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Resumo 

O presente artigo discute a relação entre formação e prática de professores, analisando o Programa 

de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL, que 

ocorreu no município de Nova Iguaçu entre julho de 2009 e julho de 2011. A pesquisa discutiu 

suas implicações nas práticas dos professores, tendo como foco os discursos nelas produzidos. Nos 

apoiamos em Bakhtin (1986, 1997, 2008), e seu conceito de linguagem e Benjamin, e a 

experiência (1994). Esses autores dial consideram o sujeito como um ser da linguagem, da história 

e da cultura, capaz de transformar o mundo através da experiência social. A metodologia utilizada 

foi a observação participante, entrevistas e os memoriais de formação. Identificamos categorias de 

análise que apresentaram tensões entre formação e prática. Para este artigo destacamos a 

identidade docente. O PROINFANTIL apresentou ambiguidades, ao simultaneamente 

proporcionar formação de qualidade sem, no entanto permitir que as professoras exercessem o 

magistério nas instituições em que trabalham. Ao mesmo tempo, o curso possibilitou o 

desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre as práticas e as condições de trabalho. 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Infantil. PROINFANTIL. 

 

Abstract 

This paper presents relations between teacher training and practices, more specifically it examines 

the initial pedagogical formation of preschool teacher – PROINFANTIL, which occurred in the 

city of New Iguaçu, Rio de Janeiro, from July of 2009 to July of 2011. The field research 

discussed the consequences on their work focusing on discourses produced. This study relied on 

the theories of Mikhail Bakhtin (1986, 1997, 2008). We still consider the concept of experience 

developed by Benjamin (1994). The two authors think human beings from their insertion in the 

language, history and culture and their ability to transform the world through social experience. 

We use participant observation, interviews, and teacher’s training brief to field entry. The analysis 

showed categories that indicate the dichotomy between theory and practice. In this article we 

present the teacher’s professional identity. The report that results from the research shows the 

ambiguity of the program: it provided quality training but did not allow the teachers entitled to 

exercise their function in schools where they worked. At the same time, the course made possible 

the development of a more critical view over the teachers' practices and their working condition. 

Keywords: Teacher training. Childhood education. PROINFANTIL. 
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A mais perigosa armadilha é aquela que possui a aparência de uma ferramenta 

de emancipação. Uma dessas ciladas é a ideia de que nós, seres humanos, 

possuímos uma identidade essencial: somos o que somos porque estamos 

geneticamente programados. Ser-se mulher, homem, branco, negro, velho ou 

criança, ser-se doente ou infeliz, tudo isso surge como condição inscrita no 

ADN. Essas categorias parecem provir apenas da Natureza. A nossa existência 

resultaria, assim, apenas de uma leitura de um código de bases e nucleótidos. 

Esta biologização da identidade é uma capciosa armadilha. Simone de Beauvoir 

disse: a verdadeira natureza humana é não ter natureza nenhuma. Com isso ela 

combatia a ideia estereotipada da identidade. Aquilo que somos não é o simples 

cumprir de um destino programado nos cromossomas, mas a realização de um 

ser que se constrói em trocas com os outros e com a realidade envolvente. (MIA 

COUTO, 2011, P.100) 

 

A formação de professores para a educação infantil é um campo de tensões 

permanente. Historicamente, a profissionalização docente acompanhou as concepções que 

dissociavam os cuidados e a educação das crianças, definindo duas categorias que se 

relacionavam com elas na escola: os “educadores” e os “cuidadores”. Enquanto aos 

primeiros cabia uma pré-escolarização – geralmente destinada aos filhos das camadas altas 

– aos segundos cabia cuidados voltados à alimentação e higiene. Essa divisão, que se 

perpetua teimosamente em várias práticas contemporâneas, não contempla as 

especificidades da educação dos pequenos. Mas, para além desse aspecto, traz questões 

relevantes na construção subjetiva dos profissionais que atuam com as crianças. 

A proposta deste texto é apresentar um recorte de uma pesquisa de mestrado 

concluída
1
. O objetivo maior foi discutir alguns impactos da formação das professoras de 

educação infantil no município de Nova Iguaçu, realizada através do Programa de 

Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil – PROINFANTIL, 

que ocorreu em alguns municípios do Rio de Janeiro no período de 2009 a 2011. 

A análise dos dados foi obtida através da análise dos discursos - entendidos como fala, 

escrita e ações – produzidos pelos sujeitos que participaram da formação do 

PROINFANTIL em Nova Iguaçu, durante e logo após sua participação no programa. 

Foram eleitas basicamente três categorias de análise teórica: linguagem (BAKHTIN, 1986; 

2008; 2011), experiência (BENJAMIN, 1994) e práxis (FREIRE, 1987; 2011). Para este 

artigo, optamos pelo recorte que privilegia duas: a linguagem e a experiência para 

discutirmos um dos indicadores analíticos que emergiu da pesquisa: o nebuloso campo da 

identidade docente das formandas do PROINFANTIL de Nova Iguaçu. 

As discussões políticas em torno da educação infantil no Brasil se expandiram para 

questões que iam da ampliação à qualidade do atendimento das crianças de zero a cinco 

anos. Da década de 1980 até hoje, políticas públicas importantes foram implementadas, 

representando avanços e mudanças significativas, marcadas pelas atuações dos movimentos 

sociais. 

Da constituição de 1988, onde foi citada pela primeira vez como um dever do Estado, 

passando pelo ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), onde 
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importantes direitos foram reconhecidos, até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/1996, que assumiu este segmento como a primeira etapa da educação 

básica, a educação infantil foi ampliando o seu atendimento e funcionamento. 

O artigo 62 da LDBEN (9394/96) aborda a formação do profissional da educação 

infantil. Tratou-se de um ganho, pois estabeleceu formação mínima para a atuação 

profissional: 
 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

(BRASIL, 1996) 

 

Embora o artigo não estabelecesse as especificidades para o professor da educação 

infantil, o PNE 2001-2010 propôs metas e estratégias de formação e valorização dos seus 

profissionais. O mesmo se observa nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2006). Políticas voltadas para formação desses profissionais 

começaram a ser realizadas no Brasil, cabendo-nos conhecê-las a analisá-las de forma 

crítica, bem como refletir sobre suas implicações nas instituições de educação infantil. O 

PNE 2011-2020 retoma a temática da formação e, na meta 15, especifica: 
 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, que todos os professores da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2011, p. 43) 

 

 
O PROINFANTIL e o município de Nova Iguaçu 
 

Antes de uma apresentação mais geral do PROINFANTIL, destacamos uma 

especificidade dos cursistas do município de Nova Iguaçu: nenhum deles era professor 

regente, mas auxiliares de turma ou Agentes de Desenvolvimento Infantil. Foram formados 

19 cursistas, oriundos de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e Creches 

Comunitárias Conveniadas.  

O PROINFANTIL fez parte das políticas definidas no Plano Nacional de Educação - 

PNE (2001-2011, Lei nº 10.172, de 09/01/2001) e teve como principal objetivo qualificar 

profissionais em exercício na educação infantil sem a formação mínima exigida. Tratou-se 

de um curso de formação na modalidade normal, de ensino médio. 

Parceria entre governo federal, estados e municípios, o componente nacional era 

responsável pelas elaborações das propostas técnica e financeira, pela estratégia de 

implementação do programa e articulação política e institucional; o componente estadual, 

pela implementação, acompanhamento e monitoramento do programa no âmbito estadual e 
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o componente municipal pela implementação do PROINFANTIL atuando diretamente com 

os professores cursistas e tutores. 

As universidades representaram importante elemento no funcionamento do curso, visto 

que as secretarias estaduais não tinham condições de promover a formação aos formadores. 

No caso do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) atendeu esta 

demanda. 

O curso preparou um material didático que atendia às disciplinas básicas do ensino 

médio e às especificidades da educação infantil, contemplando os elementos teóricos e 

práticos concernentes ao segmento.  

Foram atendidos profissionais de educação infantil das redes pública e privada sem fins 

lucrativos (creches filantrópicas, comunitárias ou confessionais, conveniadas ou não), na 

modalidade semipresencial. A avaliação era realizada através dos cadernos de 

aprendizagem, portfólio (planejamento diário, memorial e registro de atividades), 

observações das práticas pedagógicas, provas bimestrais e projeto de estudos.  

A adesão ao programa foi uma opção dos estados e municípios. A efetivação se dava 

de acordo com a disponibilidade de cada ente federado de arcar com os recursos que lhe 

cabiam.  

O município de Nova Iguaçu - RJ aderiu ao programa em 2009. A cidade faz parte da 

Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, que sofre uma série de 

problemas sociais, em decorrência de processo histórico, marcado pela ausência das 

políticas públicas de uma maneira geral: infraestrutura, saúde, lazer, educação, dentre 

outros. No que tange à educação, o município de Nova Iguaçu aparecia nas últimas 

colocações do ranking
2 

dos municípios da região metropolitana, atendendo 3,94% das 

crianças de 0 a 3 anos (creche) e 43,54% (pré-escola), considerando as instituições públicas 

e privadas, de acordo com o Educasenso (SANTOS, 2011). Eram atendidas apenas crianças 

a partir de dois anos de idade, contando com 52 turmas em 19 escolas municipais de 

educação infantil (2 a 5 anos) e 86 escolas municipais com 213 turmas de pré-escolas (4 e 5 

anos). Ao todo, o atendimento à educação infantil municipal não ultrapassava o número de 

5.000 crianças, número mínimo, visto que a sua população infantil era de 65.438 crianças 

entre 0 e 5 anos e 11 meses (Censo 2010). Além do baixo índice de atendimento em 

educação infantil no município (17,83%), este se dividia entre o os setores público e 

privado. 

 
Tabela 1*: Atendimento em Educação Infantil no município de Nova Iguaçu 

 

Atendimento Municipais % Privadas % Total % 

Creches 958 2,25 715 1,68 1.763 3,94 

Pré-escolas 4.621 20,11 5.381 23,42 10.002 43,54 
 

*Tabela com base no Levantamento sobre a Educação Infantil no Estado do Rio de Janeiro (2011), 

que foi feito com de acordo com os dados do IBGE 2010 e resultados do Censo Escolar 2010. 
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Quanto ao ingresso dos professores de educação infantil, é válido ressaltar que o 

município não realizava concurso específico para o segmento, o que muito diz sobre sua 

política de educação infantil. De acordo com Kramer (2005):  

 

o fato de haver concurso específico para a educação infantil somente em poucos 

municípios indica concepções de gestão e de educação infantil em que não se 

percebe a especificidade dessa etapa da educação básica, da mesma forma que 

não valorizam seus profissionais. Não havendo um quadro específico de 

profissionais desse segmento, conceber e implementar políticas de formação 

torna-se ainda mais difícil, no sentido de realizar mudanças na prática das 

professoras, valorizando uma educação infantil dentro de novas concepções. (p. 

23) 

 

 
Bakhtin e Benjamin: o outro que me constitui e o olhar sobre a experiência 
 

Encontramos nos estudos sobre a linguagem, de Bakthin e seu Círculo, o olhar que se 

lança sobre esta pesquisa. Esta escolha se deu em função da importância reflexiva da obra 

deste autor, decorrente do âmbito da filosofia da linguagem e fundamentada numa ética que 

não se fecha em categorias reducionistas. Numa perspectiva sociocultural, procuramos 

analisar o objeto em seu contexto, através do olhar sensível imprescindível ao pesquisador. 

Assim, o conceito de exotopia desenvolvido por Bakhtin (2011) se fez tão importante 

quanto necessário. De acordo com Amorim exotopia significa “desdobramento de olhares a 

partir de um lugar exterior. Esse lugar exterior permite, segundo Bakhtin, que se veja do 

sujeito algo que o próprio sujeito nunca pode ver” (2007, p.14). 

A ideia de tomar a linguagem como caminho metodológico apoia-se ainda na 

perspectiva das relações de alteridade, não onde tenhamos um eu e um tu, mas como 

propõe Miotello (2014) encontros de palavras, como no título do livro de Ponzio (2010): 
 

As palavras se encontram. Elas são a arena de lutas. Elas trocam sentidos, modos 

de pensar a realidade, trocam valoração, entram em contradição (…) A minha 

atitude é a de se colocar na escuta da palavra do outro; escutar o outro que fala 

comigo enquanto falo com ele. (…) Nada permanece estável nesse processo (p. 

71) 

 

Quanto à experiência, num sentido mais generalizado, podemos constatar que refere-se 

ao “conhecimento de”, podendo ser empregada em diferentes conceitos, tais como: 

experiência científica; conhecimento avançado sobre determinando assunto; testes, dentre 

outros. Entretanto, podemos afirmar que o sentido de experiência compartilhado no senso 

comum não dá conta de tantas questões levantadas pelo que foi vivido no PROINFANTIL. 

Encontramos em Walter Benjamin (1994) importante contribuição: “a arte de narrar está 

definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção” (p.200-201), 

devido à pobreza de experiências decorrente das técnicas dos modos de produção. O texto 
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Experiência e Pobreza (1933) inicia-se com a narração de uma parábola na qual um velho, 

no momento de sua morte, revela aos filhos a existência de um tesouro enterrado em seus 

vinhedos. A princípio os filhos cavam a terra em busca do tesouro, mas após um tempo 

descobrem que a própria experiência na vinha, agora produtiva, era o tesouro.  

Com esta ilustração Benjamin (1994) mostra o valor da experiência contida na 

narração e tradicionalmente transmitida de geração em geração. Nota-se que esta concepção 

de experiência ultrapassa a ideia de vivência individual, que se encerra na morte. Ao 

contrário, trata-se de “algo maior que a simples existência individual do pai, um pobre 

vinhateiro, algo, porém, que é transmitido por ele, algo, portanto, que transcende a vida e a 

morte particulares, mas nelas se diz algo que pertence a uma memória viva” (GAGNEBIN, 

2004). Deste modo, a experiência além de estar atravessada pela linguagem também é 

relacionada à memória e à arte de narrar. Entretanto, o mesmo texto aponta para o que o 

autor chama de barbárie: a pobreza de experiências comunicáveis, decorrente da 1ª Guerra 

mundial, visto que esta não apresenta qualquer sentido humano, mas apenas econômico, 

trazendo o silêncio como resposta. 
 

Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do 

campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos. 

Os livros de guerra que inundaram o mercado nos dez anos seguintes não 

continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é 

estranho. Porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas 

que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica 

pela inflação, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos 

governantes. (BENJAMIN, 1994, p. 115)  

 

O declínio da experiência, “no sentido forte e substancial do termo, que repousa sobre 

a possibilidade de uma tradição compartilhada por uma comunidade humana, tradição 

retomada e transformada, em cada geração” (GAGNEBIN, 2004), é intensificado com o 

aumento das forças produtivas a serviço do capital. A modernidade nos convida a 

facilmente apagar os rastros neste mundo de vidros e aços proposto por Scheerbart e 

Bauhaus (BENJAMIN, 1994, p.118). Seguir em frente, sem olhar para trás ou para os 

lados, começar do “zero” é a proposta do mundo moderno, ocultando experiências antigas 

que poderiam fazer com que compreendêssemos melhor o nosso tempo, transformando 

nossa história e deixando nossos rastros através da nossa própria experiência. 

Se a experiência está se extinguindo, logo a experiência da narrativa também segue o 

mesmo caminho. Benjamin (1994), em O narrador, aponta alguns aspectos imprescindíveis 

à verdadeira narrativa. Para o filósofo das ruínas a narração possui uma dimensão utilitária, 

que pode consistir num “ensinamento moral, seja uma sugestão prática, seja num provérbio 

ou numa norma de vida – de qualquer maneira o narrador é um homem que sabe dar 

conselhos” (1994, p. 200), para estes e muitos outros casos, “pois pode recorrer ao acervo 

de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a própria experiência, mas em grande 

parte a experiência alheia). O narrador assimila à sua substância mais íntima aquilo que 
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sabe por ouvir dizer” (1994, p.221). O conselho, neste sentido, é a sabedoria – o lado épico 

da verdade – que também está em extinção. 

Como as experiências têm deixado de ser comunicáveis, ninguém mais estaria disposto 

a dar conselhos, estes provenientes da sabedoria contida na experiência. Outro aspecto 

importante é que, no mundo moderno, os jovens também não estão dispostos a ouvirem os 

conselhos dos mais velhos. A consequência desses silêncios é justamente a morte da 

tradição da narração oral passada de geração para geração. 
 

Se o sono é o ponto mais alto da distensão física, o tédio é o ponto mais alto da 

distensão psíquica. O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da 

experiência. O menor sussurro nas folhagens o assusta. Seus ninhos – as 

atividades associadas ao tédio – já se extinguiram na cidade e estão em vias de 

extinção no campo. Com isso desaparece o dom de ouvir, e desaparece a 

comunidade dos ouvintes. Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de 

novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. 

(BENJAMIN, 1994, p. 204-205) 

 

Benjamin considera que um dos pontos fundamentais para a decadência da narrativa é 

o surgimento do romance e a consequente invenção da imprensa, cujo objeto é a 

informação. Se o romance possui um inevitável fim em si mesmo, a narração possui uma 

dimensão muito mais ampla e de infinitas possibilidades, visto que o que se narra é a 

própria experiência do narrador ou de outros, agregando-se a estas outras memórias. Na 

narrativa o narrador imprime suas marcas, como a mão do oleiro na argila do vaso, e essas 

marcas, impressas através da experiência, transpassam as gerações. Já a informação, 

produto do mundo moderno, “só tem valor no momento que é nova” (1994, p.204).  

Partindo do pressuposto marxista da luta de classes, Benjamin propõe um diálogo entre 

o materialismo histórico e a teologia, que têm como função escovar a história a contrapelo, 

ou seja, narrar a história na perspectiva dos oprimidos que não tiveram seus nomes 

registrados nos livros oficiais. Aqui também a narrativa das cursistas é a dos excluídos, elas 

são as não legítimas – professoras sem reconhecimento, as que ocupam um lugar que não 

deveria existir, mas nem por isso deixa de ter estado lá. 

Cabe ao materialismo histórico escavar essa história, reconstruindo todos os cacos que 

foram deixados para trás, os não ditos, dar atenção aos “pequenos” acontecimentos, à 

história que fora construída sob os ombros dos excluídos. 
 

O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e 

pequenos, leva em conta a verdade do que nada que um dia aconteceu pode ser 

considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade 

redimida poderá apropriar-se totalmente do seu passado. Isso quer dizer: 

somente para a humanidade redimida o passado é citável, em cada um dos seus 

momentos. (BENJAMIM, 1994, p.223) 
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Redimir-se com este passado significa conhecê-lo além do fato em si, “significa 

apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de perigo” (1994, 

p.224). O perigo é o conformismo que a modernidade nos impõe através dos rastros que 

deixa à humanidade, ou que apaga, onde não nos apropriamos do nosso passado. O perigo é 

a empatia com os vencedores, que faz com que não reconheçamos as histórias não ditas 

oficialmente. O perigo é a perda da capacidade de se transformar a história - presente, 

passado e futuro. O perigo é o silêncio. O perigo é continuar apagando os rastros. 

Walter Benjamin propõe um movimento de resistência em que a possibilidade do 

encontro secreto entre as gerações se dê pela linguagem, pela memória, só possível através 

da verdadeira experiência que ultrapassa as barreiras da morte, pela escrita da história onde 

se revele a verdade. Neste sentido, concebemos o PROINFANTIL como uma formação 

mediada pela experiência, que foi vivida na coletividade e deixou suas marcas não apenas 

na história, mas também nos discursos/comportamentos. Compreendemos, desta forma, que 

a pesquisa, com a narração que se propunha, foi um caminho fundamental para que esta 

experiência se consolidasse através das várias vozes que contaram esta história, rompendo 

com as aspirações do mundo moderno.  

Este texto narra uma experiência contemplando as vozes daqueles que, de alguma 

forma, a compartilharam: cursistas, tutoras, professoras, escolas. Pretende caminhar na 

contramão da modernidade, deixando rastros através da palavra coletiva, do contexto 

dialógico que a pesquisa persegue. Ao retornar a esse acontecimento, ao narrar esta 

experiência, ela se presentifica em nosso tempo. 

 
 
O Currículo, o campo e os sujeitos 
 

As definições oficiais
3
 trataram o currículo do PROINFANTIL como promotor da 

valorização das experiências culturais e os conhecimentos prévios adquiridos pelo 

Professor Cursista em sua prática pedagógica cotidiana, tomando-os ponto de partida para a 

reflexão e a elaboração teórica, incluindo a elaboração de um portfólio constituído pelo 

registro de atividades (planejamento, relato e avaliação da atividade), pelo planejamento 

diário e por um memorial, por meio do qual o Professor Cursista registrava e analisava sua 

própria trajetória, primeiramente na vida escolar (como cidadão-aluno que não completou a 

educação básica), depois na construção de sua trajetória profissional (como professor não-

titulado) e, finalmente, como participante do PROINFANTIL. Elaborado por uma equipe 

de especialistas, tomou por base as diretrizes curriculares para o Ensino Médio e as 

concepções teóricas que orientam a formação dos professores de educação infantil. 

Pensando o texto em seu contexto, percebemos um esforço em articular as dimensões 

subjetivas da experiência docente aos conhecimentos valorizados para a atuação na 

educação infantil. 

Faltou apenas combinar com a realidade, como fomentar a construção de um “auto 

reconhecimento docente” em sujeitos que não poderiam ocupar esse lugar? 
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Em Nova Iguaçu, profissionais de EMEIs e de Creches Comunitárias participaram da 

formação do PROINFANTIL. A rede municipal contava com professores concursados nos 

dois turnos. Em sala, os professores eram auxiliados por profissionais, também 

concursados, denominados Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs), formados no 

ensino médio em qualquer modalidade. Em 2012, segundo o Setor de Recursos Humanos 

da Secretaria Municipal de Educação, o número de ADIs era insuficiente para todas as 

turmas da rede. Não havia dados registrados sobre a sua formação e nem mesmo sobre a 

dos professores de educação infantil do município. O recorte trazido neste texto refere-se à 

professora Sílvia, auxiliar numa EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil. O nome é 

fictício para resguardar a pessoa concreta que vivenciou esse processo de formação.  

 
 
Alguns resultados da pesquisa: da identidade 
 

“Ninguém nunca disse nada, mas dá para perceber que cada um deve ter o seu 

lugar”: 

 

A recente construção da educação infantil como um segmento da educação básica tem 

trazido vários desafios quanto à consolidação do profissional que atua nessa área. A lei é 

clara ao definir que é o professor o profissional da Educação Infantil, portanto, resquícios 

de uma história que traz a não profissionalização como marca ainda geram conflitos no 

reconhecimento do outro quanto a quem são esses profissionais. 

A opção pela categoria “Identidade Docente” deriva de situações que foram 

compartilhadas pelas professoras pesquisadas desde sua formação no PROINFANTIL até 

as práticas observadas ao longo da pesquisa de campo. Situações que não se mostraram 

fixas, mas construídas e reconstruídas na relação dialética entre as pessoas e a vida em 

sociedade. Logo, é importante salientar que o conceito de identidade que utilizamos nesta 

análise trata de algo que é socialmente construído, continuamente transformado e múltiplo, 

de acordo com o contexto social. De acordo com Stuart Hall:  
 

(...) o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. (1997, p.13). 

 

No contexto da identidade profissional docente, Nóvoa (1992) afirma que: 
 

A identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 

produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção 

de maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em 

processo identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira 

como cada um se sente e se diz professor (p.16). 

 



 
FLÁVIA M. N. MOTTA, CARLOS R. CARVALHO e ISABELE L. QUEIROZ 
 
 

 
676 

Para Bakhtin, entretanto, é o outro que me constitui, ao me incompletar. Ponzio (2010) 

nos alerta que a identidade é uma armadilha, já que imaginamos que somos nós os que vão 

em busca do outro, iniciadores de um diálogo. Ilusão; somos uma concessão do outro que 

nos convida ao diálogo, eu me constituo responsivamente a ele. Ao me responder, o outro 

me incompleta, rompe com a identidade que limita minha existência a um território de 

fronteira fixas e mostra sua fluidez. A interação dialógica provoca alargamentos nos 

sujeitos participantes. Só a morte completa, a tarefa dos humanos é incompletarem-se. 

Durante a realização do PROINFANTIL o cursista tinha a possibilidade de olhar e 

refletir sobre o lugar que ocupava enquanto profissional e tomar consciência do processo 

identitário de sua profissão. Porém, a consciência da posição docente dos professores 

cursistas de Nova Iguaçu trouxe à tona um antigo dilema: o conflito entre professor e 

auxiliares. Embora o curso fosse destinado a professores sem a formação, no município, foi 

realizado com os auxiliares de turma, visto que todos os profissionais que ocupavam o 

cargo professor possuíam a formação mínima. Logo, após o curso, o auxiliar se titularia 

professor (aspectos da formação), entretanto continuaria desempenhando sua antiga função, 

gerando um conflito que podia ser percebido tanto durante a formação quanto nas práticas 

realizadas no cotidiano profissional 

Pensando a respeito do processo de formação oferecido às professoras cursistas, nos 

vimos diante de um paradoxo: seriam formadas professoras, através de um currículo que 

mobilizava a experiência docente no sentido benjaminiano do termo, e, ao mesmo tempo, 

seriam barradas na experimentação da nova formação conquistada. Assim, ao mesmo 

tempo que me afirmo professora, o outro não se dirige a mim neste lugar. 

A maneira como cada uma das profissionais pesquisadas disseram se sentir professoras 

girava em torno das relações possíveis tinham no ambiente de trabalho. No caso de Silvia, 

essa identidade parecia flutuar ao longo do processo, visto que, na sua função de “auxiliar”, 

nem tudo lhe era permitido. Durante a formação, considerava o fato de estar se constituindo 

professora e as mudanças ocorridas em suas práticas, como relatava no memorial: 
 

Fazendo uma retrospectiva do curso, posso dizer com certeza que fazer o curso 

pelo PROINFANTIL foi poder dar mais um passo de conquista e realizar meu 

sonho de criança. Ser professora. (...) Meu trabalho que antes era puramente 

instintivo, agora com o curso está pautado em pensadores importantes como 

Vigotski e Brougère e respaldado por lei. Descobri através do curso que o 

planejamento é parte importante na área de trabalho que escolhi, por que é 

através dele que posso elaborar e organizar atividades significativas que 

atendam os objetivos específicos para a educação infantil, que é o 

desenvolvimento integral das crianças. Posso concluir, através dessa escrita, 

que o curso causou mudanças, tanto na minha vida profissional quanto pessoal. 

(memorial de Silvia, 21/03/2011). 

 

Assim, apesar da professora observada ter participado do PROINFANTIL, pudemos 

observar que, na prática cotidiana após a formação, havia lacunas que a impediam de se 

sentir e atuar como professora. A começar pelo seu cargo de ADI, cujo próprio regimento 
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apontava para funções voltadas exclusivamente aos “cuidados” com as crianças (banho, 

alimentação, higiene geral), sendo a professora do grupo responsável pelas atividades 

consideradas “pedagógicas”. Podemos perceber que o lugar de Silvia, neste contexto, ficava 

estruturado por meio deste conflito, onde não havia um espaço legitimado para uma prática 

docente plena. Neste sentido, a cursista observada desabafou: 
 

Eu não sou a professora. A única coisa que eu posso fazer são as atividades de 

cuidado – dar banho, levar as crianças ao banheiro, botar pra dormir... A parte 

de preparar as atividades, de participar das reuniões é só com elas 

(professoras). E elas acham que não podem fazer a nossa função, porque são 

professoras. Então, se elas não querem fazer o nosso trabalho (de ADI) eu 

também não faço o delas. (Caderno de campo, EMEI Visconde, 18/10/11). 

 

Entretanto, ao responder a pergunta sobre sua identidade profissional, na entrevista, 

Silvia foi enfática ao responder: “Eu sou professora. Tenho certeza disso. E não desisto. 

(...) Não vou desistir, eu sou professora, sei que eu posso”.  

O modelo que se propunha o PROINFANTIL vislumbrava uma formação que não se 

limitava ao nível cognitivo, visto que se tratou de um curso que procurou trabalhar com a 

narrativa, com a escrita e com a constante reflexão teórica e prática. Tornar-se professora 

era uma questão básica da formação, buscando uma mudança não só nas práticas e nos 

discursos, mas também nos sujeitos. Ora, na primeira situação apresentada fica claro a 

mudança pretendida no sujeito se dera, porém ao irmos para prática cotidiana, percebemos 

que era limitadora de novas experiências, gerando um conflito entre um sujeito que passara 

a ser professor, mas não podia exercer essa nova posição. 

A todo o momento, a professora pesquisada tentava se colocar em dois lugares: o de 

auxiliar, quando estava em serviço, e o de professora, quando projetava seu futuro 

profissional: 
 

Aqui no trabalho eu não uso nada disso, porque o meu trabalho é diferente do 

que eu aprendi lá (no PROINFANTIL). O meu trabalho é mais o cuidar mesmo, 

não é essa parte, a parte da professora, então eu não consigo colocar em 

prática no trabalho as coisas que eu aprendi. Coloco em prática na minha vida 

pessoal, pra não esquecer e eu poder usar quando eu tiver a minha turma. Mas 

no trabalho eu não posso fazer. (entrevista com Silvia). 

 

A expressão “quando eu tiver a minha turma” apareceu várias vezes na entrevista com 

Silvia. Ser professora, aqui, se daria mediante o reconhecimento que somente o outro pode 

dar. Era preciso se tornar professora no sentido legal do termo: empossada para tal cargo e 

função. Buscando a compreensão do profissionalismo docente, Sacristán (1999, p.74) 

afirma que: 
 

O docente não define a prática, mas sim o papel que aí ocupa; é através da sua 

actuação que se difundem e concretizam as múltiplas determinações 
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provenientes dos contextos em que participa. A essência de sua 

profissionalidade reside na relação dialéctica entre tudo o que, através dele, se 

pode difundir – conhecimentos, destrezas profissionais, etc. – e os diferentes 

contextos práticos. 

 

Em outra fala, Silvia deixou transparecer que sua prática se modificava dependendo da 

relação que mantida com seus pares. O outro, dizia a ela quem era... 
 

Até o ano passado, quando eu estava com a outra professora, as coisas eram 

diferentes. Nós fazíamos tudo juntas. Não tinha essa divisão. Esse ano, com a 

nova professora, a coisa é diferente. Ninguém nunca disse nada, mas dá pra 

perceber que cada um deve ter o seu lugar. Então eu fico no meu. (Caderno de 

campo, 18/10/11) 

 

Ao pensar criticamente a relação entre teoria e prática pós-formação, a pesquisa nos 

impele ao contraponto entre as práticas realizadas ao longo do curso, que eram realizadas 

mensalmente sob a supervisão da tutora, e as práticas pós-formação. Acompanhando a 

formação de Silvia no PROINFANTIL, podemos destacar que as práticas pedagógicas 

mensais desenvolvidas pelas cursistas ao longo do curso, sempre buscaram levar em 

consideração, dentre outros temas, o letramento, a cultura, a criação e as brincadeiras 

infantis. Temas caros ao currículo do PROINFANTIL apareciam como importantes fontes 

de aprendizado, envolvendo diferentes manifestações culturais, como artes visuais, música 

e a literatura nas suas mais diversas formas.  

Como uma das atividades obrigatórias do curso, as cursistas precisavam realizar o 

planejamento da atividade mensal, realizar a atividade com o grupo de crianças e refletir 

sobre a mesma posteriormente. Essas atividades, consideradas fundamentais no exercício 

docente - e que as professoras cursistas foram aprendendo a desenvolver ao longo do curso 

- no início da formação apareciam como uma tarefa muito difícil, sobretudo porque exigiam 

uma escrita com a qual não estavam habituadas. Mas ao longo do processo esta foi se 

tornando mais fácil e até prazerosa, segundo as próprias cursistas. Porém, ao terminar a 

formação, como ficaram essas práticas?  

Nas observações de campo realizadas para a pesquisa, pudemos constatar que a 

continuidade do trabalho não foi possível. Na instituição municipal, onde há professora e 

auxiliar, esta última não encontrava espaço para uma prática onde estivessem inseridas 

atividades de educação e cuidado, ficando apenas a última sob sua responsabilidade.  

É importante ressaltar que a problemática não se apresenta relacionado à quantidade de 

profissionais atuando em uma turma, mas sim às diferentes funções que esses profissionais 

exercem. Uma única função deveria existir, a de professor. Porque não dois ou três 

professores por turma, ao invés de um professor e auxiliares? 

Em 1996, Ana Beatriz Cerisara realizou um estudo para sua tese de doutorado 

intitulado “A construção da identidade das profissionais de educação infantil: entre o 

feminino e o profissional”. Neste trabalho a autora traz à discussão a complexidade da 

presença de profissionais de duas categorias distintas nas creches municipais de 
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Florianópolis, revelando as tensões presentes nessa forma de organização do trabalho na 

educação infantil, como problemas decorrentes “quanto à formação, às funções, ao salário, 

entre tantas outras” (CERISARA, 2002, p.14). Fato é que, 16 anos depois, mesmo tempo 

posterior a LDBEN 9.394/96, essas tensões ainda se fazem presentes nos municípios que 

admitem a contratação de profissionais com diferentes cargos e funções para o trabalho na 

educação infantil, ainda que esteja claro que o profissional a atuar nesta etapa é o professor 

com a formação mínima em magistério na modalidade normal. Como os sujeitos desta 

pesquisa eram educadoras não contratadas como professoras, essas tensões se mostraram 

presentes durante todo o processo de formação e na pesquisa de campo. 

A relação entre professora e auxiliar, tem a ver com, além da forma de contratação, as 

atribuições que cabem a cada uma. Num dos primeiros memoriais de Silvia, ela relatou a 

experiência de estar “à frente da turma” como um sonho possibilitado pelas atividades 

supervisionadas do PROINFANTIL: 
 

O curso tem atingido minhas expectativas de realizar meu sonho de estar a 

frente de uma sala de aula, já que minha função como monitora é só auxiliar os 

professores. (Silvia, memorial de setembro de 2009). 

 

Auxiliar a professora parece significar estar num outro lugar que não é valorizado 

enquanto pedagógico. Mesmo tendo participado de intensas discussões sobre o tema 

durante o PROINFANTIL, durante as observações, Silvia parecia resistir a se colocar em 

situações que fugissem a sua função de auxiliar, parecendo inclusive se acomodar nesta 

condição. Na entrevista, ao ser questionada se havia algum receio em colaborar mais com a 

parte pedagógica, Silvia respondeu:  
 

(...)É a função que eu estou.. Então eu me coloquei na minha função (...)Não que 

eu tenha desistido da função que eu quero, mas eu quero estar no meu lugar. 

 

Sobre esse lugar, parece haver um consenso entre os funcionários da EMEI, como 

relatou a diretora da instituição, em entrevista: 
 

É porque assim, existe aquela questão de quem é professora e quem é o auxiliar 

né. Então assim, alguns professores, eles veem os auxiliares de forma diferente, 

está ali para ajudar mesmo; e outros não, eles veem o auxiliar como fazendo 

aquele trabalho mais de cuidado. (Entrevista com Tânia, diretora da EMEI). 

 

Eis o lugar que Silvia ocupa, ajudante ou auxiliar, não o de professora. Se sentir ou não 

neste lugar tem a ver não só com o cargo que ocupa, mas com as relações que mantém com 

seus pares, com sua formação e sua prática. Sobre as primeiras experiências na escola, 

Silvia falou sobre o desejo de ser professora e de como acreditava que sua prática se 

configurava ao se colocar neste lugar: 
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Então, com a primeira professora, eu estava muito verde em trabalhar com 

crianças muito pequenas, aí eu queria fazer, assim, tudo. Só que a minha função 

não era fazer tudo, né. Eu queria ser a professora, eu não queria ser a ajudante 

(risos). (Entrevista com Silvia). 

 

De fato, o PROINFANTIL trouxe um problema: que lugar os sujeitos ocupam a partir 

dele? Em tese, a proposta é ter professores, na prática são buscados auxiliares que exercem 

uma função de cuidado dissociado da função educativa. Desta forma, como verificar se há 

mudança nas práticas, se, das ADIs, não se esperam práticas pedagógicas? Se o seu lugar é 

o lugar da não professora? Que as professoras cursistas transformaram sua identidade 

profissional, tudo indica que sim, mas para quê?  

Talvez possamos sinalizar a iminente ruptura com o cargo e com o município como um 

dos resultados desta formação. Recentemente foi realizado concurso para professores da 

educação básica de Nova Iguaçu, porém ainda não foram previstas vagas específicas para 

professores de educação infantil. Tal fato tem levado os cursistas a recorrerem a outros 

municípios em busca de realização profissional. Um dado a favor é que também não houve 

oferta de vagas para auxiliar, mas, por outro lado, o município continua contratando “mães 

educadoras”, sem a exigência de qualquer formação confirmando a precariedade e o 

descaso com o atendimento às crianças pequenas. 

A ambiguidade permeou em grande parte os discursos sobre a identidade das 

profissionais pesquisadas. A todo o momento uma incerteza sobre quem são, uma incerteza 

sobre o futuro, assombrava as vozes. O antagonismo contido nos discursos apresentou o 

tom polifônico dos textos apresentados nos diferentes contextos da pesquisa: memoriais, 

campo de trabalho e entrevistas. A identidade se mostrou em toda sua efemeridade, que faz 

parte de um processo que não se finda, mas que pode caminhar para a superação rumo a 

uma práxis profissional consistente, que não destoe da formação humana que propôs o 

PROINFANTIL. 

Contudo, cabe ao PROINFANTIL e a outros programas similares, uma profunda 

reflexão sobre as consequência dos mesmos. Afinal, a quem ele se destina? Professores ou 

auxiliares? Como proporcionar uma formação de professores sem permitir que os sujeitos 

formados se tornem, de fato, professores? Talvez o programa, em sua configuração inicial, 

não tenha previsto a entrada de auxiliares provenientes de municípios que também tivessem 

professores em turmas de educação infantil, o que gerou crises também em outros 

municípios do Estado do Rio de Janeiro. O exercício de exotopia realizado nesta análise 

nos sensibiliza pela percepção que essa formação, ao mesmo tempo em que abriu outras 

possibilidades de vida aos cursistas, também tem causado sofrimento para aqueles que 

continuam atuando no município e buscando sentirem-se professores para prosseguir na 

profissão. 

Para Bakhtin a constituição do sujeito se dá pela alteridade. O outro me constitui, 

através de da sua palavra, dando-me forma e acabamento, ainda que este processo não seja 

linear ou fixo. No caso das cursistas, a palavra do outro não sinaliza claramente para onde 

vão. O que o outro diz? Os tutores, o programa, a formação dizem que elas se tornaram 
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professoras, o que significaria uma dada posição: a contratação no cargo. Já as professoras 

regentes dizem outra coisa. Como fica o sujeito nesse conflito? Indefinido, já que o outro 

manda mensagens ambíguas que afetam diretamente o seu reconhecimento profissional e as 

práticas das cursistas pesquisadas. 

Sobre o ato responsivo em Bakhtin, Carvalho e Motta (2013, p. 26) afirmam que: 
 

(...) temos que a responsabilidade vai se manifestar em situações concretas, 

através de práticas sociais inseridas em grupos cuja leitura de mundo influencia 

e limita as ações possíveis. O sujeito tem, então, uma orientação no seu 

pertencimento para decidir de acordo com os valores de seu contexto, mesmo 

quando sua ação se opõe a eles. A responsabilidade se manifesta no ato, pois vai 

demandar uma decisão que implica pesar um sistema moral abstrato e decidir, a 

partir dele, em cada situação concreta, materializando-o numa ética. 

 
 
Considerações Finais 
 

Este estudo analisou algumas implicações do PROINFANTIL na construção identitária 

de professoras cursistas de Nova Iguaçu. Buscamos compreender como esta formação 

afetou a maneira como se concebiam professoras. 

O trabalho foi orientado pela compreensão de que as experiências de formação dessas 

profissionais podem e precisam ser narradas, sobretudo por se tratar-se de professoras de 

educação infantil, que historicamente são marcados pela desvalorização. Neste sentido, é 

urgente que esses profissionais se percebam enquanto autores de seus discursos. 

Compreendemos também que a formação, inicial e continuada, é direito dos professores e, 

mais que isso, é uma importante conquista à garantia do direito a uma educação de 

qualidade para as crianças pequenas. Por isso a opção pela construção de uma base teórica 

na perspectiva da linguagem, da experiência e da práxis norteou este trabalho. 

As situações apresentadas marcam uma experiência de pesquisa que, não se propondo 

à generalização, aponta para uma situação que possivelmente se repetiu para outros 

professores que fizeram a formação do PROINFANTIL em Nova Iguaçu. Não há como 

permanecer indiferente à própria situação quando se participa de uma formação crítica, 

onde há a possibilidade de reencontro com sua própria história e com a narração de sua 

experiência. Ainda que não seja fácil transformar a realidade de um sistema educacional 

que não demonstra interesse por uma valorização coerente da educação infantil, o programa 

abriu outras perspectivas aos profissionais que participaram da formação, ao ampliar a 

visão de criança como ser integral, sujeito social, que necessita de atendimento que 

atendam suas especificidades, e ao possibilitar, diante da formação, condições para a 

participação de concursos para professores do segmento, mesmo que seja em outros 

municípios. Claro que o objetivo do programa não foi o de retirar os profissionais de suas 

instituições, mas como o mesmo não previu a complexidade que se apresentou em alguns 

municípios, essa é uma possibilidade para que as professoras trabalhem mais felizes e em 
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condições mais dignas. Pensamos com Moura e Miotello (2014) que a identidade presta, 

desde que o olhar do outro, seu ato responsável, me liberta e me constitui em relação. 
 

… a minha identidade é uma concessão do outro (…) Não sou o Barão de 

Münchausen me puxando do atoleiro dos pensamentos pelos meus próprios 

cabelos. (…) minha identidade me é concedida na relação com o outro, apesar 

de mim. (p. 9-10). 

 

 

Notas 

 
1. Queiroz. Isabele Lacerda. Eu poderia até ser a professora: conflitos entre formação e prática a partir do 

PROINFANTIL em Nova Iguaçu. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e 

Demandas Populares) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Orientador: Flavia Miller Naethe Motta. 
2. Levantamento sobre a educação infantil no estado do Rio de janeiro, realizado pela instituição Solidariedade França 

Brasil, 2011. 
3. http://proinfantil.mec.gov.br/curriculo.htm acesso em 25 de setembro de 2015. 
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