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RESUMO

O presente trabalho é fruto do Projeto de Pesquisa “Banco de dados: coletando informações, (re)descobrindo caminhos”, cujo objetivo é possibilitar, com a formação de um banco

de dados, a reflexão sobre diversos aspectos que permeiam o processo de ensino-aprendizagem da grande Belo Horizonte. Além desse objetivo geral, possui, entre outros, os

seguintes objetivos específicos: (a) proporcionar maior intercâmbio entre estudos diversos sobre ensino-aprendizagem; (b) disponibilizar materiais que possam ser utilizados em

pesquisas diversas na área da educação; (c) diagnosticar os aspectos e os sujeitos do sistema educacional. Para cumprir os objetivos propostos, propusemos subprojetos que se

adequassem à proposta, enfatizando o caráter interdisciplinar do Banco de Dados em formação. Primeiramente, visando ao objetivo (c), confeccionamos questionário com

perguntas abertas e fechadas, aplicados a 68 professores da educação infantil da região. As respostas obtidas foram inseridas no Google Docs, o que possibilitou a geração de

dados quantitativos. Sendo que a formação do professor se apresenta como questão estratégica para a melhoria da qualidade do ensino, para a interpretação dos dados,

inicialmente, estudiosos como Brejo (2012) e Saviani (2008), proporcionaram observar a progressão, quanto ao grau de escolaridade, dos docentes da educação infantil,

apresentando-se um panorama parcial da formação docente na região. Os resultados parciais mostram que a maioria esmagadora desses profissionais é do sexo feminino; e

grande parte (69,1%) possui graduação em Pedagogia – percentual equivalente ao Magistério. Observando-se também dados como idade, tempo de docência, pós-graduação e

outros aspectos referentes à sua formação, percebe-se que se faz necessário constante processo de aprendizagem; que os professores repensem, avaliem e reflitam sobre sua

prática pedagógica por meio de leituras, pesquisas, vivências e trocas de experiências em sua trajetória profissional.

Projeto 1


