimentos noc enário de sala de aula.

3.2. A pesquisa como atividade profissional

O paradigma emergente da formação de professoras dá grande ênfase à  pesquisa 

como componente profissional da docência. 

Parafraseando Ramalho et. al. (2000) os critérios implícitos na prática do docente 

são  elementos  essenciais  da  reflexão  da  prática. Ou seja,  entendemos  que  os  recursos 

metodológicos (métodos e estratégias sistematizadas) integradas à atividade de pesquisa 

possibilitam a apreensão dos componentes  curriculares implícitos  na profissão docente, 

tomando  como  objeto  de  estudo  o  seu  exercício  restrito  ao  contexto  escolar  e  a  sua 

conseqüente inserção no contexto social com vistas a redimensioná-la e transformá-la.

Nas perspectivas de Alarcão (2004) e Imbernón (2000), o professor pesquisador 

torna-se  reflexivo  de  suas  ações  cotidianas,  na  perspectiva  da  práxis e  numa  visão 

dialética.

O processo de construção dos saberes mediado pela pesquisa, na perspectiva crítica 

reflexiva,  envolve  uma  série  de  elementos  articulados  e  integrados,  como  nos  mostra 

Ramalho et. al. (2000: 30).
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Ilustração.3 – O processo construtivo de saberes docentes – Ramalho (2000, p. 30).

A  ilustração  supracitada  representa  a  construção  conceitual  dos  saberes 

profissionais docentes por meio de um processo evolutivo e transformador, dentro de uma 

concepção formadora,  envolvendo uma construção individual  e coletiva  de produção e 

socialização de saberes.

3.3. A crítica como atitude profissional

As estratégias de formação referenciadas reafirmam a necessidade do pensamento 

crítico e acentua a dimensão coletiva da atividade das professoras, perante as exigências da 

sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem. (ALARCÃO, 2004).

Conforme Alarcão  (2004)  e  Ramalho  (2000)  o  sentido  da  crítica  como atitude 

profissional acentuam o processo de conscientização das contradições sociais,  políticas, 
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econômicas  e  ideológicas,  com  vistas  a  conquistar  os  espaços  das  instituições  e  da 

sociedade.

Adotar  a  perspectiva  crítica  como  pressuposto  ideológico  significa  reconhecer 

ademais a não-neutralidade dos saberes, das atitudes, tanto de quem aprende quanto de 

quem ensina. Significa formar determinados valores nos futuros profissionais da docência, 

levando a dimensionar uma ótica na relação entre interesses, saberes e competências, entre 

os  componentes  afetivos e  cognitivos  gerados no marco das  estruturas  e  dinâmicas  de 

poder, para assumir um compromisso com seus alunos e a sociedade.

Torna-se  um  componente  essencial  na  formação  do  professor-reflexivo, 

pesquisador e, conseqüentemente, critico da realidade historicamente determinada. Adota-

se o princípio fundamental do professor enquanto sujeito construtor da sua profissão e um 

agente de transformação.

Portanto,  tornou-se  um  processo  formativo  de  conscientização  dos  aspectos 

conjunturais da sociedade e dos valores, atitudes, de natureza ideológica, que caracteriza o 

seu saber fazer.

É  nesse  cenário  investigativo,  de  caráter  predominantemente  reflexivo,  que 

processamos a formação de professores como profissionais do ensino infantil.

4. A formação de competências da docência

O caráter profissional do professor reflexivo fez avançar a discussão sobre posição/ 

concepção da competência na prática formativa de professores.
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O  contexto  da  dinâmica  das  reformas  educacionais  com  suas  implicações  na 

formação de professores no Brasil acena para um novo sentido conceitual.

O  contexto  da  dinâmica  das  reformas  educacionais  com  suas  implicações  na 

formação de professores no Brasil acena para um novo sentido conceitual.

Para  Ramalho(2000)  podemos  inferir  sobre  alguns  elementos  comuns  que 

caracterizam seu conteúdo atribuído ao conceito de competências. São eles:

 A competência é mostrada em um contexto real. Ou seja, é manifestada em uma 

ação contextualizada;

 A competência se situa numa variação de estado que vai do simples ao complexo;

 A competência se baseia sobre um conjunto de recursos. É multidimensional;

 A competência não se reduz aos recursos do indivíduo;

 A competência é a ordem do saber mobilizar no contexto da ação;

 A competência exige não somente o saber-mobilizar, mas também o saber de seu 

savoir-faire;

 A competência como saber agir é uma prática intencional;

 A competência é também um projeto, uma finalidade;

 Uma competência é uma potencialidade de ação;

 O agir competente (atuação) é um ato bem-sucedido;

 O agir competente é imediato e eficiente;

 Uma competência é uma capacidade de agir com estabilidade.

As  considerações  teóricas  aqui  expostas  possibilitam  compreender  que  as 

competências não são transmissíveis, ou seja, reduz potencialmente a possibilidade de se 

alcançar a formação de competências profissionais. No entanto, há meios de se adquiri-la 
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envolvendo elementos articulados e integrados às dimensões individuais e sociais,  com 

vistas a legitimá-la.

A prática profissional competente implica na mobilização de três categorias básicas: 

saber, saber fazer e saber ser (DELORS, 2000; GAUTHIER, 2000; SAVIANI, 1989). Os 

componentes dessa formação docente articulam algumas características: a) o conhecimento 

teórico  e  especifico  no  campo  da  atividade  profissional;  b)  o  saber  fazer  através  do 

enfrentamento de situações – problemas; c) o saber ser, inserido em um contexto real no 

seu grupo de trabalho.

Ramalho (2000, p. 84) afirma ainda que:

[...] Assim, por formação profissional entendemos o processo permanente 
de  aquisição,  estruturação  e  reestruturação  de  condutas,  saberes, 
habilidades, ética, hábitos inerentes ao desenvolvimento de competências 
para o desempenho de uma determinada função profissional.[...].

Como  vimos  afirmando,  a  formação  profissional  competente  é  um  contínuo 

dialético ao longo da vida profissional, envolvendo as dimensões individual e social.

[...]  É  nessa  dialética  das  duas  dimensões  (social  e  individual)  do 
desenvolvimento  profissional  que  se  situa  a  relação  homogeneidade| 
heterogeneidade (diversidade) na formação contínua de professores. [...]. 
(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2000,p.87)

Outras perspectivas teóricas podem contribuir no processo de reconstrução de nosso 

pensamento  sobre  a  profissionalização  docente.  Pensar  em  novos  estilos  de  formação 

implica  ressignificar  e  construir  novos  sentidos  para  as  categorias  e  atitudes  que 

contribuam para a construção de uma identidade profissional.
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CAPÍTULO III

CAMINHOS METODOLÓGICOS

A problemática em questão e a especificidade do nosso objeto de estudo – a ação 

multiplicadora da prática formativa de professoras – nos levaram a adotar como métodos 

fundamentais:  a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica,  integrando aspectos de 

caráter exploratório e descritivo, conforme já anunciamos na parte introdutória do presente 

estudo.

1. Características do Estudo

Podemos considerar  o  método qualitativo  da pesquisa,  como o fio  condutor  do 

processo de investigação,  priorizando a  compreensão  dos  comportamentos  a  partir  das 

perspectivas dos participantes nesse processo de integração. Daí, os registros dos dados 

incluem fragmentos de diferentes fontes: os projetos de cursos, eventos e estágios e os seus 

respectivos  registros  em  forma  de  relatórios  e  fotografias,  os  quais  subsidiaram  a 

construção do processo investigativo.

Optamos pelo estudo qualitativo por se caracterizar, fundamentalmente, como um 

estudo descritivo, onde cada detalhe ganha significado na busca da compreensão do objeto 

estudado, conforme assinala os estudos de Borgan e Biklen (1994, p.49):
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A  abordagem  da  investigação  qualitativa  exige  que  o  mundo  seja 
examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 
construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 
esclarecedora do nosso objeto de estudo.

Portanto,  o  fio  condutor  do processo de investigação  tem como fundamento os 

princípios básicos do método qualitativo, o que nos possibilitará enfatizar uma estratégia 

indutiva na busca da concretização dos objetivos traçados.  Por isso, adotamos estratégias e 

procedimentos  que  permitiriam  tomar  em  consideração,  como  critérios  de  validade  e 

legitimidade, a experiência formativa do PIDEPE/ RN.

2. Categorias norteadoras do estudo

Podemos considerar as categorias como conceitos que por seu caráter essencial, 

constituem  aspectos  fundamentais  do  trabalho  científico.  Partimos  do  princípio 

fundamental  de  que  as  categorias  norteadoras  do  estudo  cumprem  a  função  de  fios 

condutores,  isto  é,  os  elementos  teóricos  para  constituir-se  em um quadro  coerente  e 

sistemático de análise.

Como categorias norteadoras deste estudo, optamos pelas seguintes:

a) Saberes

b) Estrutura curricular do projeto de formação de professoras

c) Ação multiplicadora da prática de ensino infantil
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2.1. Saberes

A questão inicial que nos impulsionou a eleger os saberes como categoria de estudo 

passou pela seguinte formulação: - Em que consiste a atividade docente? É uma questão de 

competência profissional?

Na tentativa de compreender a natureza e a especificidade da atividade docente 

fomos  buscar  embasamento  teórico  na  literatura  vigente,  tomando  como  referência  os 

autores: Philippe Perrenoud, Léopold Paquay, Marguerite Altet, Évelyne Charlier, Celso 

Antunes, Isabel Alarcão, Donald A Shon, Antoni Zabala, Betania Leite Ramalho, Clermont 

Gauthier, António Nóvoa e Isauro Beltran Nunez.

Para isso formulamos um esquema de estudo que tem como premissa à idéia de que 

formar  professores capazes de  organizar situações de aprendizagem implica em formar 

profissionais do ensino capazes de mobilizar estratégias efetivas de aprendizagem.

A abordagem central  que  direciona  a  atividade  docente  tem por  base  a  função 

didática e a função pedagógica. A primeira tem o caráter técnico e didático que possibilita 

a seleção e organização dos conteúdos programados em torno do planejamento de ensino. 

Já a função pedagógica tem o caráter relacional,  pedagógico e social,  tendo em vista a 

adaptação às interações em sala de aula. Ambas envolvem aspectos de natureza cognitiva, 

afetiva, conativa e prática.

Os estudos de Werner Markert (2002) defendem que a educação por competência 

integra três dimensões de ações:

• Ação instrumental: - conhecimento/ qualificação

• Ação estratégica: - organização/ cooperação

• Ação comunicativa: - interação/ comunicação
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Diante  da  necessidade  de  instrumentalização,  de  formulação  de  estratégias  e  do 

caráter  comunicativo  como  critérios  definidores  de  competências,  eis  que  nos  surgem 

outras  questões:  Quais  as  competências  básicas  para  que  uma professora  construa  um 

trabalho efetivamente profissional? Como essas competências são adquiridas?

A  construção  de  competências  no  âmbito  da  educação  escolar  passa  pelos 

pressupostos fundamentados nos pilares da educação:

(1) Organizar e estimular situações de aprendizagem

(2) Gerar a progressão das aprendizagens

(3) Ensinar os alunos a trabalhar em equipe

(4) Participar da gestão da escola

(5) Informar e envolver os pais

(6) Enfrentar os deveres e os dilemas da profissão

(7) Gerar a sua própria formação contínua

(8) Dominar e utilizar as novas tecnologias

Portanto,  competências  profissionais  constituem  um  conjunto  formado  por 

conhecimentos,  savoir-faire e  posturas,  mas também as ações e atitudes necessárias  ao 

exercício da profissão de professora.

É nesse cenário que buscamos compreender os saberes ou conhecimentos, do ponto 

de vista doutrinal, segundo o qual podemos classificá-los em três grupos. 

Segundo  Ramalho  (1994),  os  saberes  são  assim  definidos:  a)  declarativos  ou 

descritivos; b) processual ou procedimental; c) explicativo. Os conhecimentos declarativos 

são  expressos  em  forma  de  preposição.  Os  conhecimentos  de  natureza  processual  ou 

procedimental  consistem  em  saber  fazer  e  ainda  pode  se  expressar  em  forma  de 
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argumentos  procedimentais.  Por  fim,  o  conhecimento  explicativo  envolve  o  domínio 

teórico que atribue significados aos saberes declarativos e processuais.

No  presente  estudo,  vamos  considerar  como  saberes  um  tipo  de  saber  fazer 

argumentado e explicativo. Qualquer conhecimento vinculado ao conhecimento processual 

ou explicativo será notificado no processo investigativo.

Os autores  adeptos à linha de Gauthier  (1996) definem ainda uma tipologia  de 

saberes,  dos  quais  servirão  de  referências  no  processo  de  coleta  e  análise  dos  dados: 

disciplinar; curricular; profissional; da tradução pedagógica e da experiência. 

O saber disciplinar está relacionado à cientificidade dos conhecimentos produzidos 

por cientistas e pesquisadores. Os de natureza curricular estão associados àqueles expostos 

em  programas  curriculares.  O  profissional  articula  os  saberes  ligados  à  ocupação  do 

ensino. O da tradução pedagógica reflete um saber situacional, baseado na representação 

social  que  a  professora  formaliza  da  escola  e  da  profissão.  Por  fim,  o  da  experiência 

consiste num saber produzido e construído no exercício da profissão.

A base do conhecimento no ensino passa pela questão dos saberes formalizados na 

profissão docente e que são considerados essenciais no processo formativo de professoras.

2.2. Estrutura curricular do projeto de formação de professoras

O estudo das práticas formativas do PIDEPE/ RN, tomando como fio condutor a 

ação multiplicadora de professoras em formação nos induziu a investigar pistas definidoras 

da estrutura curricular do PIDEPE/ RN.
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A epistemologia  curricular  que  orienta  o  presente  estudo  busca  compreender  a 

organização da formação, os aspectos metodológicos em função de um modelo profissional 

que direciona a prática formativa da docência.

No presente estudo, o ponto de partida foi a interpretação da estrutura curricular do 

PIDEPE/ RN, o qual implicou na definição da atividade de estágio como o mapa da prática 

formativa do PIDEPE/ RN.

2.3. Ação multiplicadora da prática de ensino infantil

Esta categoria está vinculada à competência profissional para a ação, em função das 

implicações  pedagógicas  derivadas  dos  conceitos  de  formação  e  profissionalização  do 

ensino.

Alguns pressupostos direcionam a ação multiplicadora da prática de ensino infantil:

(1) O ponto de partida da aprendizagem é uma ação que integra a prática e os aspectos 

teóricos que a fundamentam;

(2) O sujeito do conhecimento deve planejar, executar, controlar e corrigir a sua ação 

profissional de maneira autônoma e em conjunto no grupo de alunos; tecendo os 

recortes necessários para o efetivo êxito de sua profissão;

(3) A  ação  deve  abranger  integralmente  a  realidade  em  todos  os  seus  sentidos  e 

percepções;

(4) A  aprendizagem  deve  estar  integrada  aos  processos  sociais  de  cooperação  e 

comunicação;
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(5) Planejar  e  executar  alternativas,  em conjunto,  para  resolver  uma tarefa  técnica 

promove competências de transgredir e transformar;

(6) Os resultados da ação pedagógica integral são associados à consciência reflexiva, 

autonomia pessoal e disposição para a interação social.

Na  análise  dos  dados  acerca  da  ação  multiplicadora  da  prática  formativa  de 

professoras devemos levar em consideração o contexto do estágio e refletir sobre ele, tendo 

em vista as implicações no cenário em que se efetiva a ação multiplicadora do ensino 

infantil.

3. Procedimentos e Instrumentos utilizados para a coleta de dados

Para este estudo, utilizamos como métodos fundamentais: a pesquisa bibliográfica e 

a  pesquisa  documental.  A  revisão  bibliográfica  atualizada  vinculada  às  categorias 

norteadoras da pesquisa, quais sejam: saberes, estrutura curricular da prática formativa e 

ação multiplicadora, com vistas a construir um referencial teórico que oriente a pesquisa, 

têm como referência:

a) As tendências do desenvolvimento da profissão docente;

b) O contexto sócio-histórico da clientela atendida, neste caso, das professoras em 

formação;

c) O paradigma construtivista do conhecimento;

d) O “Modelo profissional” (como orientação) implícito  no projeto,  partindo do 

estudo das estratégias formativas.
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Por fim, foi  possível  enveredar sobre a prática  multiplicadora da professora em 

formação através da análise e discussão dos documentos sobre o PIDEPE /RN. Esta tarefa 

supõe os seguintes momentos:

a) Estruturação  das  etapas  do  projeto,  tomando  como  referência 

fundamental:  o  estágio  de  campo  na  escola  infantil;  o  momento  de 

preparação e execução do “repasse” das atividades programadas durante 

a  prática  formativa;  a  fase  de  divulgação  e  socialização  da  ação 

multiplicadora da prática formativa através das reuniões plenárias; e, por 

fim,  o  seminário  anual  de  avaliação  da  prática  formativa  em  sua 

totalidade;

b) Estudar a prática formativa desenvolvida no PIDEPE/ RN, no período de 

1993 a 1998, implica investigar os processos de construção dos saberes 

através dos registros das ações docentes das etapas indispensáveis à sua 

execução e à redefinição dos cursos e eventos diretamente vinculados ao 

processo  de  profissionalização  da  prática  infantil  no  interior  potiguar. 

Destacamos:

Registros  e  relatos,  diversos  tipos  de  registros,  dentre  os  quais  se 

destacam: os projetos e relatórios de cursos, de eventos e de plenárias, 

assim como do documentário fotográfico do PIDEPE/ RN.

A  quantidade  de  material  disponível  para  fins  de  estudo  nos  impulsionou  a 

delimitar o período de 1994 a 1998 do PIDEPE/ RN. Consideramos, durante o processo 

investigativo, que os dados coletados evidenciavam informações que seriam repetitivas e, 

em alguns períodos de execução do PIDEPE/ RN, descaracterizariam os procedimentos em 
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análise  por  se  situarem em um novo cenário  de  formação,  marcado  pela  expansão do 

campo de estágio de observação em novas unidades de ensino infantil e nas séries iniciais 

do ensino fundamental. 

Na tentativa de manter uma referência padrão de formação, nos detemos no perfil 

instituído pelo Núcleo Educacional Infantil, como fonte de pesquisa para a compreensão da 

natureza  da  ação  multiplicadora  da  prática  de  formação  de  professoras.  Até  porque 

localizamos,  neste  período inicial  (1994/  1998),  a  natureza  e  a  especificidade  da  ação 

multiplicadora como objeto de investigação no presente estudo.

Porém,  em  alguns  momentos  do  processo  descritivo  de  investigação,  fizemos 

referência a dados de períodos subseqüentes, notadamente de 1999 a 2003, tendo em vista 

reforçar e consolidar a tese que sustenta o presente estudo.

Um dos procedimentos iniciais  foi  debruçar-nos sobre o acervo documental  e o 

documentário fotográfico do PIDEPE/ RN para fazer uma triagem do material para coleta e 

análise dos dados do presente estudo. 

Elaboramos um guia de codificação classificando-os, numa primeira leitura, com 

base do local de realização dos cursos de formação de professoras, os quais denominamos 

posteriormente de campos de estágio:

(1) Núcleo Educacional Infantil – UFRN;

(2) Unidade de Educação Infantil – UFRN;

(3)  Centro de Atividades Integradas – FIERN/ SESI.

Em seguida, agrupamos uma variedade de fontes de dados por tipologia, adotando 

como base o edital da Pró-Reitoria de Extensão e os catálogos de extensão da UFRN, que 

caracterizavam as  atividades  de  extensão  em programas;  projetos;  cursos  de  extensão; 

eventos; prestação de serviços e produção e publicação. 
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O relacionamento entre as ações de extensão universitária nos levou a caracterizar o 

PIDEPE/ RN como um programa de extensão, pois integrou um conjunto de projetos de 

caráter orgânico – institucional, com clareza de diretrizes e voltados a um objetivo comum. 

(NOGUEIRA, 2000, p. 150). Vale ressaltar que o PIDEPE/ RN surgiu como um projeto de 

extensão  universitária,  cuja  finalidade  era  a  capacitação  de  professoras  em  formação 

continuada e em serviço do Rio Grande do Norte.

Na primeira versão deste estudo, encaminhamo-nos na direção de compreender a 

natureza e a especificidade da ação multiplicadora da prática formativa de professoras, 

com base  no  marco  teórico  de  interpretação  que  envolve  os  processos  facilitadores  e 

organizadores  do  conhecimento.  (PERNAMBUCO,  1994;  RÊGO,  1995;  CARVALHO, 

1999). 

O recorte  teórico  e  prático  que  esboçamos  em torno  da  estrutura  curricular  do 

PIDEPE/  RN  possibilitou  aplicar  os  momentos  pedagógicos  como  reorganizadores  do 

conhecimento,  referendado  em  três  etapas:  estudo  da  realidade  (ER);  organização  do 

conhecimento  (OC) e  aplicação  do conhecimento  (AC).  No entanto,  após a  conclusão 

provisória do presente estudo, observamos que os procedimentos pedagógicos requeridos 

no  processo  formativo  da  ação  multiplicadora  estavam  fundamentados  na  prática  do 

estágio de campo:

• Estágio de observação na instituição de ensino infantil

• Estágio de intervenção/ regência do processo formativo

Esses  procedimentos  tinham  como  objetivo  geral  permitir  às  professoras  em 

formação, a compreensão e a instrumentalização técnica indispensável à sistematização de 

sua prática pedagógica na educação infantil,
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Todas  as  pistas  de  investigação  acenavam  para  a  composição  do  estágio  de 

observação nas unidades de ensino infantil como a referência para a formação da agente 

multiplicadora da prática formativa de professoras em educação infantil. A idéia central era 

a de reproduzir  a capacitação de professoras  em formação através da formação de um 

grupo  de  professoras  especializadas  no  conhecimento  sobre  a  escola  infantil.  A 

interpretação  do Plano  Piloto  do  PIDEPE/  RN  –  1994  que  apresentamos  na  parte 

introdutória deste estudo nos dá a visão exata dessa composição voltada à formação/ ação 

multiplicadora da prática infantil, cujos pilares estão centrados nas atividades de estágio de 

campo.

Algumas questões nos levaram a redimensionar o processo investigativo:

(1) Que  características  devem ter  o  ensino  como  intervenção para  poder  tornar 

efetivo seu objetivo de orientar e guiar a ação multiplicadora?

(2) Que critérios de intervenção podem ser seguidos na prática formativa para que 

se registrem essas características?

(3) O que supõe entender o ensino com a possibilidade de uma ação multiplicadora 

do ponto de vista da atuação da professora em formação?

 

Todas essas inquietações foram surgindo na medida em que nos debruçamos sobre 

a literatura específica no âmbito da formação de professoras.

Por fim, os estudos nos direcionaram para a definição do nosso objeto de estudo e 

de  sua  interpretação,  tendo  em  vista  compreender  a  natureza  e  a  adequação  dessa 

intervenção pedagógica, com base na ação multiplicadora da prática de ensino infantil.

Na mesma perspectiva,  a  ação multiplicadora  se  define  como finalidade  para  a 

formação da prática infantil e a formação da prática formativa de professoras.
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Vejamos o caráter multiplicador desse processo:

Momento 1 – Formação da agente multiplicadora;

Momento 2 – Formação das professoras de educação infantil  com instruções da 

agente multiplicadora;

Momento 3 – Formação de uma prática de educação infantil com base no modelo 

de formação das professoras;

Momento 4 – Formação de crianças com base na prática de educação infantil com 

base num modelo curricular de educação infantil.

Nesse  ínterim,  aplicamos  os  instrumentos  da  pesquisa  documental  como  fonte 

principal de informações acerca do objeto de estudo. Utilizamos os documentos oficiais, 

internos,  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  Universitária,  da  Universidade  Federal  do  Rio 

Grande do Norte. 

Adotamos alguns esquemas de codificação que utilizamos para o estudo de caso do 

PIDEPE/  RN.  A primeira  versão  compreendia  as  etapas  básicas  e  complementares  do 

projeto. Foram consideradas atividades básicas aquelas em que a professora em formação 

teria que atestar presença:

(1) Estágio de capacitação docente – UFRN;

(2) Repasse da capacitação em serviço – SEMEC/ RN;

(3) Cursos de atualização e aprofundamento – UFRN/ UNDIME/SEMEC/RN.

As atividades complementares à formação da agente multiplicadora integravam as 

reuniões plenárias e o seminário anual de avaliação.

Só depois de concluído este esquema em sua versão primeira é que observamos 

com  base  na  literatura  que  todas  as  pistas  acenavam  para  uma  prática  formativa  de 
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professoras com base na ação multiplicadora que envolvia a atividade de estágio de campo. 

Mais uma vez, ficávamos diante de um novo impasse.

Finalmente, optamos pela organização da prática formativa de professoras tomando 

como elemento decisivo a atividade de estágio. Os estudos sobre o estágio de formação de 

professoras nos auxiliaram na interpretação e compreensão da ação multiplicadora. Para 

isso, elegemos novos elementos de estudo:

(1) A professora em formação:

• Forma de acesso ao PIDEPE/ RN: indicação, livre escolha, outra.

• Naturalidade

• Sexo

• Faixa etária

• Formação acadêmica

• Tempo de serviço como professora

• Vínculo empregatício

• Jornada de trabalho

• Faixa salarial

• Expectativas como agente multiplicadora

(2) Atividades de estágio de observação:

• Programa do curso

• Período de realização

• Conteúdo programado

• Metodologia de execução

• Instruções e orientações teórico-metodológicas

• Prática avaliativa

• Referência bibliográfica indicada
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(3) Atividades de intervenção/ regência do processo formativo:

• Título do projeto

• Objetivos

• Metodologia de execução

• Conteúdo programático

• Referência bibliográfica utilizada

(4) Atividades de assessoria pedagógica:

• Modalidades de assessoria

• Formas de intervenção

• Atividades programadas

O chamado fotodocumentário do processo de formação de professoras também foi 

utilizado como ferramenta  de pesquisa  que  auxiliou na definição das  etapas  realizadas 

durante a formação e atestou a convicção de nossas interpretações. No presente estudo, 

utilizamos  as  fotografias  encontradas  nos  relatórios  das  instrutoras  e  professoras  em 

formação, bem como aquelas do acervo pessoal da coordenadora do PIDEPE/ RN. Essas 

fotografias foram produzidas não apenas para registrar e documentar todas as atividades do 

projeto em desenvolvimento, mas também como forma de comunicar outros trabalhos de 

pesquisa. Ao todo, são nove álbuns com cerca de trezentas fotografias em cada título. 

A  coleção  tem  uma  classificação  por  títulos  que  envolve  desde  os  cursos  nas 

diferentes unidades de ensino infantil; os seminários de avaliação; as reuniões plenárias; os 

eventos em que o PIDEPE/ RN esteve presente e o observatório infantil que registrou as 

salas de aulas das professoras em formação durante a assessoria pedagógica e consultoria, 

além de outros cursos promovidos pelo projeto.

Para obtenção dos dados da pesquisa também utilizamos a pesquisa bibliográfica. 

Enveredamos pela literatura atual para compreender melhor a dinâmica da formação de 
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profissionais  do  ensino,  tomando  como  referência  a  temática  em  estudo  sob  diversas 

abordagens teóricas.

Uma das consultas iniciais a que tivemos acesso e que nos auxiliou na compreensão 

de nosso objeto de estudo foi baseado nos pilares básicos da educação para o século XXI. 

O relatório de Jacques Delors, presidente da Comissão Internacional sobre Educação para 

o  Século  XXI,  da  UNESCO,  nos  forneceu  a  compreensão  do  caráter  formativo  que 

permeia a formação de professoras em educação.  A compreensão da articulação entre os 

diversos tipos de saberes: o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber viver coletivamente, 

denuncia a necessidade de dialogar continuamente  sobre a prática formativa,  tendo em 

vista a formação e a profissionalização da docência. (DELORS, 2000).

Na  mesma  perspectiva,  Libâneo  (1982)  acenava  para  as  dimensões  do  fazer 

pedagógico: o saber, o saber fazer e o saber ser, ou entre o pedagógico, o psicológico, o 

social e o político.

Com o objetivo de desenvolver um conjunto de idéias e propostas relacionadas ao 

nosso  objeto  de  estudo,  enveredamos  pelos  cenários  da  formação  de  professoras 

multiplicadoras da prática em educação infantil, como segue exposto.
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CAPÍTULO IV

A FORMAÇÃO/ AÇÃO MULTIPLICADORA DA PROFESSORA 

EM ESCOLA INFANTIL

Pretendemos,  no  presente  capítulo,  descrever  os  cenários  da  formação  de 

professoras  multiplicadoras  da prática  em educação  infantil.  Tomamos  como ponto  de 

partida a análise documental da etapa de preparação, execução e avaliação continuada de 

como ocorreu  o  estágio  de  observação  em educação  infantil  e,  de  modo  especial,  no 

Núcleo de Educação Infantil, no Campus Central da UFRN, localizado no município de 

Natal.  Em seguida,  enveredamos  pela  ação multiplicadora  da  formação  de  professoras 

realizada na sede dos municípios integrados ao PIDEPE/ RN, em conformidade com os 

documentos em estudo.

Elaboramos  um  mapa  delineador  das  etapas  da  prática  formativa,  levando  em 

consideração a estrutura curricular das atividades que nós denominamos intermediárias da 

prática formativa e o estágio de intervenção/ regência do processo formativo.

O quadro  a  seguir  representa  os  instrumentos  investigativos  que  subsidiaram a 

análise dos dados efetuados no presente estudo. O grupo é formado de quinze registros 

oficiais que foram elaborados pelas respectivas instituições integradas ao PIDEPE/ RN: 

• Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UFRN;

• Núcleo Educacional Infantil da UFRN;
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• Centro Regional de Ensino Superior do Trairí, Campus de Santa Cruz – UFRN;

• Prefeituras Municipais do Rio Grande do Norte;

Apresentaremos,  a  seguir,  uma  lista  de  todos  os  documentos  utilizados  como 

instrumentos  investigativos  de  nossa  pesquisa.  Trata-se  de  documentos  oficiais,  de 

diferentes instituições da UFRN, que não foram autorizados para publicação.

No. 
Ordem Descrição dos documentos Período

1. Programa para integração e desenvolvimento da educação pré-escolar no 
RN 1994

2. Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar no 
Rio Grande do Norte – Questionário diagnóstico Março 1993

3.
Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar no 
Rio Grande do Norte – CREST – Centro Regional de Ensino Superior do 
Trairí – Santa Cruz

1994

4. Projeto para integração e desenvolvimento da educação pré-escolar no 
Rio Grande do Norte – UFRN/ PROEx Março 1993

5. Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar no 
Rio Grande do Norte – UFRN/ PROEx Março 1995

6. Projeto de capacitação de professoras do PIDEPE RN Maio 1994

7. Projeto: Aperfeiçoamento de professoras da pré-escola, dentro da 
perspectiva construtivista Maio 1994

8. Programa do curso de aprofundamento para professoras, intitulado: 
Compartilhando conhecimentos. Maio 1998

9. Projeto: Construindo o saber – formação de professor alfabetizador 1993

10. Documentário 1 - Educação pré-escolar: relato de experiência 1994 - 1995

11. Documentário 2 – Educação Infantil: relato de experiência 1996 - 1998

12. Relatório Final: PIDEPE RN Mar. 1995 a 
Mar. 1997

13. Relatórios finais dos seminários anuais de avaliação do PIDEPE/ RN 1994 - 1998

14. Relatórios finais dos eventos de extensão - Plenárias 1998 - 2001

15. Relatório sintético do programa PIDEPE RN - 2000 2000 - 2003

Tabela 3 - Instrumentos investigativos
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É nesse  cenário  que procuramos captar  as  finalidades  e  objetivos  presentes  nas 

ações  realizadas  no  campo  de  estágio,  segundo  a  análise  documental  e  a  pesquisa 

bibliográfica.

1. O estágio supervisionado em educação infantil

1.1. Aspectos gerais da proposta

O processo de formação do corpo de professoras encarregadas da ação multiplicadora 

da prática formativa em educação infantil foi o objeto de maior investimento em nosso 

trabalho.

Para a realização da pesquisa, delimitamos a prática supervisionada que aconteceu no 

Núcleo Educacional Infantil no período de 1994 – 1998. Nosso objetivo era investigar não 

as mazelas do estágio de campo, mas identificar possíveis avanços na direção da prática 

formativa de professoras em formação, uma vez que o PIDEPE/ RN encaminhou nessa 

perspectiva.

Alguns questionamentos serviram de orientação de estudo sobre o processo formativo 

de  professores  em educação  infantil,  das  quais  assinalamos:  Como a  unidade  teoria  e 

prática foi operacionalizada no processo formativo das professoras em educação infantil? 

Quais os resultados obtidos? As professoras em formação precisavam de mais teoria ou 

mais práticas em sua formação? Ou ambas? Mas, o que isso significou? É possível essa 

unidade? Será que isso ocorreu?
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Com  base  nesses  questionamentos  preliminares  é  que  realizamos  a  pesquisa 

documental e bibliográfica. A análise dos dados privilegiou a apresentação do nosso olhar 

sobre os dados de campo e as interpretações que fizemos sobre os mesmos.

Ao iniciarmos o estudo procurando identificar quando e como a atividade de estágio se 

fazia presente no curso de formação de professores em educação infantil, percebemos que 

essa atividade representava o alicerce do processo formativo de professoras no PIDEPE/ 

RN,  tendo em vista  a  ação multiplicadora  dessa  prática  no interior  potiguar.  Assim, a 

investigação se direcionou para captar o significado dessa atividade de campo.

Para investigá-la procedemos a uma análise teórico-histórica, captando nos respectivos 

contextos as contradições presentes entre as legislações e a realidade do curso normal. 

(PIMENTA, 1994; 1997; PIMENTA & LIMA, 2002).

Assim, foi possível chegar à conclusão preliminar de que a concepção da atividade de 

estágio de campo que mais se identificava com a proposta inicial do PIDEPE/ RN, iniciada 

em 1994, foi aquela dos fins dos anos 60, referendados pelas escolas modelo ou padrão ou 

de aplicação, que eventualmente poderiam ser utilizadas como referência a formação de 

professoras.

O  estágio  supervisionado  proposto  no  PIDEPE/  RN  foi  então  concebido  como  a 

observação e reprodução de modelos que intencionalmente foram tomados como referência 

à formação no âmbito da educação infantil. Mas neste cenário de formação estavam as 

crianças oriundas dos segmentos sociais privilegiados, em condições materiais diversas. O 

estágio, portanto, representou uma etapa de preparação da professora em formação para 

atuar como agente multiplicadora em seu meio, tendo em vista a reprodução do modelo de 

ensino  infantil  considerado  eficaz  para  ensinar  crianças  em  situações  consideradas 

adequadas à aprendizagem.
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Nesses termos, um dos questionamentos foi abordar o significado da unidade teoria 

e prática nesse processo formativo do PIDEPE/RN, conforme veremos a seguir.

1.2. Desafios da relação teoria e prática

Os dados extraídos do projeto de curso de extensão universitária,  realizado com 

base nos documentos de acervo do PIDEPE/  RN,  apontaram para a  necessidade de se 

refletir sobre o estágio como estratégia formativa da docência.

O  desenvolvimento  dessa  temática  tem  como  pressuposto  fundamental  a 

compreensão do cenário de formação no contexto universitário. O desenvolvimento desse 

processo  formativo  é  perpassado  por  tensões,  caracterizada  como  atividade  teórica  – 

prática.

A  prática  formativa  das  professoras  formadoras  no  Projeto  Integrado  para  o 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar no Rio Grande do Norte tinha como base o 

estágio supervisionado em educação infantil, tendo em vista unir operativamente teoria e 

prática, dentro de uma concepção de que toda teoria tem implicações práticas e toda prática 

tem consigo uma teoria (implícita ou não), que lhe sustenta e por sua vez se faz necessário 

conhecê-la  para  fundamentar  as  ações  profissionais.  (cf.  RAMALHO,  NUÑEZ  E 

GAUTHIER, 2000).

Pimenta e Lima (2004) afirmam que a atividade prática deve ser entendida a partir 

do conceito de práxis, o que acena para uma atitude investigativa, que articula e integra a 

reflexão e a ação contextualizada.
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Entendemos  que  a  visão  predominantemente  reducionista  dos  estágios  às 

perspectivas de prática instrumental e do criticismo impõe certa resistência de professores 

formadores com as atividades de estágio. O repensar essa questão, partindo da pesquisa 

realizada  no  projeto  de  formação  de  professores  no  PIDEPE  RN,  nos  alertou para  a 

necessidade  emergente  de  ressignificar  coletivamente  as  diferentes  concepções  da 

atividade de estágio e suas implicações no processo formativo de professoras.

Os modelos formativos, numa perspectiva hegemônica, compreendem a atividade 

de estágio fundada na imitação de modelos e/ ou como instrumentalização prática. Nessa 

visão,  reduz-se  a  observação  de  salas  de  aulas,  sem  proceder  a  uma  análise  crítica 

fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se processa. 

(PIMENTA E ANASTASIOU,  2002).  Por  outro  lado,  o  profissional  fica  reduzido  ao 

desenvolvimento  de  habilidades  instrumentais  necessárias  ao  desenvolvimento  da  ação 

docente.

Numa  perspectiva  emergente,  os  modelos  formativos  buscam  aprimorar  as 

atividades  de  estágio  por  meio  de  mediações  construídas  através  da  práxis social. 

(SACRISTÁN, 1999; ZABALA, 1998; PIMENTA E LIMA, 2004). 

Nessa direção, busca-se a superação da dicotomia entre atividade teórica e atividade 

prática, acenando para uma nova concepção de estágio, fundada na construção coletiva, 

crítica e reflexiva e dentro de uma concepção de práxis social.

[...]  É  preciso  que  professores  orientadores  de  estágios  procedam,  no 
coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa apropriação da realidade, para 
analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias. [...]. (PIMENTA; 
LIMA, 2004; p. 45).
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Apontando essa construção coletiva, o estágio supervisionado em educação infantil 

acenava  para  a  formação  continuada  de  professoras  formadoras  através  do 

acompanhamento sistemático da equipe de assessoria técnica e pedagógica.

Os depoimentos escritos dos professores em formação consagram o momento de 

auto-avaliação do processo de formação de professores em sua atividade de campo.

No tocante a importância do estágio supervisionado de campo na perspectiva dos 

professores  em formação como parte  integrante  do  PIDEPE/RN,  os  resultados  obtidos 

afirmam o aspecto positivo do referido projeto expressos em seus depoimentos:

Quando o cansaço extrapola e extravasa a mais íntima força orgânica e 
do mago cérebro, mergulhamos coletivamente numa aura que emana da 
pureza  destas  crianças  que  nos  lançam  seus  olhares  inocentes,  e 
revitalizando-nos para fluir de nossas mentes, nosso sentimento e nosso 
pensamento, frutos da mais profunda dedução do vivenciado.

Sentimo-nos, realmente, como a semente regada e adubada, convidada a 
não abordar a raiz, mas, a garantir uma plantinha forte e esperta, pronta 
para crescer sadia e brotar frutos saudáveis, neste momento em que as 
dificuldades do meio dificultam a fertilidade da mente, expulsando ou 
alienando as capacidades de vir-a-ser dos cidadãos.

No que se refere a  dimensão educativa  das  interações.  concepções  e  práticas e 

histórias de vida, na perspectiva dos professores em formação vinculados ao PIDEPE/RN, 

os resultados obtidos afirmam o aspecto positivo do referido projeto expressos também em 

seus depoimentos:

Ficamos lisonjeadas com a forma quão calorosa fomos recebidas neste 
centro de ensino. Chegou a amenizar a saudade que sentimos de nossos 
familiares,  os quais deixamos preocupados com a nossa longa estadia 
distante. Mas, esta nossa sensação é apenas uma prova de que a amizade, 
assim como o amor, constrói.
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Sabendo  que  é  inconcebível  uma  forma  diferente  de  retribuirmos  a 
gratificante  forma  como  fomos  orientadas,  relatamos  às  nossas 
professoras  que  esta  onda  nos  pegou tão  forte  que vai  levar-nos  aos 
nossos recantos os mais distantes, com forte determinação de que não 
vai apenas beijar a areia, mas, com ela tentar construir castelos, não de 
sonhos,  mas  reais  e  sólidos.  Muito  embora  estejamos  conscientes  da 
força de ventos contrários que atentarão derrubá-los, fazendo volta-los 
ao pó, porém sabemos que é do próprio pó que é feito o homem, e assim 
como  existem  edificações  milenares,  quem  sabe  não  seremos  nós 
engenheiras – mestras destes primeiros pilares aos nossos convivas?.

À  Universidade  agradecemos  a  iniciativa  e  a  força  com  que  tenta 
resgatar  a  escola  perdida.  Sabemos  das  dificuldades  dos  recursos 
despregnados para os cursos de extensão e da luta para angariá-los. É 
gratificante e exemplificante ver a força com que Soraneide corre em 
busca não só de suas realizações profissionais, mas como batalha para 
aderir massas nesta causa.

Às  nossas  caras  colegas,  que  a  sensação  coletiva  de  familiaridade 
pairante  nessa  temporada  não  se  disperse,  mas  forme  uma  rede  de 
energia,  carregada  pela  força  despregnada  em  cada  recanto  onde 
residimos.  E  que  sirva  de  lição  a  outros  que  como algumas  de  nós, 
fizeram das tripas coração, viemos para a linha de frente e estamos mais 
fortes para encampar esta longa batalha pela frente. (PIDEPE/RN, 1995)

Estamos tratando de pensar, de refletir e interferir sobre as mesmas questões em 

torno da formação de professores capazes de organizar situações de aprendizagem e creio 

que isto se dá porque estamos todos neste processo de construção social do conhecimento.

A questão  em torno das  estratégias  formativas  de  professoras  em formação  no 

PIDEPE/RN reflete alguns dos princípios do paradigma do professor refletivo ou reflexivo, 

postulado por Perrenoud (2001, p.54, apud Schön, 1983), segundo o qual:

[...] a dialética entre teoria e prática é substituída por um ir e vir entre 
prática–  teoria–prática;  o  professor  torna-se  um profissional  reflexivo, 
capaz  de analisar  as  suas  próprias  práticas,  de  resolver  problemas,  de 
inventar  estratégias;  a  formação  apóia-se  nas  contribuições  dos 
praticantes e dos pesquisadores; ela visa a desenvolver no professor uma 
abordagem  das  instituições  vividas  do  tipo  ação–conhecimento–
problema,  utilizando  conjuntamente prática  e  teoria  para  construir  no 
professor capacidades de análise de suas práticas e de metacognição.[...].
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Percebemos, ao longo desta trajetória investigativa, que a relação teoria e prática foi 

definida pelo caráter explicativo das atividades conduzidas em sala de aula e que foram 

observadas durante a etapa de estágio de observação. A unidade teoria e prática consistia 

em resgatar os registros de observação realizados no contexto de sala de aula e transportá-

los para o cenário de formação de professoras. Leituras e discussões teórico-metodológicas 

conduziam essa estratégia de formação do PIDEPE/ RN.

2. O estágio de observação na formação de professoras – os dados de campo

O nosso objetivo  é  apresentar  e  discutir  os  dados coletados  sobre  o estágio  de 

observação em educação infantil no Núcleo Educacional Infantil, como parte integrante 

das estratégias formativas do PIDEPE/ RN (1994), para apreender os possíveis avanços na 

direção da unidade entre teoria e prática e as contribuições sobre os dados de que aqui 

dispomos.

Para  isso  apresentamos  inicialmente  uma  breve  caracterização  da  proposta  de 

estágio do NEI. Os dados foram coletados através de documentos, tais como: o projeto e 

relatório  de curso;  o relatório  do estágio  de observação de autoria  dos  professores  em 

formação; o fotodocumentário; no período de 1994 a 1998.

Conforme informações  contidas  nos  documentos  registrados  na  Pró-Reitoria  de 

Extensão Universitária da UFRN, não existe uma orientação geral sobre a concepção e a 

finalidade do estágio de observação. Seu desenvolvimento estaria articulado às estratégias 

formativas do PIDEPE/ RN, com ênfase no exercício da observação em sala de aula e com 

o objetivo  de  possibilitar  a  reflexão  sobre  os  aspectos  teórico-práticos  do processo  de 

ensino infantil.
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A orientação do estágio de observação era feita  pela equipe docente do Núcleo 

Educacional Infantil e pela coordenadora do projeto de curso de extensão apresentado pela 

mesma.

A  proposta  geral  do  estágio  de  observação  era  discutida  em  reuniões 

administrativas  realizadas  com  as  coordenadoras  pedagógicas  juntamente  com  a 

coordenação do PIDEPE/  RN,  na Pró-Reitoria  de Extensão Universitária.  A partir  daí, 

distribuíam-se  as  professoras  estagiárias  em  grupos  considerando  a  quantidade  de 

professoras  formadoras  e  a  disponibilidade  de  classes  no  Núcleo  Educacional  Infantil, 

tomando como referência a adesão dos municípios a cada ano letivo.

Para  todas  as  atividades  de  estágio  de  observação,  havia  roteiros,  bem  como 

orientação e preparo das professoras em formação para ingressarem nas salas de aula. Os 

retornos eram colocados em discussão em momentos extraclasse, conforme a programação 

do curso.

Devido a essa realidade diferenciada e pela natureza da atividade de estágio de 

observação, vamos, neste item, descrever a dinâmica dessa formação de professoras que 

foi  realizada  através  de  um  curso  destinado  à  formação  de  professores  no  Núcleo 

Educacional  Infantil.  Dentre  as  atividades  centrais  do  referido  curso,  destacamos  os 

momentos de observação da prática docente em sala de aula.

O  PIDEPE/  RN  tinha  como  ponto  de  partida  o  Projeto  de  Curso  de  Extensão 

Universitária,  intitulado:  Curso  para  professoras  de  educação  pré-escolar  no  ensino  

público municipal do Rio Grande do Norte, promovido pelo Núcleo Educacional Infantil, o 

qual foi implantado no período de 1994.1.
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O referido curso tinha os objetivos centrais voltados para a melhoria da qualidade 

do ensino infantil em desenvolvimento no interior potiguar, através da atividade de estágio 

supervisionado no Núcleo Educacional Infantil da UFRN. 

Foram definidos como objetivos do Curso:

- Melhorar  o  ensino  pré-escolar  do  Estado  do  RN,  através  da 
capacitação  do  pessoal  docente  em  atuação  nas  escolas  dos 
municípios do RN;

- Prestar  assessoria  às  Secretarias  Municipais  de  Educação,  na  área 
Pré-escolar, oferecendo campo de estágio. [grifo nosso].

A criança como sujeito histórico, social e cultural era o eixo central da proposta. 

Para  isso,  era  referência  importante:  a  concepção de  criança;  de  desenvolvimento e 

aprendizagem; de escola, pré-escola e professor; o desenvolvimento infantil – fases e 

características  –;  os processos sócio-afetivos e  cognitivos;  a aquisição da linguagem 

escrita; os aspectos da prática pedagógica – relações professor-criança/ criança-criança, 

conforme veremos na tabela a seguir: 

TEMAS TEXTOS

1 – Concepção de criança Professor da pré-escola. Fundação Roberto 
Marinho. Rio de Janeiro: FAE, 1991, v.1.

2 – Desenvolvimento e aprendizagem KRAMER, S. (org.). Com a pré-escola nas mãos. 
São Paulo: Ática, 1991.

3 – Escola, pré-escola e professor

SALDIAS, G. Escolas infantis, por quê?. IN.: 
GROSSI, 

MACHADO, M.L. Pré-escola é não é escola. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 1991.

4 – Desenvolvimento infantil – fases e 
características – processos cognitivos

HOHMANN, M. A criança em ação. Lisboa: Fund. 
Calcuste Gulbenkian, 1979.

5 – Aquisição da linguagem escrita FREIRE, M. A paixão de conhecer o mundo. Rio de 
Janeiro: Paz e terra, 1988.

6 – Relação professor-criança/ criança/ criança KAMII, C. & DEVRIES, R. Piaget para educação 
pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 1992.

Tabela 4 - Estrutura temática
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Para enfrentar  os desafios  presentes  no campo do conhecimento  científico e  na 

prática da educação infantil, foi necessário estruturar um corpo docente com cerca de vinte 

e três professoras com experiências diversas, todas provenientes do Núcleo Educacional 

Infantil.

No  que  se  refere  à  proposta  pedagógica  desenvolvida,  cabe  mencionar  que  – 

durante o desenvolvimento do Curso – com vistas a assegurar aprofundamento teórico, 

reflexão crítica sobre a prática e análise de diferentes alternativas e experiências realizadas 

na  área  da  educação  infantil  –  foram adotadas  as  seguintes  estratégias  metodológicas 

desenvolvidas  em  duas  etapas  consecutivas:  aulas  expositivas;  leitura  e  discussão  de 

textos; oficinas; observação em sala de aula; discussão/ confronto acerca das observações e 

dos conteúdos programados e projeção de filmes e vídeos.

Com  duração  de  duas  semanas  intensivas,  em  dois  turnos  de  funcionamento 

(matutino  e  vespertino),  o  Curso  dispunha  de  um  desenho  curricular  onde  ficou 

evidenciada a opção teórico – prática que orienta as atividades de estágio de observação. 

Trata-se de um currículo híbrido, onde temas se alternavam na proposta curricular.

A segunda etapa ficou centrada nas discussões e confronto acerca das observações 

em sala de aula, somando-se ao efeito multiplicador da prática formativa do PIDEPE/ RN, 

referendado  num  Projeto  de  Curso  para  professoras  do  município  de  origem  dessas 

professoras que se encontravam em estágio supervisionado na educação infantil.

Na prática, observamos, através dos registros, que o engajamento de cada conteúdo 

trabalhado estava diretamente associado às atividades de observação de sala de aula, com 

vistas  ao  desenvolvimento  e  aprimoramento  da  prática  pedagógica  das  professoras  em 

formação.
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O  estágio  de  observação  da  prática  de  ensino  infantil  realizada  no  Núcleo 

Educacional  Infantil  contemplou  vários  momentos  de  articulação  e  integração  teoria  e 

prática, como nos mostra o documentário de fotografias do PIDEPE/ RN:

Ilustração 4 - Estágio de observação no Núcleo Educacional Infantil

Ilustração 5 - Estágio de observação no Núcleo Educacional Infantil

As ilustrações 4 e 5 atestam o momento presencial de observação em sala de aula, 

seguida do momento de discussão/ confronto dos conteúdos estudados através de grupo de 

trabalho  e  orientação  dialogada.  Trata-se  de  um  momento  importante  neste  processo 

formativo,  tendo  em vista  a  discussão  teórico  e  epistemológica  dos  fundamentos  que 

alicerçam a prática pedagógica em desenvolvimento na sala de aula e a parte prática e 

vivencial deste processo formativo e educativo.
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Ilustração 6 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil

Ilustração 7 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil

Ilustração 8 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil
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Ilustração 9 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil

As ilustrações 6, 7, 8 e 9 revelam momentos interativos de orientação didática e 

profissional sobre a prática da educação infantil, referendada nas atividades de observação 

em sala de aula.

Passaremos a observar nas ilustrações que se seguem as atividades presenciais dos 

professores em momentos interativos de leitura e discussão de textos, no Campus Central 

da UFRN, realizado no município de Natal/ RN.

Ilustração 10 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil
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Ilustração 11 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil

Ilustração 12 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil

Ilustração 13 - Estágio de observação realizado no Núcleo Educacional Infantil



87

A carga horária total do curso atingiu 160 horas/ aula de atividades presenciais, 

dividida em duas etapas de 80 horas/ aula cada, com 08 horas de aulas diárias, durante duas 

semanas intensivas, em cada semestre letivo da UFRN.

O curso exigia como prática avaliativa, de caráter formativo, a elaboração de um 

Relatório  das  atividades  vivenciadas  durante  o  período  do  estágio  de  campo,  com 

fundamentação teórica nos conteúdos trabalhados durante cada período do estágio.  Em 

continuidade  à  sistemática  de  avaliação  do  desempenho  das  professoras  em formação, 

exigia-se a elaboração de um Projeto de Curso a ser desenvolvido na sede dos municípios 

de origem como parte do efeito multiplicador da prática de ensino infantil.

Portanto,  o  estágio  supervisionado  em  educação  infantil,  tornou-se  um  espaço 

fundamental de (re) constituição da subjetividade, como um lugar de repensar a prática e 

de encontrar para ela e com ela outros caminhos, referendado na troca de informações, 

idéias e experiências diversas no âmbito da educação infantil do Rio Grande do Norte.

No desenrolar do Curso alguns conteúdos foram abordados de modo especial, em 

conformidade  com  o  enfoque  construtivista  do  ensino  e  da  aprendizagem  escolar:  1) 

Concepção de criança; 2) Desenvolvimento infantil; 3) Aspectos da prática pedagógica. Os 

conteúdos  foram  trabalhados  através  da  discussão  teórica  e  metodológica  de  temas, 

oportunizando  às  professoras  em  formação  a  troca  de  informações,  conhecimentos  e 

experiências sobre o processo de alfabetização de criança pequena e o consequente resgate 

da função pedagógica da pré-escola pública.

A tabela a seguir representa a distribuição de conteúdos por temas de trabalho. Na 

prática,  podemos  observar  a  articulação  e/ou  integração  dos  conteúdos  curriculares 

destinadoa à formação de professores da escola infantil.
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CONTEÚDOS TEMAS

1 – Concepção de Criança:

História da Infância

Criança e contexto social

Desenvolvimento e Aprendizagem

Escola – Pré-escola

Ação do professor

2 – Desenvolvimento Infantil – Fases e 

características

Processos sócio-afetivos

Processos cognitivos:

Representações (linguagem)

Aquisição da linguagem escrita

Raciocínio topo-lógico (classificação, séries, número, espaço 

e tempo)

Formação de conceitos – apropriação de conhecimentos

Processos psicomotores

3 – Aspectos da Prática Pedagógica

a) Relação: - Professor x criança

                   - Criança x criança

                   - Professor x pais

b) Organização curricular:

Objetivos

Conteúdos – Linguagem, Matemática, Ciências e Estudos 

Sociais.

Metodologias: Como fazer?

Avaliação

Organização do espaço e tempo (Rotina)

Recursos (materiais pedagógicos)

Tabela 5 - Relação conteúdos curriculares

O Curso apresentou, do ano de 1994, um total de vinte e seis projetos de curso 

como parte integrante da ação multiplicadora da prática formativa.
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Em relação ao conteúdo do estágio de observação no período subseqüente (1995), 

foram abordados temas específicos sobre a prática pedagógica no âmbito da Educação 

Infantil:

CONTEÚDOS INDICAÇÃO TEMÁTICA/ REFERÊNCIAS

1 – Conceito de criança e história da 

infância
Infância – Professor da pré-escola.

2 – Organização curricular

Fundamentos teóricos da proposta. Sonia Kramer.

A organização dos conteúdos e a metodologia de trabalho. Sonia 

Kramer.

Relatório de atividades. Madalena Freire.

3 – Princípios interacionistas –  

construtivistas

A criança enquanto ser em transformação. Claúdia Davis.

O construtivismo e sua função educacional. Lino de Macedo.

O tira-teima do construtivismo. Nova escola.

4 – Relação desenvolvimento e  

aprendizagem

- Afetividade

- Criança Especial

A criança de 3 a 7 anos – Professor de pré-escola.

A Psicologia na Educação. Claudia Davis.

O desenvolvimento cognitivo e afetivo. Claudia Davis.

O deficiente e sua imagem. J.B.Ribas.

5 – Evolução da escrita
Psicogênese da alfabetização. Antonieta Brito.

Textos básicos de educação pré-escolar. M. L. Nicolau.

6 – Oficina da linguagem
Jogos para alfabetização. Veritek e Cia.

Leitura e escrita. R.S.Souza & L. Cordeiro.

7 – Educação da matemática

Números e algarismos. Professor da pré-escola.

Aritmética na pré-escola. Professor da pré-escola.

Classificação. M. Hohmann.

Seriação. M. Hohmann.

Relações Espaciais. M. Hohmann.

Tempo. M. Hohmann.

8 – Oficina da matemática
A importância dos jogos de regras para a construção do 

conhecimento na escola. Lino de Macedo.
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9 – O jogo na aprendizagem
Brincar. Professor da pré-escola.

Jogos e brincadeiras na pré-escola. Professor da pré-escola.

10 – Tema de pesquisa Organização curricular. Sonia Kramer.

11 – Literatura infantil
Ouvindo histórias. Fanny Abromwich.

A escola, as crianças e as histórias. Professor da pré-escola.

12 – Artes plásticas – Técnicas
Artes. Professor da pré-escola.

A expressão artística na pré-escola. Professor da pré-escola.

13 – Processo de avaliação
O processo de avaliação. Sonia Kramer.

Avaliação na pré-escola? Jussara Hoffmann.

Tabela 6 - Relação temática dos conteúdos curriculares

Os resultados obtidos durante o estágio de observação da escola infantil serviram de 

base para a reformulação de propostas de educação infantil na grande Natal e no interior 

potiguar, e alguns foram implementados enquanto projetos de intervenção em creches, pré-

escolas; outros ainda foram publicados, conforme documentação oficial do PIDEPE/RN.

As ilustrações a seguir comprovam os resultados obtidos na sede dos municípios.

Ilustrações 14 e 15 – Solenidade de encerramento das turmas de alfabetização em Ceará-Mirim/ RN, com 

referência na prática de ensino do PIDEPE/ RN, com a presença do Pró-Reitor de Extensão da UFRN e da 

Coordenadora Geral do projeto.
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As ilustrações abaixo (16 a 19) revelam a organização do espaço físico nas turmas 

de alfabetização em Ceará-Mirim/ RN, com referência na prática de ensino do PIDEPE/ 

RN. Podemos observar que a organização dos cantinhos de sala de aula contribuem para o 

melhor aproveitamento pedagógico do espaço e do tempo das atividades escolares.

Ilustração 16 - sala de aula     Ilustração 17 - cantinho de sala

Ilustração 18 - cantinho de sala           Ilustração 19 - cantinho de sala

Os  fragmentos  de  trechos  obtidos  por  ocasião  da  pesquisa  documental  escrita 

apontam para a avaliação do grupo de professoras em formação, sobre o aproveitamento 

delas durante o estágio de observação no Núcleo Educacional Infantil. Para fins de estudo, 

destacamos os depoimentos das representantes de vinte e cinco Prefeituras Municipais do 

Estado, do universo de 28 Prefeituras Municipais integradas ao PIDEPE/ RN, aos quais 

tivemos acesso.
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No que se refere aos resultados obtidos através do formulário de avaliação do grupo 

de professores em formação observou-se os depoimentos sobre as experiências vividas no 

período  do  estágio  de  observação.  Nela,  pudemos  analisar  que  foi  levada  em  conta, 

sobretudo, a contribuição desse período para a ação multiplicadora da prática infantil em 

seu município de origem.

A  reflexão  sobre  o  ensino  infantil  como  contribuição  privilegiada  advinda  do 

estágio  de  observação  foi  evidenciada  nos  depoimentos  dos  professores  em formação, 

conforme relatos a seguir:

PREFEITURA 
MUNICIPAL DO RN FRAGMENTOS SELECIONADOS

ALEXANDRIA

[...] Consideramos o estágio de fundamental importância para nós profissionais, pois 
oferece-nos experiências valiosas no desempenho de nossa profissão [...]. Sentimos 
que apesar das dificuldades enfrentadas pelo grupo, muitas coisas são possíveis de 
serem realizadas nas nossas escolas. Foi uma oportunidade maravilhosa, conhecer o 
Núcleo  Educacional  Infantil,  que  busca  constantes  transformações  na  prática 
educativa, para o desenvolvimento pleno da criança.

ALMINO AFONSO [...]  Tivemos  oportunidade  de  aprender  coisas  novas  e  colocarmos  em  prática. 
Gostaríamos de mais aulas de oficina e observações em sala de aula, e o restante vai 
depender da criatividade e compromisso de cada um de nós.[...].

AREIA BRANCA
[...]  Achamos  que foi  de  grande  importância  os  conhecimentos  adquiridos,  pois 
através  do  mesmo,  podemos  desempenhar  melhor  o  papel  de  Educador  da  pré-
escola.[...].

ARES

[...]  Este  estágio  serviu  para  reforçar  nossos  conhecimentos, através  desta  linha 
construtivista,  porque  nós  professores  muitas  vezes  taxamos  e  rotulamos  nossos 
alunos, esquecendo que eles são crianças e estão em desenvolvimento, e de que a 
escola é o espaço onde acontece a aprendizagem, onde nós, professores devemos ser 
o  mediador  nos  interesses  deles  pelas  descobertas  e  investigações,  levando-os  a 
compreensão do seu mundo [...].

CAICÓ

[...] Tornou-se especialmente interessante, a partir da observação em sala de aula, 
nos diferentes níveis de escolaridade da pré-escola, as atividades desenvolvidas no 
Núcleo  Educacional  Infantil.  Concluímos  que  é  possível  relacionar  a  teoria 
construtivista  com a  prática  pedagógica.  Descobrimos  que  as  crianças  são  mais 
inteligentes do que se imaginava! Elas escrevem e lêem, mesmo sem saber ler e 
escrever,  e  elas  desenvolvem  cálculos  matemáticos  com  a  maior  facilidade.  É 
necessário, portanto, que a pré-escola saiba trabalhar com todos esses conhecimentos 
anteriores da criança, incentivando-as no processo ensino-aprendizagem.
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CEARÁ-MIRIM

[...]  Enfatizamos  os  benefícios  advindos  do  Programa  Integrado  para  o 
Desenvolvimento  da  Educação  Pré-Escolar  no  Rio  Grande  do  Norte,  para  o 
município de Ceará-Mirim, pois pretendemos criar um Núcleo de Educação Infantil 
pela  Prefeitura  Municipal, cujo funcionamento  está  previsto  para  o  próximo ano 
letivo  de  1995,  com  base  nesta  nova  visão  pedagógica  em relação  à  Educação 
Infantil, tendo em vista uma necessidade preeminente de fundamentação teórica que 
servirá de embasamento para a ação pedagógica dos envolvidos com a Educação 
Infantil da rede municipal de ensino.

CORONEL 
EZEQUIEL

[...] Estas semanas de estudos nos proporcionaram momentos de análises e reflexões 
sobre  a  escola  pública,  sua  realidade  e  possibilidades  de  mudança,  visando  o 
aprimoramento da comunidade escolar.

CURRAIS NOVOS

[...] Este projeto é de grande valia porque vai oferecer melhor desenvolvimento na 
educação pré-escolar do município, através de estudos. Acreditamos que é a partir de 
estudos  que  podemos  avaliar,  refletir  e  compreender  a  educação  que  as  nossas 
crianças precisam. Para que o professor acredita que a escola deva cumprir um papel 
fundamental nas mudanças sociais, é necessário que adquira uma postura definida. É 
através de estudos, discussões e avaliações que o educador pode definir o seu papel 
político, crítico e social.

FLORÂNIA
[...]  O  estágio  oportunizou  aos  participantes  novos  conhecimentos  baseados  em 
teorias  e  práticas,  oficinas  e  observações  calcados  no  contexto  construtivista, 
oferecendo  as  condições  necessárias  para  um  repasse  aos  outros  docentes  do 
município.

GOIANINHA [...]  Apesar das dificuldades encontradas é gratificante poder ajudar às crianças  a 
construir seu conhecimento com a vida e com o mundo.

JANDUÍS

[...]  Verificamos  que  o  procedimento  de  rotina  na  sala  de  aula,  de  certa  forma, 
assemelha-se a nossa prática. O que é diferente é o ambiente alfabetizador (material 
disponível), embasamento teórico referente à formação das professoras, a segurança 
da prática em sala de aula,  como também a realidade da comunidade escolar.  O 
estágio serviu como uma injeção de estímulo para aprimorar cada vez mais a nossa 
prática pedagógica.

LAJES PINTADAS [...] Os estudos teóricos e práticos, desenvolvidos no decorrer do estágio, servirão de 
subsídios para ampliar a nossa prática como educadoras da pré-escola.

MACAÍBA

[...]  Nos  apresentaram  não  um  método  de  ensino,  mas  uma  linha  de  trabalho 
pedagógica  que leva o aluno e o  professor  a construírem juntos  o  conhecimento 
produzido ao longo de toda a história da humanidade. Como se trata de um assunto 
novo para nós, torna-se necessário um aprofundamento maior na teoria que subsidia 
essa prática educativa.

MACAU

[...] Tivemos a oportunidade de conhecer uma nova concepção de desenvolvimento 
cognitivo da criança, onde a própria criança constrói o seu conhecimento e que o 
professor  precisa  pesquisar  e  discutir  junto  aos  outros  professores  para  melhor 
aprofundamento no assunto, pois só assim poderá acompanhar e avaliar com mais 
segurança.  Vimos  que  a  criança  passa  por  várias  etapas  de  aprendizagem  e 
acreditamos que esse é o caminho ideal para se resgatar a cidadania do homem.
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MONTE ALEGRE
[...]  O estágio nos oportunizou conhecer como se trabalha com a criança da pré-
escola,  aproveitando  suas  experiências,  tentando  organiza-las,  conduzindo  e 
ampliando,  levando  a  criança  a  entender  a  realidade,  através  do  acesso  aos 
conhecimentos. Foi uma oportunidade de troca de conhecimentos.

NATAL

[...] Gostaríamos de levar em consideração a forma como foram encaminhados os 
trabalhos, pois oportunizaram momentos de reflexão e avaliação da nossa prática. E 
também permitiu que fizéssemos uma ligação teoria –prática, proporcionando assim 
uma  melhor  compreensão  dos  temas  trabalhados.  Obrigada  a  todos  vocês  por 
dividirem e socializarem conosco os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de 
estudos e trabalhos realizados no Núcleo educacional Infantil. 

NOVA CRUZ [...] Gostamos deveras do trabalho das professoras do Núcleo Educacional Infantil e 
acreditamos termos construído um novo conceito de construtivismo.

OURO BRANCO
[...] É interessante que a escola seja a continuidade do cotidiano da criança,  pois é 
possível trabalhar dentro de uma concepção onde a criança é capaz de construir o seu 
conhecimento e obter maior êxito no processo ensino-aprendizagem.

PARANÁ

[...]  Tentaremos levar aos nossos professores  as condições teóricas e práticas,  de 
melhor alfabetizar as nossas crianças, partindo das suas necessidades, envolvendo-a 
com o  inicio  que  o cerca  e  dando-lhe  oportunidades  de  trabalhar  com materiais 
existentes  ao  seu  redor,  pôr  em  prática  os  conhecimentos  recebidos,  em  ação 
conjunta, escola-comunidade.

PARNAMIRIM

[...] Foi um curso onde tivemos chances para ampliar os nossos conhecimentos e até 
mesmo adquiridos novas experiências mais significativas para poder transmitir com 
mais segurança aos colegas de trabalho, pois para nós o local do curso e a equipe 
ministrante tem uma certa demonstração riquíssima a qual não poderia deixar de ser 
um exemplo de integração e desenvolvimento.

RIACHUELO

[...]  O  programa  em  si  teve  um  bom  desenvolvimento,  as  discussões  foram 
enriquecidas, pois eram feitas de modo a serem confrontadas com a realidade vivida 
por  cada  participante, fazendo  assim,  com que  pudéssemos  sentir  um pouco  da 
realidade  de  cada  município,  os  problemas  e  dificuldades  enfrentadas.  Podemos 
afirmar que com a ajuda do poder executivo de nosso município e da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, poderemos melhorar o ensino pré-escolar, pois 
estamos  dispostas  a  ajudar,  para  assim  termos  um  bom  desempenho  junto  ao 
desenvolvimento de nossos alunos.

SÃO JOSÉ DE 
MIPIBU

[...]  Uma  outra  consideração  a  fazer  é  com relação  ao  fato  do  treinamento  ser 
realizado  no  Núcleo  educacional  Infantil,  pois  o  contexto  escolar, possibilitou  a 
gente verificar que uma escola que tem crianças ativas e saudáveis não pode ser 
possuidora de um silêncio sepulcral. Muitas vezes, em nossas escolas, confundimos 
barulho  com  bagunça,  questionamento  com  abuso,  e  outras  tantas  confusões 
advindas de um sistema de ensino em que estudamos.

SÃO PAULO DO 
POTENGÍ

[...]  Sem  dúvida  alguma  caracterizar  a  criança  como  ser  social  pensante  com 
características  próprias  justifica  a  aprendizagem  como  uma  grande  troca  de 
conhecimentos na proporção em que o treinamento foi se desenvolvendo,  tivemos 
oportunidade de constatar o valor pedagógico dos conteúdos trabalhados. Cientes da 
continuação do projeto nós fazemos votos de esperança para continuarmos. À nossa 
preocupação  não  pára  por  aqui,  pois  este  treinamento  faz  parte  de  uma  das 
estratégias para  enfrentarmos os problemas de evasão e de repetência das nossas 
escolas. 
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SÃO TOMÉ

[...] No primeiro momento nos bateu aquele medo, insegurança, emoção e ansiedade, 
diante  de  um  local  onde  não  se  conhecia  nada  e  nem  ninguém.A  missão  que 
assumimos diante da educação de nosso município nos incentivou, nos motivando 
para ganhar novos conhecimentos e credibilidade no nosso trabalho. Sabemos que 
para  alcançar  este  objetivo  construir  uma pré-escola,  com orientação  pedagógica 
construtivista, será difícil, mas queremos fazer um apelo ao Prefeito, Secretário de 
Educação, que nos apóie com as condições materiais necessárias, as diretoras das 
escolas onde vamos atuar como campo de estágio e aos queridos companheiros de 
trabalho, professores, que por nós receberão novas idéias para melhorar a educação 
básica de nosso município em São Tomé.

SÍTIO NOVO

[...]  Este  período  foi  marcado  por  inúmeros  pontos  positivos: 1)  estímulo  do 
potencial criativo que estava adormecido em cada um de nós; 2) redescoberta do 
nosso valor profissional; 3) diálogo e debates abertos a uma consciência grupal; 4) 
troca de idéias e experiências. Queremos registrar algumas sugestões: 1) Apelamos 
às autoridades educacionais, que continuam lutando para que este Programa chegue 
a todos os recantos do Rio Grande do Norte, já que em âmbito nacional a Educação 
Pré-Escolar está no fundo do poço, em especial, no que se refere a escola pública; 2) 
Que  esse  treinamento  fosse  expandido  também  aos  professores  do  Curso  de 
Magistério;  3)  Aumento do número de aulas  de observações;  e,  4)  que  as  aulas 
fossem ministradas em outro local mais ventilado e cadeiras mais  confortáveis.

Tabela 7 - Fragmentos dos depoimentos dos professores em formação

Os grupos de professores em formação, totalizando cinqüenta e oito professores, 

foram unânimes em afirmar que o estágio de observação em sala de aula foi importante 

para  a  discussão  da  atividade  docente  na  escola  infantil,  tanto  do  ponto  de  vista  de 

conhecimentos quanto de habilidades e atitudes.

Sem dúvida,  o curso em desenvolvimento no Núcleo Educacional  Infantil  tinha 

como referência o exercício profissional na educação infantil. Especialmente na faixa de 

ensino  pré-escolar,  conforme acusam os  depoimentos  supracitados  dos  professores  em 

formação.

No entanto,  elas apresentam algumas sugestões para o redimensionamento e/ou a 

continuidade do PIDEPE/RN na sede do município de origem:

1) Apelamos às autoridades educacionais, que continuam lutando para que este 
Programa chegue a todos os recantos do Rio Grande do Norte, já que em âmbito 
nacional a Educação Pré-Escolar está no fundo do poço, em especial, no que se 
refere  a  escola  pública;  2)  Que esse  treinamento  fosse  expandido também aos 
professores  do  Curso  de  Magistério;  3)  Aumento  do  número  de  aulas  de 
observações. (Professoras em estágio no NEI – 1994).
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Cientes  da  continuação  do  projeto  nós  fazemos  votos  de  esperança  para 
continuarmos. À nossa preocupação não pára por aqui, pois este treinamento faz 
parte  de  uma  das  estratégias  para  enfrentarmos  os  problemas  de  evasão  e  de 
repetência das nossas escolas. (Professoras em estágio no NEI – 1994).

Podemos  então  afirmar  que  na  prática  do  estágio  de  observação  há  uma 

intencionalidade e um esforço para resgatar o campo de atuação e tomá-lo como referência 

para a formação. Também percebemos, pelos depoimentos escritos, que o curso é teoria e 

prática juntas o tempo todo. O estágio de observação tem possibilitado às professoras em 

formação conhecerem a realidade do ensino infantil, pautado no paradigma construtivista 

do conhecimento, aprendendo o que está sendo realizado e como; o que não está e por quê. 

Esse conhecimento é adquirido pela observação direta e análise das situações observadas; 

pelo exercício do planejamento coletivo e do embasamento teórico da execução de ações 

de ensino infantil.

Essa é uma das condições essenciais para que o projeto de curso de formação de 

professoras  seja,  efetivamente,  articulado  nas  esferas  de  conhecimento  da  profissão 

docente, para que se possa identificar a inserção das diferentes estratégias de ensino, dentre 

elas o estágio de observação.

3. A ação multiplicadora da formação de professoras em educação infantil

Nas nossas discussões atuais sobre a ação multiplicadora da prática formativa, a 

qualidade  da  prática  formativa  de  professoras  tem  ocupado  amplo  espaço  das  nossas 

preocupações como tema. 
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Esta nova situação exigiu  um conhecimento  sistemático  sobre  a  realidade  atual 

desses cursos e uma reflexão crítica sobre os mesmos que apóie novas propostas a serem 

construídas. 

No bojo destas considerações, o PIDEPE/ RN foi o programa escolhido como foco 

de observação, por apresentar um exemplo de intersecção do contexto profissional com o 

contexto formativo.

Do ponto de vista da ação multiplicadora da formação de professoras em educação 

infantil, a programação do PIDEPE/ RN revela as condições exigidas para a nova função 

atribuída  às  professoras  em  formação:  agentes  multiplicadoras  da  prática  infantil  ou 

professoras formadoras de professoras em educação infantil.

Destacamos alguns depoimentos escritos das professoras em formação, durante o 

estágio de observação de 1994/ 1995:

[...]  No  primeiro  momento  nos  bateu  aquele  medo,  insegurança,  emoção  e 
ansiedade,  diante  de  um local  onde não se conhecia  nada e  nem ninguém.A 
missão que assumimos diante da educação de nosso município nos incentivou, 
nos  motivando  para  ganhar  novos  conhecimentos  e  credibilidade  no  nosso 
trabalho.  Sabemos  que para  alcançar  este  objetivo:  construir  uma pré-escola, 
com orientação pedagógica construtivista, será difícil, mas queremos fazer um 
apelo  ao  Prefeito,  Secretário  de  Educação,  que  nos  apóie  com as  condições 
materiais necessárias, as diretoras das escolas onde vamos atuar como campo de 
estágio  e  aos  queridos  companheiros  de  trabalho,  professores,  que  por  nós 
receberão novas idéias para melhorar a educação básica de nosso município em 
São Tomé. (Professoras em estágio no NEI – 1994).

[...] Tentaremos levar aos nossos professores as condições teóricas e práticas, de 
melhor  alfabetizar  as  nossas  crianças,  partindo  das  suas  necessidades, 
envolvendo-a com o inicio que o cerca e dando-lhe oportunidades de trabalhar 
com  materiais  existentes  ao  seu  redor,  pôr  em  prática  os  conhecimentos 
recebidos,  em ação  conjunta,  escola-comunidade.  (Professoras  em estágio  no 
NEI – 1994).

[...] Foi um curso onde tivemos chances para ampliar os nossos conhecimentos e 
até  mesmo  adquiridos  novas  experiências  mais  significativas  para  poder 
transmitir com mais segurança aos colegas de trabalho, pois para nós o local do 
curso e a equipe ministrante tem uma certa demonstração riquíssima a qual não 
poderia deixar de ser um exemplo de integração e desenvolvimento. (Professoras 
em estágio no NEI – 1994).
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A administração da ação multiplicadora da prática formativa em educação infantil, 

segundo o Projeto de Extensão intitulado PIDEPE/ RN de 1994, passa a ser exercida:

1. Pela  professora  formadora  de  professoras  ou  agente  multiplicadora  da  prática 

formativa no ensino infantil;

2. Pelas professoras e alunas da equipe de assessoria pedagógica;

3. Pela  coordenação  central  do  PIDEPE/  RN,  na  Pró-Reitoria  de  Extensão 

Universitária.

A nova  etapa  de  formação  das  agentes multiplicadoras da prática  formativa é 

marcada pelo que vamos considerar de estágio de intervenção/ regência das professoras  

formadoras.  Consistia  em  desenvolver  o  processo  todo  de  identificar  necessidades, 

planejar, executar e avaliar. 

Nesse  momento,  elas  são  autônomas,  isto  é,  com possibilidade  de  decidirem e 

tomarem parte das decisões, considerando uma boa visão crítica da realidade escolar e a 

suficiente compreensão das condições objetivas de trabalho, das condições sociais de vida, 

assim como do processo pedagógico em realização onde se efetiva a ação multiplicadora 

do ensino infantil.

Em  termos  gerais,  a  figura  abaixo  representa  a  estratégia  metodológica  de 

interpretação do material coletado na pesquisa documental, em sua fase exploratória. Na 

organização, tomamos como referência a proposta de estágio do PIDEPE/RN, distribuída 

em duas etapas consecutivas da prática formativa. A primeira, representada pelo estágio de 

observação realizado no Núcleo Educacional Infantil da UFRN. Em seguida, destacamos o 

estágio de intervenção/ regência do processo formativo, conforme veremos a seguir.
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Ilustração 20 - A proposta de estágio no PIDEPE/RN

Nessa  fase  do trabalho de pesquisa,  montamos  uma estrutura  centrada na  ação 

multiplicadora  da  prática  formativa,  tomando  como  referência  os  princípios  da 

metodologia da problematização.

Estágio de observação no NEI

Ação multiplicadora da 
prática formativa

Assessoria técnica e 
pedagógica

Estágio de intervenção/ regência 
do processo formativo

Consultoria

Procedimentos de Avaliação da ação 
multiplicadora da prática formativa

Plenárias do PIDEPE/ RN 
na sede dos municípios

Seminário Anual de 
Avaliação do PIDEPE/ RN

Retroalimentação da ação multiplicadora 
da prática formativa

2a. Etapa da prática 
formativa

1a. Etapa da prática 
formativa

A proposta de estágio no PIDEPE/ RN
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Segundo os estudos de Bordenave & Pereira (1982), as principais características da 

prática metodológica da problematização são referendadas pela observação da realidade. A 

proposta teórico-metodológica tem como fundamento a prática social de que participam os 

professores e alunos.

Neste  caso,  a  observação  da  realidade  é  direcionada  para  uma  atividade  de 

observação de uma prática pedagógica considerada eficaz no processo de ensino infantil. A 

problematização vai sendo construída coletivamente pelas agentes multiplicadoras tendo 

em vista o retorno deste conhecimento construído e mediado por especialistas que resulta 

na aplicação à realidade local.

O esquema representativo dessa proposta por nós construída durante a pesquisa é a 

seguinte:

1. Realidade construída/ elaborada: estágio de observação da escola infantil

2. Observação da realidade (problema): discussão/ confronto com a prática real.

3. Teorização: momentos de discussão da observação em confronto com a teoria que 

fundamenta a atividade de estágio

4. Planejamento de ações com base na reflexão da prática elaborada

5. Aplicação à realidade (prática real): ação multiplicadora da prática infantil.

Este modelo de estágio parte do pressuposto fundamental de que todas as etapas são 

construídas em torno do objeto do conhecimento que é o estágio de observação da escola 

infantil.

No que se refere ao período intermediário entre o estágio de observação no Núcleo 

Educacional  Infantil  e  o  estágio  de  intervenção/  regência  do  processo  formativo,  os 

registros demonstram uma intervenção direta e sistemática da equipe de assessoria técnica 

e consultoria de professoras e alunas da UFRN.
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Para implementar e reforçar ações consideradas indispensáveis ao efetivo êxito da 

ação multiplicadora da prática formativa de professoras em educação infantil são propostas 

algumas  estratégias  formativas  de  assessoramento  e  consultoria  realizadas  na  fase 

intermediária  entre  o  estágio  de  observação  e  de  intervenção/  regência  do  processo 

formativo.

Focaliza  um  conjunto  específico  de  projetos  de  cursos  e  oficinas  de  trabalho 

destinado  aos  agentes  multiplicadores  da  prática  formativa  em  coparticipação  da 

comunidade local. Essas atividades são desenvolvidas pelas professoras e alunas da equipe 

de assessoria pedagógica em coparticipação da coordenação central do PIDEPE/ RN, na 

Pró-Reitoria de Extensão Universitária. 

Tais constatações exigiram um conhecimento sistemático sobre a realidade atual 

desses cursos e uma reflexão crítica sobre os mesmos que apóie novas propostas a serem 

construídas.

Com  base  nessas  preocupações  iniciais  damos  continuidade  à  pesquisa.  Os 

resultados obtidos revelaram uma proposta interdisciplinar, realizada no período de 1994 a 

1998. Para fins de estudo, selecionamos alguns dos registros com base nos dados de campo 

e nas interpretações que fizemos sobre os mesmos.

Projeto de Curso: Corporeidade e Saúde, do Centro de Ciências da Saúde da 

UFRN - Projeto isolado.

O curso intitulado:  Corporeidade e saúde, com 40 horas/ aulas, coordenado pelo 

professor do Departamento de Educação Física, do Centro de Ciências da Saúde , tinha 

como área específica de conhecimento a motricidade humana.
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No que se refere a proposta de trabalho expressa no projeto de curso, objetivou 

aprofundar  conhecimentos  no  tocante  aos  fatores  intervenientes  ao  crescimento  e 

desenvolvimento da criança na pré-escola.

A  prática  metodológica  adotada  era  voltada  para  aulas  expositivas;  grupos  de 

debate;  seminários  e  oficinas.  A equipe  de alunos  da  UFRN participou ativamente  da 

realização desta atividade de campo.

Projeto de Curso: Teatro e Educação - UFRN - Projeto isolado.

O curso intitulado: Teatro e Educação, realizado pela equipe de alunas (voluntárias 

e/ou bolsistas) da UFRN, teve 40/ horas de atividades. 

Em conformidade com os objetivos do referido curso, destacamos:

Despertar as professoras da pré-escola e das séries iniciais do ensino de 
1o.  grau da importância de se trabalhar  com o teatro em sala de aula 
pautada  nos  benefícios  que  ele  pode  proporcionar  aos  educandos  e 
despertar  nos  próprios  professores  a  criatividade;  capacidade  de 
expressar-se;  senso  de  responsabilidade;  respeito  à  liberdade  de 
expressão  do  outro;  integração  social;  criticidade  e,  enfim,  todos  os 
benefícios que o teatro pode trazer. 

A metodologia de trabalho indicava a parte teórica com base na discussão de textos 

(FERRAZ,  1991;  SANTOS,  1988;  PORCHER,  1982;  SLADE,  1988),  e  na  atividade 

prática através de exercícios básicos e esquetes como forma de subsidiar o trabalho teatral 

doa professoras em sala de aula.

Projeto  de  Curso:  Educação  Ambiental,  do  Centro  de  Ciências  Humanas, 

Letras e Artes da UFRN - Projeto isolado.

Em  conformidade  com  o  plano  de  curso  intitulado:  Educação  Ambiental, 

coordenado pela mestranda em Bioecologia Aquática e professora do Departamento de 



103

Geografia, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, a proposta de trabalho tinha 

como objetivo central:

Procura estimular a formação de conceitos e valores éticos de forma a 
desenvolver atitudes racionais, responsáveis e solidárias entre os homens; 
visa instrumentalizar os indivíduos, dotando-os de competência para agir 
consciente e responsavelmente sobre o meio ambiente.

O  curso  abordou  os  seguintes  temas  de  estudo:  surgimento,  conceito,  tipos  e 

características da EA; conteúdos e métodos; subsídios para a prática da EA; atividades e 

técnicas para a EA nas séries iniciais do ensino fundamental; a incorporação da EA aos 

programas de educação infantil. 

Em conformidade com o material coletado para fins de estudo, observamos que os 

temas  supracitados  foram  trabalhados  com  base  na  discussão  e  avaliação  crítica  dos 

problemas da comunidade local, de sua realidade individual e social. As principais técnicas 

empregadas  foram  as  seguintes:  estudo  dirigido,  círculo  de  estudo,  debates  e  estudo 

orientado em equipes. Os estudos de autores como: Dias, 1992; Viezzer & Ovalers, 1994; 

Peres; Mendonça, 1991; Sato, 1994 e Tanner, 1998; serviram para fundamentar as aulas de 

campo. Elas foram praticadas em áreas de convívio diário das agentes multiplicadoras da 

prática formativa.

Ilustração 21 - Efeito multiplicador do programa no município de Goianinha/RN
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O  momento  do  repasse  da  capacitação  e/ou  da  formação  em  serviço  que 

caracterizou o efeito multiplicador do PIDEPE/ RN na sede dos municípios foi realizada na 

sede  dos  municípios  vinculados  ao  programa  através  dos  agentes  multiplicadores  do 

PIDEPE/ RN, com o apoio dos alunos bolsistas e voluntários ao programa.

Projeto de Curso: A capacitação em serviço na promoção da saúde bucal, do 

Centro de Ciências da Saúde/ UFRN - Projeto isolado.

O curso intitulado:  A capacitação em serviço na promoção da saúde bucal, uma 

abordagem educacional, foi ministrado pela professora do Departamento de Odontologia, 

do Centro de Ciências da Saúde, com 20 horas/ aula de atividades. 

Ilustração 22 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.

No que se refere aos objetivos gerais e específicos do referido curso,

Desenvolver  uma  filosofia  baseada  na  promoção  da  saúde  bucal  do 
cidadão,  integrando  ações  de  educação/  saúde  de  forma  a  envolver  as 
crianças em aprendizagens positivas que capacitem os sujeitos à ação. São 
apresentados  como  objetivos  específicos:  1)  mudar  hábitos  e  atitudes 
prejudiciais  à  saúde bucal;  orientar  a  higienização bucal;  orientar  sobre 
alimentos saudáveis à saúde; informar a respeito das medidas preventivas 
de orientação à saúde bucal; informar sobre as principais doenças bucais 
que podem acometer as crianças nessa faixa etária; confeccionar material 
educativo a fim de integrar as ações de saúde/ doença.
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A metodologia de execução e avaliação do projeto foi pautada em palestras como 

parte integrante do embasamento teórico (GUEDES, 1992; GUIDA, 1994; MOSS, 1996), 

comunicações orais de trabalhos desenvolvidos; programas de vídeos; cartazes, painéis; 

exposição dos  trabalhos  produzidos  pelas  crianças  e  relatórios  de  acompanhamento.  A 

prática  da  avaliação  foi  realizada  através  do  relatório  de  atividades  desenvolvidas  nas 

escolas  participantes;  exposição  dos  trabalhos  realizados  por  cada  município, 

possibilitando a integração e socialização dos resultados alcançados e dos conhecimentos 

adquiridos em decorrência do referido Projeto de Curso.

O  referido  curso  contou  com a  adesão  de  dezoito  professores  na  categoria  de 

agentes  multiplicadoras  da  prática  formativa,  representando  os  municípios  de  Baía 

Formosa, São Gonçalo do Amarante, Goianinha, São José de Mipibu, São Tomé, Tangará, 

Currais Novos, Serra Negra do Norte e Montanhas.

Projeto de Curso: Oficina um, dois e três, do Centro de Ensino Superior do 

Seridó da UFRN - Campus Caicó - Projeto isolado.

O  curso  intitulado:  Oficina  um,  dois  e  três,  coordenado  pelo  professor  do 

Departamento de Estudos Sociais e Educacionais, do Centro de Ensino Superior do Seridó, 

contou com 20 horas/  aula de atividades de campo no município de Caicó. Este  curso 

contou com a adesão de cinqüenta participantes e com a colaboração de duas professoras 

do mesmo departamento e sete alunas da equipe de assessoria pedagógica da UFRN.

Projeto  de  Curso:  Educação  Inclusiva,  do  Centro  de  Ciências  Sociais 

Aplicadas da UFRN - Projeto isolado.

O  curso  de  atualização  sobre  Educação  inclusiva também  foi  tema  de  estudo 

destinado à formação das professoras multiplicadoras do PIDEPE/ RN. 
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Este  curso  foi  coordenado  pela  professora  do  Departamento  de  Educação, 

vinculado  ao  Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Educação  Básica  –  NEPEB.  Foi 

desenvolvido em duas etapas consecutivas de 40 horas/aula cada, tendo em vista a ação 

multiplicadora na sede dos municípios de origem das participantes, totalizando 80 horas de 

atividades presenciais e vivenciais. 

Os  principais  temas  abordados  foram:  Atendimento  às  pessoas  portadoras  de 

deficiência, da tutela à cidadania; Pessoas com necessidades especiais, alguns conceitos 

básicos;  Síndrome  de  Down;  Noções  sobre  o  desenvolvimento  infantil;  Atitudes, 

preconceitos e estereótipos frente à pessoa com necessidades especiais; inclusão escolar; 

sexualidade do portador de deficiências.  Realidade e mito; somando-se as visitações às 

instituições de atendimento a pessoas portadoras de deficiências. 

Ilustração 23 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.

O curso contou com a adesão das professoras em formação do PIDEPE/ RN, que 

contou com a ação multiplicadora do curso de atualização em educação inclusiva para as 

demais professoras do interior potiguar. O efeito multiplicador deste curso repercurtiu na 

adesão de novos grupos de profissionais da educação ao programa PIDEPE/ RN, através de 

distritos dos municípios de origem dos professores multiplicadores do programa, conforme 

consta em seus documentos sob a forma de relatórios de avaliação do PIDEPE/RN.



107

Ilustração 24 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.

Selecionamos  o  texto  escrito  que  consta  no  relatório  final  elaborado  pelas 

professoras em formação sobre a conclusão do referido curso:

(...) Tenho que acreditar que um dia de amanhã será melhor que o de 
hoje./ Tenho que ter coragem de lutar
Lutar pela vida, pelo amor, pela paz e por tudo que faz o homem ser mais 
feliz
Não sou igual aos outros,/ mas é isso que me faz especial.
Não deficiente e sim eficiente, / pois acredito que sou capaz de escalar 
uma montanha/ E se eu quiser posso tocar a lua.
A cada dia há novo amanhecer, um sol que nasce para todos,
Com calor e luz.l E não se ofusca para mim, só porque não sou igual aos 
outros.
E é isso que me faz mostrar,
E acreditar que o Deus que me fez./ Foi o mesmo que fez você./  Sou 
igual porque sou amado,
É, amado pelo menos por aqueles/  
que conseguem me vê como pessoa,
Apesar da lentidão que instalou-se em meu ser.
É difícil pensar, andar, falar, vê...
Mas isso depende muito de você.
Eu preciso de um sorriso, de um aperto de mão, até de um abraço,
Eu preciso me sentir amado,
Mas é amado e não, protegido,
Tido como aleijado.
É preciso sonhar...
Eu posso amar,
Ter desejos,/ Pois sou humano
E ser humano é ser portador, portador de amor.
Não quero que tenhas pena, nem compaixão,
Pois pode ser utopia, 
Mas vai chegar o dia em que a minha alegria vai ser
De você me vê igual a você.
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De forma geral,  outros projetos de cursos também fizeram parte do conjunto de 

atividades  de  formação  dos  professores  do  PIDEPE/  RN,  revelando  o  caráter 

interdepartamental envolvido neste processo formativo. 

Á guisa de ilustrações revelamos com base no registro fotográfico as atividades 

intermediárias na ação multiplicadora da prática formativa do PIDEPE/RN:

Projeto de Curso: Educação Corporal, coordenado pelo professor Anselmo de 

Oliveira Pamplona, aluno da UFRN - projeto isolado.

Ilustração 25 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.

Projeto de Curso: Artes com sucata, do Centro de Ensino Superior do Seridó da 

UFRN - Campus Currais Novos.

Ilustração 26 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.
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Projeto de Curso: Leitura e Produção de Textos, do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas da UFRN - projeto isolado.

Ilustração 27 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.

Projeto de Curso: Literatura Infantil na Escola, do Centro de Ensino Superior 

do Sericó da UFRN, Campus Currais Novos.

Ilustração 28 - Formação em serviço na sede do Campus Central da UFRN, Natal/ RN.

Por  fim,  podemos  inferir  ainda  que  essa  estrutura  intermediária  da  ação 

multiplicadora da prática formativa do ensino infantil pode ser constituída por diferentes 

estratégias  metodológicas  de  trabalho.  Inclui  oficinas  setoriais  e  temáticas;  palestras  e 

cursos de curta duração.

No  processo  de  formação  de  professoras,  em  conformidade  com  a  pesquisa 

bibliográfica, podemos inferir também que os tipos de saberes predominantes no processo 

construtivo da ação intermediária estão centrados nos saberes disciplinares e curriculares. 
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Os primeiros  estão  caracterizados  pelos  saberes  referendados  nas  diversas  áreas 

específicas de conhecimentos: educação ambiental, educação inclusiva, corporeidade, etc. 

Os saberes  curriculares  acenam para um corpus constituintes  dos  programas  escolares. 

(Gauthier e outros, 1996).

Portanto,  a  base  de  conhecimento  no  ensino  tem  como  referência  os  saberes 

formalizados  da  profissão  docente,  que  devem  ser  empregados  na  organização  e 

estruturação curricular de um projeto destinado à formação de professoras.

4. Estrutura curricular das atividades intermediárias da prática formativa

Outro momento importante dessa construção teórico-prática, interpretada por nós, 

retrata a segunda etapa da prática formativa de agentes multiplicadores, cuja representação 

teórica está expressa na figura abaixo:

Ilustração 29 - Estrutura da 2a. etapa da prática formativa do PIDEPE/RN

Vamos tentar desnudar a prática formativa proposta no exercício do PIDEPE/ RN, 

tomando como eixo norteador do estudo: a ação multiplicadora da prática formativa do 

ensino infantil.

Procedimentos de Avaliação do conhecimento 
processual ou procedimental – SABER FAZER

Difusão e socialização do 
conhecimento elaborado

Produção e difusão do 
conhecimento explicativo

Retroalimentação dos saberes: 
profissional; da tradução pedagógica e da 

experiência docente.

2a. Etapa da prática 
formativa
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Diante  do  processo  investigativo,  as  atividades  intermediárias  exigiram  um 

conhecimento  sistemático  e  uma  reflexão  crítica  sobre  as  mesmas.  As  atividades  que 

orientam essa etapa da pesquisa, em sua fase exploratória, foram constituídas da concepção 

e natureza das plenárias e do seminário como estratégia avaliativa do processo formativo 

do PIDEPE/ RN.

Retomando a estrutura do PIDEPE/ RN, podemos observar que a segunda etapa da 

prática  formativa  de  professoras  em  formação  foi  constituída  de  dois  momentos 

fundamentais:

• Procedimentos de avaliação do conhecimento processual ou procedimental – SABER 

FAZER;

• Retroalimentação dos saberes: profissional; da tradução pedagógica e da experiência 

docente.

O PIDEPE/ RN adotou dois procedimentos de avaliação, tendo em vista a ação 

multiplicadora da prática formativa: as plenárias realizadas na sede dos municípios e o 

seminário anual de avaliação.

Ilustração 30 - Estrutura avaliativa do PIDEPE/RN

Procedimentos de Avaliação da ação 
multiplicadora da prática formativa

Plenárias do PIDEPE/ RN 
na sede dos municípios

Seminário Anual de 
Avaliação do PIDEPE/ RN

Retroalimentação da ação multiplicadora 
da prática formativa
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As  plenárias  tinham como foco  de  avaliação  o  saber  fazer  das  professoras  em 

formação durante o exercício da função de agente multiplicadora do PIDEPE/ RN. 

Os  saberes,  na  perspectiva  do  marco  doutrinal,  podem  ser  classificados  em 

conhecimento processual ou procedimental que define o modo de certo saber fazer. Este 

tipo de conhecimento predominou o cenário das plenárias, onde é demonstrado através de 

diferentes atividades o resultado das ações multiplicadoras da prática formativa.

O documentário fotográfico do PIDEPE/ RN nos oferece fortes dados descritivos 

sobre as atividades realizadas nas plenárias em diferentes municípios do interior potiguar. 

Algumas fotografias foram incorporadas aos relatórios das plenárias, de forma a comunicar 

os resultados obtidos:

Ilustração 31 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios.

 

Ilustração 32 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios.
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Ilustração 33 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios 

da grande Natal e do interior do Estado..

Ilustração 34 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios 

da grande Natal e do interior do Estado..

Nas ilustrações  a  seguir,  podemos observar  a  participação ativa  da comunidade 

local através de atividade cultural no plenário.

Ilustração 35 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios do RN.
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Ilustração 36 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios 

da grande Natal e do interior do Estado..

A  exposição  do  material  confeccionado  pelas  escolas  do  município  sede  das 

plenárias também fez parte do fotodocumentário do PIDEPE/RN.

Ilustração 37 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios do RN.

Ilustração 38 - Plenária do PIDEPE/RN realizada na sede dos municípios do RN.

Outro procedimento  de avaliação adotado no PIDEPE/ RN foi  as atividades  do 

seminário anual de avaliação, realizado na sede da UFRN, Campus Central, Natal – RN.
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Este tipo de atividade sintetiza não apenas o período letivo, mas também, do ponto 

de vista teórico, podemos afirmar que significava o momento de  produção e difusão do 

conhecimento explicativo. (Wellington, 1989, apud Pizo, 1991).

O conhecimento  explicativo  reflete  os  momentos  de  formulações  teóricas  e  de 

construções  dinâmicas  que  dão  significados  aos  conhecimentos  processuais  e/ou 

procedimentais, assim como aos conhecimentos declarativos ou descritivo do processo.

O esquema de estudo dos documentos internos relativos aos seminários anuais de 

avaliação do PIDEPE/ RN, no período de 1994 a 1996, nos revelou os seguintes resultados:

Categorias Tipo Atividade Resultados obtidos
A – Saberes P • SD/ SP
B – Ações reais formadoras da prática 
formativa de professoras

O
CO • SP/ STP/ SE

C – Ação multiplicadora da prática de ensino 
infantil GT • SD/ SP/ SE
P – Palestras; O – Oficinas; GT – Grupos de trabalhos; CO – comunicação oral.
SD – Saberes disciplinares; SP – Saberes profissionais; STP – Saberes da tradução pedagógica; SE – Saberes da 
experiência.

Tabela 8 - Instrumentos investigativos

Partimos  da  compreensão  de  que  os  saberes  foram  construídos  coletivamente 

através  da  difusão  e  produção  de  conhecimentos  de  base  teórica,  fundamentada  no 

exercício da docência. Tomamos como referência os tipos de atividades desenvolvidas nos 

seminários:  palestras;  oficinas;  grupos  de  trabalho  e  comunicação  oral  por  parte  das 

professoras multiplicadoras.

No que se refere às ações reais formadoras da prática formativa de professoras, 

estamos  tomando  como  referência  teórica  os  procedimentos  de  resgate  da 

profissionalização  da  docência.  Neste  caso,  o  olhar  recai  sobre  os  procedimentos  de 

oficinas pedagógicas e de comunicações orais de seus registros de campo.
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A ação multiplicadora da prática de ensino infantil está voltada para a formação de 

professores.  Para  isso,  ressaltamos  a  atividade  de  grupo  de  trabalho  por  considerá-las 

momentos de retroalimentação das etapas do PIDEPE/ RN, através de seus dirigentes e 

instituições vinculadas ao referido projeto.

As coleções de fotografias encontradas nos relatórios do PIDEPE/ RN comunicam 

essa perspectiva: (1) Solenidade oficial de abertura com a representação dos dirigentes das 

instituições  integradas  ao  PIDEPE/  RN  –  UFRN/  Prefeituras  Municipais  do  RN  e 

apresentação cultural;  (2) Palestras sobre temáticas direcionadas ao ensino infantil  com 

participação de professoras como: Dra. Regina Leite Garcia – UFF; Dra. Lúcia Maria Lins 

Browne Rego – UFPE; dentre outros profissionais convidados de outras instituições de 

ensino  superior;  (3)  Comunicação  oral  por  parte  das  professoras  multiplicadoras  em 

formação.

Ilustração 39 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN

Ilustração 40 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN
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Ilustração 41 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN

Ilustração 42 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/RN.

Ilustração 43 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN

Ilustração 44 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN
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As  ilustrações  abaixo  evidenciam  a  participação  ativa  dos  professores  agentes 

multiplicadores  do  projeto  através  da  apresentação  de  trabalhos  e  relatos  de  idéias, 

experiências vivenciadas e informações aob a forma de comunicação oral no evento.

Ilustração 45 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN

Ilustração 46 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN

Ilustração 47 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN
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Ilustração 48 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN

As oficinas pedagógicas setoriais e temáticas realizadas no setor de aula do Campus 

Central da UFRN, sob a orientação da equipe de assessoria pedagógica também fizeram 

parte da programação do evento.

Ilustração 49 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN - Oficinas setorias

Ilustração 50 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN - Oficinas setorias
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Ilustração 51 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN - Oficinas setorias

Ilustração 52 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN - Oficinas setorias

Por fim, a exposição de painéis sobre as ações e metas do PIDEPE/ RN

              

Ilustração 53 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN - Painéis

Ilustração 54 - Seminário de Avaliação do PIDEPE/ RN - Painéis
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A discussão gerada em torno da ação multiplicadora da prática de formação de 

professoras no âmbito da educação infantil passa também pela questão da democratização 

do conhecimento acadêmico e da participação efetiva da Sociedade na vida universitária. 

Outro  aspecto  de  igual  relevância  advinda  da  dinâmica  dessa  formação  de  agentes 

multiplicadores  consiste  em  contribuir  para  reformulações  nas  concepções  e  práticas 

curriculares de professoras em formação continuada.

5. O estágio de intervenção/  regência do processo formativo – implicações teórico-

metodológicas

Entre os vários aspectos a serem considerados em relação à formação das agentes 

multiplicadoras da prática formativa em educação infantil, elegemos alguns cuja discussão 

é especialmente importante no presente estudo.

Em primeiro lugar, as ações reais da ação multiplicadora da formação em serviço 

na sede dos municípios integrados ao PIDEPE/ RN. Essas ações representam o resultado 

da  formação  de  professoras  destinadas  a  transmitir  os  conhecimentos  sobre  a  prática 

pedagógica  voltadas  ao  atendimento  da  criança  pequena,  resultantes  do  estágio  de 

observação, aos demais profissionais que atuam na escola infantil.

Se tomarmos como referência o documento do projeto PIDEPE/ RN, no tratamento 

de seus objetivos, vamos observar que a formação da docência no âmbito da educação 

infantil privilegiava os enfoques sobre a alfabetização e o caráter pedagógico da escola 

infantil, como nos mostra os fragmentos em destaque,

- Capacitar,  gradativamente,  em termos quantitativos e qualitativos,  os 
profissionais envolvidos com a Educação Infantil (creches e pré-escolas) 
no sistema público municipal  de ensino do Rio Grande do Norte, com 
vistas  ao  incremento  do  processo  de  alfabetização  da  criança  e  o 
conseqüente resgate da função pedagógica da pré-escola pública.
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De  tal  forma  que  o  conhecimento  pedagógico  gerado  pelas  professoras  em 

formação  é  um  conhecimento  seletivo  ligado  à  ação  prática  do  próprio  contexto 

profissional, com vistas ao incremento do processo de alfabetização da criança pequena e a 

prática pedagógica destinada à escola infantil.

Em segundo lugar, o do conteúdo teórico-metodológico da formação em serviço, 

considerando:  a  significatividade  dos  conteúdos;  o  encaminhamento  metodológico;  a 

coerência  teoria-prática  e  a  contribuição  dos  conteúdos  do  curso  em  face  da  prática 

pedagógica.

Durante o processo de investigação dos dados sob a forma de pesquisa documental 

encontramos um acervo de formulários de planos de trabalho das agentes multiplicadoras 

destinadas ao repasse do conteúdo do estágio de observação. Os documentos apresentados 

revelam  informações  acerca  do  título  do  projeto;  justificativa;  objetivos  gerais  e 

específicos;  descrição  das  atividades  e  cronograma  de  execução.  Alguns  documentos 

ficaram  à  disposição  da  coordenação  geral  do  PIDEPE/RN.  Porém,  os  demais  foram 

apresentados  em  forma  de  exposição  oral  por  parte  dos  agentes  multiplicadores  em 

atividades de plenárias, e devolvidos. De forma que não há registros de todos os planos 

elaborados para a realização da ação multiplicadora da prática fpormativa desenvolvida 

durante o PIDEPE/RN na sede da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN. (vide tabela 9).

Em nosso entendimento, a ausência do relatório escrito não significa a inexistência 

dessa ação mutliplicadora. De tal forma que enveredamos nos documentos relativos aos 

seminários anuais de avaliação, com vistas a verificar o que de fato aconteceu durante esse 

processo formativo, de caráter extensionista.

Os  dados  utilizados  para  análise  provêm  dos  instrumentos  investigativos,  de 

descrição  e  interpretação  dos  planos  de  trabalho  dos  agentes  multiplicadores  do 
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PIDEPE/RN e oriundos dos relatórios de cursos desenvolvidos na sede dos municípios 

integrados ao mesmo. 

Prefeitura Municipal 
participante Título do projeto

São José de Mipibu Cultura a nossa volta

Montanhas Projeto de orientação à educação infantil e fundamental de 
Montanhas – POEIF 

Equador Educar é crescer
Parnamirim Capacitação de docentes
Timbaúba dos Batistas Programa PIDEPE/ RN
Alexandria Aprendendo a gostar de ensinar
Janduís PIDEPE/ RN – atuando junto à merenda escolar
Serrinha O lixo

Tenente Laurentino Cruz Projeto de capacitação para professores – PCP

São Miguel Educação Infantil – perspectiva de cidadania – EIPC
São Pedro PIDEPE/ RN

Acari Supervisão, atuação e auxílio na formação de professores.

Tangará Orientação e acompanhamento do trabalho de educação 
infantil

Portalegre PIDEPE/ RN

Tabela 9 - Instrumentos investigativos do PIDEPE/ RN (UFRN, 1998)

No que se refere às ações reais da prática multiplicadora da formação em serviço na 

sede  dos  municípios  integrados  ao  PIDEPE/RN,  podemos  inferir  que  essa  prática  foi 

marcada  pela  realização  de  cursos  e  oficinas  de  trabalho,  referendada  no  material 

bibliográfico utilizado durante o estágio de observação.

Nessa  perspectiva,  o  estágio  desvincula-se  de  uma  visão  predominantemente 

mecânica e restrita, baseada na observação da prática de ensino em sala de aula, com vistas 

a  imitar  mecanicamente  esse  modelo.  Os  estudos  efetuados  denunciam,  inclusive,  a 
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impossibilidade de uma possível imitação tendo em vista a dinâmica das interações de sala 

de aula. (COLL et.al, 2004, 1996, COLL; EDWARDS, 1998).

Os relatórios e o documentário fotográfico do PIDEPE/RN revelam que o estágio 

de  intervenção  foi  construído  sob  uma  análise  crítica  fundamentada  teoricamente  e 

legitimada na realidade social em que o ensino se processou.

Com isso, podemos inferir ainda que o conhecimento da professora em formação 

não pode ser desvinculado da relação entre teoria e prática, nem de um contexto científico, 

político, ético e moral, nem tampouco de um contexto concreto.

Entendemos que o processo de aprendizagem de professoras em formação envolve 

uma atividade formativa em que os conteúdos conceituais se articulam com os conteúdos 

procedimentais e atitudinais. Nesse processo, não existe separação entre a dinâmica dos 

diferentes tipos de conteúdos envolvidos nesse processo.

O  documento  que  utilizamos  para  enfatizar  esse  procedimento  de  trabalho 

formativo  foi  baseado  no  relatório  do  estágio  de  observação  no  Núcleo  Educacional 

Infantil, no período de 1994, apresentado sob forma de comunicação oral por ocasião do 

seminário de avaliação.

Os fragmentos mais representativos foram selecionados, do ponto de vista didático, 

para conduzir a discussão em torno do nosso objeto de estudo, tomando como referência 

um sistema de codificação com base nos procedimentos de ensino, segundo Zabala (1999).

No que  se  refere  aos  procedimentos  relacionados  com o trabalho experimental, 

retiramos alguns fragmentos do depoimento dos professores em formação do PIDEPE/RN:

No segundo momento foi feito um relato de como a prática pedagógica é 
desenvolvida  no  NEI,  onde  os  trabalhos  seguem  uma  rotina  pré-
estabelecida e fixada para um melhor desempenho das atividades diárias. A 
rotina segue da seguinte forma – roda, trabalho, arrumação, lanche, lavar as 
mãos,  repouso,  história,  trabalho,  chamada e arrumação.  É na roda que 
surgem  os  temas  geradores,  onde  professoras  e  crianças  discutem, 
esquematizam, estudam o objeto do tema. (DCSH, 1994, p. 12).
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Quanto aos procedimentos relacionados com a informação e com a comunicação, 

retiramos os seguintes fragmentos dos depoimentos dos professores em formação:

No primeiro momento foi realizado um trabalho de grupo, onde cada grupo 
estudou textos diferentes relacionados à abordagem construtivista. Foi feita 
a discussão no grande grupo, seguida de comentários e reflexões sobre a 
referida abordagem. (...) Dos teóricos que abordam a teoria interacionista, 
Piaget,  Vygotsky  e  seus  colaboradores,  são  os  que  mais  se  destacam. 
(DCSH, 1994, p.12).

Para analisar os procedimentos relacionados com a conceituação e a aplicação dos 

conceitos aprendidos, retiramos alguns fragmentos obtidos por ocasião dos depoimentos 

dos professores em formação:

Na parte da tarde, foi apresentada uma oficina – A prática em sala de aula 
com os processos lógicos-matemáticos – onde as professoras mostraram as 
diversas formas de trabalhar matemática, desde os primeiros anos de vida 
da  criança.  Construídos  basicamente  de  sucata,  o  material  serve  como 
subsídio para trabalhar atividades diversificadas. Os jogos, as brincadeiras 
possibilitaram  a  criança  construir  seu  pensamento  com  autonomia,  (...) 
Esse material serve de subsídio para a integração de todas as disciplinas 
nas áreas de conhecimento a que vem facilitar o trabalho do programa.(...)

(...)  o  trabalho  foi  realizado  através  de  oficina,  vendo  a  metodologia 
aplicada a cada nível, tendo os participantes se dividido em grupos para 
elaboração de atividades  apropriadas  aos  níveis.  Essas  atividades  foram 
apresentadas e discutidas no grande grupo.(...) (DCSH, 1999, p. 09)

(...)  No  segundo  momento  (tarde)  observou-se  o  trabalho  em  sala  de 
aula.(...) (DCSH, 1994, p.10)

Entendemos  ainda  que  o  cenário  profissional  se  aplica  às  regras  da  prática  da 

docência.  O processo de intervenção/  regência  da prática  formativa  foi  considerado de 

fundamental importância na geração de conhecimento pedagógico.

As características norteadoras dos estágios de intervenção da prática pedagógica de 

professoras  da  escola  infantil,  através  de  consulta  a  documentos  internos  da  UFRN, 

possibilitaram a construção de dois níveis de intencionalidade nas atividades de ensino – a 

oficial e a real.



126

O presente estudo revelou ainda que prevalecia a idéia de que o estágio tomaria o 

professor em exercício do campo de estágio como modelo, porém, o foco estaria centrado 

nas condições e  situações efetivas  de aprendizagem escolar,  conforme se verificou nos 

dados coletados nesse estudo.

O período de regência dos estágios através da formação de professoras, registra um 

novo  direcionamento  do  estágio  para  as  situações  reais  da  formação,  constatáveis 

principalmente na escola infantil pública, como se depreende dos seus documentos em fase 

de interpretação.

Um  momento  importante  nessa  reconstrução  do  conhecimento,  por  parte  das 

professoras multiplicadoras da prática infantil, deu-se por ocasião da intervenção técnica e 

pedagógica da equipe de assessoria da UFRN, como nos mostra os momentos de discussão 

sobre a ação multiplicadora nas unidades pólo do PIDEPE/ RN.

Ilustração 55 - Mapeamento do PIDEPE/RN e dos agentes multiplicadores em suas unidades pólo no RN
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Dentre os objetivos de professores e alunos da UFRN nesse processo formativo, 

encontramos em seus registros:

[...] A participação dos Campi se dá através de uma equipe de assessoria 
técnica que faz a coordenação pedagógica com o objetivo de subsidiar os 
professores multiplicadores pertencentes às Prefeituras Municipais e que 
fazem parte do PIDEPE/ RN. [...]. (UFRN – PIDEPE/ RN, Campus de 
Currais Novos, 1995, p.2)

O  encontro  técnico  pedagógico  entre  assessores  e  cursistas  egressos 
ocorreu com esses encaminhamentos: (a) Reunião mensal para discussão 
dos resultados do treinamento pedagógico; (b) Visita aos municípios para 
observação  do  desenvolvimento  do  programa;  (c)  Intercambiar 
experiências entre os municípios da região do trairí, envolvidos ou não 
diretamente  no  programa;  (d)  Encontros  mensais  com a  coordenação 
geral do projeto; (e) Documentar através de relatórios: reuniões, visitas, 
treinamentos e seminários realizados nessa unidade pólo. [...].(UFRN – 
PIDEPE/ RN, Campus de Santa Cruz, 1994, p.3).

A tarefa atribuída a essa equipe, como nos mostra os relatórios do PIDEPE/ RN, foi 

a seguinte:

[...]  O  trabalho  de  acompanhamento  do  Campus  de  Currais  Novos, 
consiste em orientar os professores multiplicadores sobre os conteúdos e 
metodologias a serem trabalhados no momento do repasse para o grupo 
de  professores  de  cada  município.  Trabalhamos  também  com  alguns 
conteúdos, quando necessários. [....].(UFRN – PIDEPE/ RN, Campus de 
Currais Novos, 1995, p.2).

Elegemos os principais procedimentos de intervenção da assessoria pedagógica na 

prática formativa das agentes multiplicadoras em formação na UFRN, conforme registro:

(1) Todas as propostas para a implantação do PIDEPE/ RN na 
sede dos municípios estavam elaboradas;

(2) Realizou-se um estudo das propostas reajustando-se alguns 
conteúdos e objetivos;

(3) Contato  com  a  equipe  de  assessoria,  professores 
responsáveis  pelo  repasse,  secretários  de  educação  e 
prefeitos dos quatro municípios dessa unidade pólo;
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(4) Definição do calendário do repasse na sede dos municípios 
integrados  ao  PIDEPE/  RN.  Por  exemplo:  Currais  Novos 
ministrou o repasse  em duas etapas,  reunindo cinqüenta  e 
sete  cursistas,  em  duas  semanas  de  estudo;  São  Tomé 
realizou a primeira etapa do repasse, com 30 professoras da 
zona  urbana,  em duas  semanas,  em tempo  integral;  Lajes 
Pintadas fez a primeira etapa com 30 professores, em duas 
semanas,  em tempo integral.  (....).(UFRN – PIDEPE/ RN, 
Campus de Currais Novos, 1995, p.4).

Em  alguns  momentos  a  intervenção  da  assessoria  foi  imediata  e  necessária, 

conforme registro:

[...] Enquanto se planejava como seria o repasse em cada município, os 
professores multiplicadores de Florânia mostravam que tinham dúvidas 
quanto aos conteúdos de matemática:  seriação, classificação, número e 
multiplicação.  Para  sanar  essa dificuldade,  a  assessoria  reuniu  com os 
professores na Clínica de Psicopedagogia com a finalidade de tirar todas 
as dúvidas relacionadas aos temas citados.[...].(UFRN – PIDEPE/ RN, 
Campus de Currais Novos, 1995, p.4).

[...]  Alguns  conteúdos  não  foram  facilmente  compreendidos  pelas 
professoras; contudo, o interesse nelas despertado tem ajudado a superar 
as dificuldades e a caminhar no sentido de uma maior competência. Além 
da  orientação  do  NEI,  ponto  básico  de  referência  desse  programa,  o 
trabalho das professoras nos municípios foi acompanhado no período que 
antecedeu o treinamento e supervisionado durante a sua realização.(...). 
[....].(UFRN – PIDEPE/ RN, Campus de Nova Cruz, 1995, p.4).

Pretendemos  evidenciar,  através  dos  depoimentos  escritos,  que  a  efetiva  ação 

multiplicadora foi mediada pela intervenção de um trabalho intensivo de assessoria, capaz 

de assegurar os resultados obtidos no estágio de observação.  Vejamos,  por exemplo,  a 

intervenção que ocorreu na sede de uma unidade pólo, para explorar melhor o tema de 

literatura infantil.

[...]  Em  Currais  Novos,  as  professoras  da  assessoria  pedagógica, 
trabalharam Literatura Infantil para uma média de sessenta professoras do 
município sede. Foram trabalhados dois momentos; (1) painel – exposição 
dialogada: origem da literatura infantil; conceito/ objetivos; características 
e importância da história infantil; (2) Oficina – fantoches; organização de 
uma  história  escrita;  contar  história  através  de  um livro;  encenação  da 
história;  criação  de histórias  com recortes;  contar  histórias  em livro  de 
pano. 
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Na sala,  durante  esse  encontro,  ficaram expostos  em cartinhas,  vários 
tipos de histórias infantis, inclusive as que são confeccionadas em livro 
de  pano  (...).  Esse  encontro  teve  uma  avaliação  bem  positiva.  [...]. 
(UFRN – PIDEPE/ RN, Campus de Currais Novos, 1995, p. 5)

Entendemos  que  esse  momento  foi  caracterizado  como  intermediário  entre  os 

saberes  e  os  fazeres  na  prática  formativa.  Nesse  estágio  intermediário,  competia  às 

professoras  multiplicadoras:  desenvolver  as  habilidades  de planejar  coletivamente,  com 

vistas  a saber  articular  as  categorias do planejamento,  de modo que os conhecimentos 

sistematizados sobre a escola infantil não entrassem em conflito com a ação pedagógica 

das professoras que se encontravam na sede dos municípios.

A ação multiplicadora deveria possibilitar novos significados para a aprendizagem 

das professoras no âmbito da escola infantil, tendo em vista oferecer uma melhor reflexão 

sobre a sua prática pedagógica.

Neste estudo, destaca-se uma categoria organizadora do processo pedagógico, visto 

que  buscam  orientar  os  procedimentos  pedagógicos  e/ou  as  estratégias  formativas  de 

aprendizagem,  bem  como  das  demais  categorias  do  planejamento  em  discussão.  Por 

exemplo,  no  atendimento  das  necessidades  e  dificuldades  diagnosticadas  durante  a 

formação em serviço.

A organização do estágio de intervenção didática se deu pela seleção temática dos 

conteúdos ou idéias em função da qual organizou-se e estruturou-se os conteúdos de ensino 

que foram distribuídos no tempo de acordo com os objetivos priorizados.

No ensino infantil, as professoras trabalham com as diversas áreas do conhecimento 

específico.  De  tal  forma  que  os  procedimentos  de  intervenção  formativa  foram 

classificados  de  modo  a  possibilitar  uma  visão  de  conjunto  da  atividade  de  estágio 

realizada na sede dos municípios.
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Enquanto resultados  conclusivos,  as  professoras  em formação afirmam em seus 

relatórios de estágio que:

[...] o que se pôde concluir nessas semanas de treinamento no NEI é que 
não existe uma receita pronta, nem verdades acabadas. Tudo o que se tem 
a fazer, à frente de uma sala de aula de pré-escola, como professor, é ser 
um mediador para o desenvolvimento da aprendizagem da criança, visto 
que  é  ela  quem,  vai  construir,  no  decorrer  da  vida,  o  seu 
conhecimento.[...]. (UFRN – DCSH, 1999, p.13).

E sobre o papel da professora,

[...]  As crianças,  em contato com o professor,  descobrirão que há um 
construir  mútuo,  pois  o  professor  também  estuda  junto  com  elas  e 
constroem ambos, através de pesquisas realizadas, os conceitos sobre os 
objetos, as coisas e o mundo a sua volta.[...].
Portanto, o ensino-aprendizagem é algo construído em conjunto onde o 
adulto  é  apenas  o  mediador  do  conhecimento  da  criança.  (UFRN  – 
DCSH, 1999, p.13).

Por tudo isso, acreditamos estar vivendo o limiar de um tempo promissor, nesta 

trajetória, cujo estudo cumpre a nós aprofundar.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. Buscando uma síntese provisória

A  análise  da  formação  continuada  de  professoras  no  contexto  da  sociedade 

brasileira não pode ser tratada adequadamente sem referí-la à trama das relações sociais e 

aos embates que se travam no plano estrutural e conjuntural da sociedade.

Vivemos  nesta  última  década  do  século  XX  marcados  por  uma  espécie  de 

recomposição estrutural do capitalismo no contexto da crise deste final de século. No plano 

sócio-econômico observamos o ajustamento da sociedade à globalização excludente e a 

superestrutura ideológica do neoliberalismo que a legitima; no plano cultural, ideológico e 

ético-político a naturalização da exclusão e a necessidade aparente da refuncionalização do 

capitalismo; no plano pedagógico, a reiteração do dualismo e da fragmentação, bem como 

a metamorfose do direito à educação em mercadoria ou prestação de serviço.

Logo, para entendermos as tendências investigativas na formação de professoras, 

notadamente,  a  partir  dos  anos  90,  é  fundamental  analisá-la  buscando  apreender  as 

determinações  históricas  que  a  regem  e  que  fazem  com  que  nesse  momento  ela  se 

manifeste  e se realize de uma determinada forma. Não se trata de relações abstratas e 

naturais. Essa tendência predominante existe por alguma razão de ser. Ela é engendrada 

por relações específicas e responde a um certo momento histórico do desenvolvimento da 

sociedade brasileira.
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Assim  sendo,  esse  cenário  sintético  possibilita  a  interpretação  e  as  relações 

propostas no âmbito dos desafios da formação e profissionalização da docência.  A gênese 

dessas questões, como nos mostra Frigotto (apud SILVA, 1996), situa-se na compreensão 

das questões: ético – políticas, teóricas e epistemológicas, técnicas e político-organizativas 

que caracterizam  esse contexto. 

Num plano mais restrito relacionado à formação de profissionais do ensino, alguns 

pressupostos  servem  para  dimensionar  a  natureza  dos  desafios  postos  no  plano 

educacional. 

(1) A  resignificação  de  um  conjunto  de  categorias  e  de  conceitos  no  plano 

educacional. Parafraseando Frigotto (p.91),

[...] os conceitos,  enquanto representações no plano do pensamento do 
movimento  da  realidade,  não  são  alheios  às  relações  de  poder  e  às 
relações de classe presentes na sociedade. Pelo contrário, são mediações 
de sua explicitação ou de seu mascaramento.

(2) A afirmação dos valores de efetiva igualdade, qualidade para todos, solidariedade 

e  da  necessária  ampliação  da  esfera  pública  democrática  em  contraposição  à 

liberdade e qualidade para poucos, reguladas pelo mercado, e das perspectivas do 

individualismo e do privatismo.

(3) A sólida base teórica e epistemológica, tendo em vista a possibilidade de trabalhar 

na construção de uma sociedade alternativa.

(4) A formação e profissionalização da docência na perspectiva da práxis.

Cabe-nos assinalar que essas propostas alternativas trazem no seu bojo, a idéia de 

educação  como uma prática  social  e  com uma função socializadora,  e  como tal,  deve 

propiciar a abordagem crítica da relação educação e sociedade, através da qual desvendam 

o caráter ideológico das ações e intenções educacionais.
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Entretanto, no cenário da formação e profissionalização da docência, impõe-se aos 

pesquisadores  retomar  criticamente  os  modelos  hegemônicos  da  formação,  enquanto 

concepção  e  método,  como  nos  mostra  Ramalho  (2003).  Significa  que  estamos 

dimensionando  para  a  um  modelo  emergente  de  formação,  a  ser  tomado  como  uma 

referência teórica na formação inicial profissional.

Resultados de estudos, análises e discussões que empreendemos no decorrer deste 

trabalho,  permitiram-nos  ratificar  que  a  proposta  do  Projeto  Integrado  para  o 

Desenvolvimento da Educação Infantil no Rio Grande do Norte – PIDEPE/ RN, elaborada 

no cenário universitário, como um instrumento de expansão da qualificação de professoras, 

da forma que ela se materializa, tomando como base à ação multiplicadora dessa prática 

em um novo cenário de formação, está adequada e responde às reais necessidades desse 

estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira.

Entendemos que a explicação da natureza e especificidade da ação multiplicadora 

da prática de ensino distanciada da sua existência material concreta, separando-a de um 

contexto  mais  amplo,  conduz-nos  a  generalizações  limitadas,  insuficientes  e  também 

ideológicas, uma vez que ocultam as verdadeiras leis que regem esses fenômenos.

Consideramos  importante  destacar  as  modificações  ocorridas  tanto  ao  nível  da 

produção e socialização do conhecimento, quanto ao nível da instrumentação pedagógica 

das professoras em formação, evidenciadas através das seguintes constatações: a difusão de 

um novo conhecimento e um novo  posicionamento sobre a educação infantil pré-escolar 

pública, e, particularmente, a do nosso estudo, o repensar do  fazer pedagógico que foi 

concretizado  no  contexto  de  sala  de  aula  durante  o  estágio  de  observação;  e  a 

sistematização da programação pedagógica a ser desenvolvida na escola infantil pública do 

interior  potiguar,  durante  a  etapa  de  intervenção/  regência  da  prática  formativa  de 

professoras.
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Nesse caso, requereu a aquisição de um mínimo de instrumentalização por parte das 

professoras  em  formação  para  elaborar  e/ou  adequar  uma  programação  de  atividades 

específicas para as professoras da escola infantil envolvidas na capacitação de professoras.

Cabe-nos ressaltar que essa nova função atribuída às professoras multiplicadoras da 

prática  infantil  resultou do que denominamos redimensionamento  do fazer  pedagógico, 

referendado na produção e socialização dos saberes da profissão docente.

Entendemos  que  a  formação  /ação  multiplicadora  da  prática  infantil  foi 

sistematizada  pelas  professoras  multiplicadoras  a  partir  da  reflexão  da  sua  práxis  em 

confronto com o cenário do estágio de observação envolvidas neste estudo e que acenam 

para  a  necessidade de  um Núcleo  de formação continuada  de  professoras  no  contexto 

universitário como condição de profissionalização.

2. Por um Núcleo de Formação de Professoras em Educação Infantil

Esta  pesquisa  levantou indicadores  sobre  a  natureza  e  a  especificidade  da  ação 

multiplicadora da prática de formação de professoras em educação infantil, referendados 

no Projeto  Integrado para o  Desenvolvimento  da Educação Infantil  no Rio Grande do 

Norte – PIDEPE/ RN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Os aspectos abordados nos instrumentos da pesquisa qualitativa foram referentes à 

estrutura e organização do estágio e ao processo de intervenção onde se processa a ação 

multiplicadora das professoras em formação. Concluímos que o processo de estágio precisa 

ser  cuidadosamente  revisto.  Torna-se  necessário  repensar  a  definição  dos  objetivos, 

critérios e instrumentos de avaliação continuada que se desejam manter e/ou implantar no 
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estágio. Atentar não só para a função formativa da docência, mas também aos indicadores 

da profissionalização da docência.

Nessa  perspectiva,  os  indicadores  desta  pesquisa  acenam  para  a  organização 

institucional de um Núcleo de Formação de Professoras em Educação Infantil, no cenário 

universitário.

Entendemos que são muitas as possibilidades de estudo e discussão sobre o tema 

que esse estudo suscita, mas como síntese provisória dos estudos aqui realizados, podemos 

recomendar o PIDEPE/ RN, como uma atividade de extensão, que se apresenta como uma 

alternativa metodológica com potencial pedagógico no sentido de preparar as professoras 

em formação continuada para atuar como agente multiplicadora em seu meio.

O  estágio  deve  promover  a  aprendizagem  através  de  uma  experiência 

supervisionada, em conformidade com a experiência pedagógica do estágio de observação 

realizada no Núcleo Educacional Infantil, visando o desenvolvimento global da professora 

estagiária  em nível  teórico-prático,  social,  cultural  e  ético.   A  supervisão,  em caráter 

interdepartamental,  conforme  aconteceu  no  PIDEPE/  RN,  ocorre  em  dois  níveis  de 

intervenção: o didático e o profissional. A supervisão acadêmica ligada à instituição de 

ensino é articulada com a supervisão de campo realizada como elemento da organização 

concedente do estágio.

Trata-se de uma proposta complexa, que exige criterioso planejamento, para que as 

tomadas  de  decisões  sejam  racionalizadas,  a  fim  de  atender  satisfatoriamente  aos 

envolvidos no estágio.

Considerando  estes  aspectos,  dentre  outros  que,  certamente,  o  grupo  indicaria, 

cabe-nos ressaltar que esta pesquisa trouxe contribuições relevantes que, certamente, será 

utilizado no redimensionamento de novas experiências formativas com base nos estudos 

efetuados.  Ela  detectou  procedimentos  adequados  que  devem  ser  mantidos  e  outros, 
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inadequados, que necessitam ser revistos. O estágio é uma área promissora para estudos, e 

outras pesquisas deverão surgir para analisar amplamente o tema.
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Quando o cansaço extrapola e extravasa a mais íntima força orgânica e do  
mago cérebro, mergulhamos coletivamente numa aura que emana da pureza 
destas crianças que nos lançam seus olhares inocentes, e revitalizando-nos  
para fluir de nossas mentes, nosso sentimento e nosso pensamento, frutos da  
mais profunda dedução do vivenciado.
Sentimo-nos,  realmente,  como a semente regada e adubada, convidada a  
não abordar a raiz, mas, a garantir uma plantinha forte e esperta, pronta  
para  crescer  sadia  e  brotar  frutos  saudáveis,  neste  momento  em que  as  
dificuldades  do  meio  dificultam  a  fertilidade  da  mente,  expulsando  ou 
alienando as capacidades de vir-a-ser dos cidadãos.
Ficamos  lisonjeadas  com a  forma  quão  calorosa  fomos  recebidas  neste  
centro de ensino.  Chegou a amenizar a saudade que sentimos de nossos  
familiares,  os  quais  deixamos  preocupados  com  a  nossa  longa  estadia  
distante. Mas, esta nossa sensação é apenas uma prova de que a amizade,  
assim como o amor, constrói.
Sabendo  que  é  inconcebível  uma  forma  diferente  de  retribuirmos  a  
gratificante forma como fomos orientadas, relatamos às nossas professoras  
que esta onda nos pegou tão forte que vai levar-nos aos nossos recantos os  
mais distantes, com forte determinação de que não vai apenas beijar a areia,  
mas, com ela tentar construir castelos, não de sonhos, mas reais e sólidos.  
Muito  embora  estejamos  conscientes  da  força  de  ventos  contrários  que  
atentarão derruba-los,  fazendo volta-los ao pó, porém sabemos que é do 
próprio pó que é feito o homem, e assim como existem edificações milenares,  
quem sabe não seremos nós engenheiras – mestras destes primeiros pilares  
aos nossos convivas?.
À Universidade agradecemos a iniciativa e a força com que tenta resgatar a  
escola perdida. Sabemos das dificuldades dos recursos despregnados para  
os  cursos  de  extensão  e  da  luta  para  angariá-los.  É  gratificante  e  
exemplificante ver a força com que Soraneide corre em busca não só de suas  
realizações  profissionais,  mas  como  batalha  para  aderir  massas  nesta  
causa.
Às nossas caras colegas, que a sensação coletiva de familiaridade pairante  
nessa  temporada  não  se  disperse,  mas  forme  uma  rede  de  energia,  
carregada pela força despregnada em cada recanto onde residimos. E que  
sirva  de  lição  a  outros  que  como  algumas  de  nós,  fizeram  das  tripas  
coração, viemos para a linha de frente e estamos mais fortes para encampar  
esta longa batalha pela frente.   

Professoras Multiplicadoras do PIDEPE/ RN, Natal/ RN, 1995.
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