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Resumo
O presente texto, fruto de uma dissertaçao de mestrado, discute concepçoes que
circulam nas Secretarias Municipais de Educaçao sobre a formaçao dos profissionais de
educaçao infantil tendo como foco a qualidade da formaçao desses profissionais e a
relaçao entre teoria e pra! tica, que se revela tanto nos cursos de formaçao quanto no
cotidiano de trabalho junto a$ s crianças. A valorizaçao da formaçao dos profissionais de
educaçao infantil se tornou presente nos documentos oficiais provenientes do Ministe! rio
da Educaçao, nos discursos dos pesquisadores acade' micos, nos fo! runs de discussao e
luta por melhorias na educaçao. Deste modo, e! possí!vel afirmar que a formaçao se
tornou objeto da atençao do corpo social e detentora de um valor particular. Esta
exaltaçao da importa' ncia de uma formaçao docente de qualidade tambe! m se estende ao
discurso dos gestores educacionais nos municí!pios. O material empí!rico que provoca
esta ana! lise foi construí!do a partir de entrevistas com gestores responsa! veis pela
educaçao infantil em 24 municí!pios do estado do Rio de Janeiro. A despeito de esforços
empreendidos pelos responsa! veis pela gestao municipal, o discurso dos gestores expo' s
tambe! m fragilidades que, neste artigo, serao lidas a$ luz das reflexoes freireanas sobre a
profissao docente. Foi possí!vel perceber crí!ticas a$ qualidade da formaçao de professores,
a falta de formaçao especí!fica para o trabalho na educaçao infantil e a centralidade da
relaçao entre teoria e pra! tica como possibilidade de uma formaçao adequada a$ s
necessidades das redes pesquisadas.
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Introdução
O presente texto e! fruto de uma dissertaçao de mestrado concluí!da que visou
investigar a formaçao dos profissionais de educaçao infantil em ní!vel superior no estado
do Rio de Janeiro. A valorizaçao da formaçao se tornou presente nos documentos oficiais
provenientes do Ministe! rio da Educaçao, nos discursos dos pesquisadores acade' micos,
nos fo! runs de discussao e luta por melhorias na educaçao. Este estudo observou que esta
exaltaçao da importa' ncia de uma formaçao docente de qualidade se estende ao discurso
dos gestores educacionais nos municí!pios. Deste modo, e! possí!vel afirmar que a
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formaçao se constituiu em um í!ndice social de valor, nos termos de Bakhtin (1979), ou
seja, se tornou objeto da atençao do corpo social e detentora de um valor particular.
O material empí!rico que provoca esta ana! lise foi construí!do a partir de
entrevistas com gestores responsa! veis pela educaçao infantil em 24 municí!pios do
estado do Rio de Janeiro. Estas entrevistas foram realizadas por uma equipe de
pesquisadores no contexto de um projeto de pesquisa institucional sobre a educaçao
infantil e a formaçao de profissionais no estado do Rio de Janeiro. Para a realizaçao das
entrevistas foi selecionada uma amostra com municí!pios de cada uma das regioes de
governo (metropolitana; noroeste fluminense; norte fluminense; serrana; centro-sul
fluminense; costa verde; baixadas litora' neas; me! dio paraí!ba).
Cabe esclarecer que os nomes atrave! s dos quais os profissionais sao
identificados neste texto sao fictí!cios. Ale! m disso, no a' mbito da pesquisa institucional a$
qual a dissertaçao se vinculou, 59 municí!pios responderam a um questiona! rio e
receberam um nu! mero de identificaçao. O mesmo nu! mero foi utilizado para a
identificaçao das entrevistas, por isso, embora tenham sido realizadas 24 entrevistas, a
numeraçao que identifica os municí!pios neste texto varia de 1 a 59.
As entrevistas visavam compreender a situaçao da educaçao infantil nos
municí!pios pesquisados, a partir do ponto de vista dos profissionais entrevistados. O
objetivo deste texto e! discutir, a$ luz das reflexoes freireanas sobre a profissao docente, as
concepçoes que circulam nas Secretarias Municipais de Educaçao sobre a formaçao dos
profissionais de educaçao infantil, tendo como foco a qualidade da formaçao desses
profissionais e a relaçao entre teoria e pra! tica.
Percurso teórico-metodológico
Uma das estrate! gias metodolo! gicas adotadas no desenvolvimento do projeto
“Educaçao Infantil e formaçao de profissionais no estado do Rio de Janeiro: concepçoes e
açoes” foi a realizaçao de entrevistas com os profissionais responsa! veis pela gestao da
educaçao infantil nas redes municipais de ensino. Para a realizaçao das entrevistas na
pesquisa institucional foram selecionados municí!pios representativos da situaçao do
estado em cada regiao de governo. No caso da Regiao Metropolitana, todos os municí!pios
foram selecionados, devido a$ releva' ncia desta regiao e a$ proximidade com a capital. Para
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a escolha dos demais municí!pios o IDH foi tomado como crite! rio, ja! que um alto í!ndice de
desenvolvimento humano poderia indicar maior oferta de serviços essenciais a$
populaçao, dentre eles, a educaçao. Deste modo, 32 municí!pios foram selecionados,
pore! m, nem todas as entrevistas puderam ser realizadas em razao da falta de
disponibilidade na agenda de algumas Secretarias e de chuvas intensas no perí!odo, o que
resultou na efetiva realizaçao de 24 entrevistas.
Ao todo foram entrevistados, nestes 24 municí!pios, 73 profissionais, sendo 71
mulheres e 2 homens. A definiçao dos cargos ocupados por estes profissionais nas
Secretarias e! tarefa complexa dada a variedade de nomes indicados para denominar
funçoes, provavelmente, ana! logas. Os profissionais se identificaram como assessores
te! cnicos ou pedago! gicos, coordenadores de educaçao infantil, implementadores de
educaçao infantil, diretores, chefes, orientadores e supervisores. Em um ní!vel mais geral,
e! possí!vel dizer que 67 entrevistados se identificaram como gestores e 6 como
professores. Entre os gestores, 48 se dedicavam especificamente a$ educaçao infantil e 19
atuavam em outros segmentos ou em outros setores da Secretaria (NUNES, CORSINO e
KRAMER, 2011).
As entrevistas visavam compreender a situaçao da educaçao infantil nos
municí!pios pesquisados, a partir do ponto de vista dos profissionais entrevistados.
Diferentemente da abordagem do questiona! rio, composto predominantemente de
perguntas fechadas, a entrevista se constituiu um espaço aberto a$ manifestaçao dos
aspectos que mais mobilizassem os entrevistados em cada municí!pio.
A escolha da entrevista como metodologia de pesquisa implica a adoçao de um
referencial teo! rico que oriente uma compreensao de linguagem. Para Bakhtin (1979), a
linguagem e! fundamentalmente social, ideolo! gica e situada num dado contexto.
Diferentemente das principais correntes de sua e! poca, que acreditavam que o
fundamento da linguagem residia ou na criaçao individual ou na estabilidade de um
sistema de normas, Bakhtin assume o ponto de vista do locutor, para quem a palavra so!
se torna palavra a partir da significaçao que ganha em cada situaçao em que e! usada.
Para Bakhtin, a pra! tica de pesquisa e! uma forma de relaçao entre sujeitos, devendo ser
desenvolvida em uma perspectiva dialo! gica. Uma relaçao na qual os sentidos sao
construí!dos coletivamente (FREITAS, 2007). Deste modo, as categorias de ana! lise das
entrevistas nao foram construí!das a priori, mas emergiram do campo, tendo sido
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determinadas em um entre-lugar, entre os pesquisadores que as definiram e os
entrevistados que proferiram os discursos.
As categorias construí!das foram: gestao (condiçoes e pra! ticas), formaçao e
identidade. Dentre esses aspectos, destaco a categoria “Formaçao” por tratar, entre
outros temas, da escolaridade dos profissionais de educaçao infantil e das iniciativas de
formaçao das quais estes profissionais participam.
O processo de categorizaçao trouxe desafios. Como agrupar as falas em categorias
que se interligam sem que estas se confundam? Como definir o contorno de cada
categoria de forma que esta seja ampla o suficiente para abranger recorre' ncias e, ao
mesmo tempo, precisa o suficiente, assegurando sua especificidade?
As categorias foram constituí!das, principalmente, pelas vias da recorre' ncia e da
singularidade. As categorias constituí!das pela recorre' ncia se caracterizam por um
grande nu! mero de eventos convergentes, que como numa corrente parecem apontar os
rumos predominantes das polí!ticas pu! blicas de educaçao desenvolvidas pelos governos.
Aí! foram incluí!das tambe! m falas dissonantes que, mesmo em menor nu! mero, sao
significativos na medida em que se contrapoem a$ s recorre' ncias, confirmando-as. Ja! as
categorias constituí!das pela singularidade mostram a diversidade de escolhas feitas
pelas Secretarias e de condiçoes de oferta da educaçao infantil, trazendo eventos que
mostram a autonomia dos municí!pios na conduçao das polí!ticas.
No pro! ximo item um recorte deste material empí!rico e! apresentado, trazendo a$
tona a discussao sobre a formaçao de professores de educaçao infantil no a' mbito das
redes municipais no estado do Rio de Janeiro.
Formação de professores: a profissão docente como “marquise”?
Paulo Freire (2012) abordou a questao da formaçao de professores, ressaltando
a dignidade e a importa' ncia da tarefa educativa. Ele observou que frequentemente a
escolha do magiste! rio se dava por falta de opçao ou para passar o tempo, como quem
espera, sob uma marquise, o fim de uma chuva. Diante disso, o autor defendeu o
reconhecimento dos professores como profissionais e nao como “tias”. Esse
reconhecimento, sem du! vida, passa por processos de formaçao.
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Ao analisar a formaçao dos profissionais de creche no municí!pio do Rio de
Janeiro, Scramingnon (2011) corrobora os apontamentos de Freire (2012), identificando
no perfil desses profissionais indí!cios de que este lugar assume um cara! ter tempora! rio
ou uma oportunidade de ingresso no funcionalismo pu! blico, ao inve! s de uma carreira
almejada pelos sujeitos pesquisados.
Nos discursos dos gestores entrevistados nos diversos municí!pios do estado, e!
possí!vel entrever a precariedade na formaçao dos professores. Paralelamente a um
discurso de valorizaçao do ní!vel de escolaridade, foi possí!vel perceber preocupaçoes e
crí!ticas no que diz respeito a$ qualidade dos cursos de formaçao inicial.
Outra coisa que acontece aqui que eu acho que dificulta nossa vida sao os cursos
po! s-me! dio. Isso e! uma opiniao minha, tem pessoas que dentro de um ano se
formam professores e conseguem entrar com um contrato, sem experie' ncia
nenhuma, sem base nenhuma. Nao tem noçao do que e! uma sala de aula, mas
conseguem um contrato e vao dando aula. Sao pessoas com formaçao menos do
que ba! sica e dao uma coça [surra] na gente. Esse ano ja! recebi umas quatro ou
cinco que eu passei uma manha inteira ensinando o ba! sico mesmo de uma sala de
aula. Eu fui chamada porque a diretora estava completamente perdida, nao sabia o
que fazer. (Marcela – município 46)
(...) e os novos que estao se formando agora te' m uma formaçao muito ruim mesmo.
(...) Quem esta! formado ha! um ano, dois anos.... Poucos sabem escrever com
coere' ncia, coordenaçao lo! gica de ideias, poucos, apenas 10%, eu te digo. Ningue! m
nasce sabendo. (Mariana – município 27)
Nesses depoimentos, Marcela e Mariana consideram insatisfato! ria a qualidade
dos cursos de formaçao inicial. No entanto, ao fazer esta crí!tica, Marcela revela, tambe! m,
a fragilidade do processo seletivo realizado pelo municí!pio: “tem pessoas que (...)
conseguem entrar com um contrato, sem experiência nenhuma, sem base nenhuma”.
Se levarmos em consideraçao a polí!tica de contratos deste municí!pio, de alguma
forma a profissao docente segue sendo uma marquise na qual, desta vez, os governos se
abrigam. Como investir na formaçao de professores que logo deixarao de fazer parte do
quadro de funciona! rios do municí!pio? Como lembra Freire (2012, p. 163), “para passar
uma chuva numa marquise nao necessitamos de formaçao”.
Outra crí!tica feita pelos gestores dos sistemas municipais de educaçao e! a$ falta
de formaçao especí!fica para o trabalho na educaçao infantil.
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Essa e! a minha maior dificuldade. Eu sou a favor do normal e do adicional. EL uma
especializaçao mesmo em sala para a educaçao infantil, porque a visao e! outra, a
nossa realidade [da educaçao infantil], a postura e o olhar, e! outro. Porque a gente
se forma no normal com giz e com quadro, e na educaçao infantil nao e! assim.
(Clara – município 40)
EL que a$ s vezes, esse profissional [egresso do curso normal], ele nao foi preparado
para a educaçao infantil. (Bianca – município 40)
Eu sou professora do ensino normal, sei que essa especializaçao do curso normal
nao e! tao especial assim, duas aulas na semana em 4 anos de curso nao muda nada.
O tempo de esta! gio e! o mesmo para alfabetizaçao e educaçao infantil. Entao nao
vejo que eles chegam tao especialistas. Eu vejo que existem municí!pios que exigem
a formaçao e especializaçao em pre! -escola. Cade' esse curso, como aqueles cursos
de estudos adicionais que tí!nhamos? Nao tem! Se nao tem, como posso exigir um
professor especificado para a educaçao infantil? Que nao tem em lugar nenhum
oferecendo. Voce' s conhecem algum curso? Algum municí!pio que oferece os cursos
de estudos adicionais? (Alice – município 26)
As entrevistadas acreditam que existem especificidades no trabalho realizado na
educaçao infantil que demandam uma formaçao especí!fica para o professor. No entanto,
compartilham a opiniao de que os cursos normais nao preparam o professor para atuar
nesta etapa. Barbosa e Freitas (2001, p. 57), ao analisarem os depoimentos de
profissionais em tre' s creches, percebem que “a maioria dos profissionais nao tem, na sua
formaçao inicial, uma refere' ncia de qualificaçao”. A maior parte delas considera que o
curso normal nao foi suficiente para capacita! -las para o trabalho que realizavam.
Clara e Alice evocam, nos seus relatos, os estudos adicionais como uma
possibilidade de o professor adquirir conhecimentos especí!ficos sobre educaçao infantil
durante sua formaçao. A habilitaçao para a doce' ncia na educaçao infantil, incluí!da no
curso de pedagogia, parece ser desconhecida pois nao foi mencionada como uma
possibilidade. A resoluçao CNE/CP Nº 1 (BRASIL, 2006), reforça o lugar do curso de
pedagogia como espaço de formaçao do professor de educaçao infantil. Estas diretrizes
motivaram a reformulaçao dos currí!culos das faculdades de educaçao para darem conta
desta habilitaçao, incluindo disciplinas concernentes a$ pra! tica educativa voltada a$ s
crianças de 0 a 6 anos.
Diante da falta de cursos de formaçao inicial que atendam a$ s demandas da
Secretaria, o municí!pio 44 implementa sua pro! pria açao de formaçao, enquanto o
municí!pio 27 busca uma aproximaçao com a escola estadual.
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[o curso de formaçao para todos os profissionais da creche durou] seis semanas. E
a Suzana veio para assumir a parte pedago! gica da creche e direcionar isso aí!. Mas
foi um momento que aconteceu de março a maio. Depois de março a maio, no! s
tivemos uma, duas... quatro creches. E essas quatro [creches] nao passaram por
essa formaçao. (...) Entao, eu acho que esse curso tinha que ser permanente. Bem, o
que voce' quer? Voce' vai trabalhar na a! rea da creche? Voce' vai trabalhar com a
educaçao infantil? Entao, o primeiro passo e! voce' participar tantas semanas desse
treinamento, dessa formaçao. Eu nao digo nem reciclagem, porque no! s reciclamos
e! lixo, eu nao, ele nao e! lixo. E vamos participar dessa formaçao. Faz uma cartilha,
um manual do que pode, o que nao pode, como tem que ser, como nao tem, para a
coisa fluir adequadamente. (Clarissa - município 44)
No! s tentamos fazer um trabalho com a pro! pria escola estadual, mostrando as
dificuldades que a gente esta! enfrentando. (Mariana - município 27)
Os movimentos descritos acima se mostram interessantes na medida em que os
municí!pios assumem uma postura ativa e se responsabilizam pela formaçao do
professor. Considerando o pacto federativo, destaca-se a tentativa do municí!pio 27 de
buscar articulaçao com a insta' ncia a quem cabe a formaçao.
Relação teoria/prática: da ruptura à construção da criticidade
A sensaçao de insatisfaçao com a formaçao inicial dos professores apresentada
no item anterior, parece estar relacionada com uma terceira crí!tica feita pelos gestores: a
de que os cursos de formaçao inicial privilegiam a teoria em detrimento da pra! tica.
Porque o que se pensa na faculdade e! na teoria, estudar os grandes pensadores, os
grandes educadores, que a gente tem que ter tambe! m. Porque a gente tem que ter o
embasamento. Voce' tem que explicar o porque' de voce' estar fazendo e entender
tambe! m o porque' de voce' estar fazendo aquilo. Mas a pra! tica, esqueceram. Que
eram coisas que a gente sempre teve. A pra! tica esta! sendo na sala de aula. (Clara –
município 40)
O professor nao pode ter so! pra! tica, a pra! tica dele tem que ser baseada na teoria, se
ele fizer so! pra! tica e! “achismo”. Baseado em que voce' esta! praticando isso? E voce'
vai no mí!nimo do mí!nimo, o que e! aprender? Teoria de aprendizagem, um mí!nimo
que ele possa sair dominando para lidar com as crianças. Ele tem que entender
esse mundo, como a criança aprende. (Mariana – município 27)
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A relaçao entre teoria e pra! tica destaca-se como um tema relevante. A princí!pio,
parece haver consenso de que as duas dimensoes sao importantes na formaçao do
professor. Como nos provoca Freire (2006, p. 22), “A reflexao crí!tica sobre a pra! tica se
torna uma exige' ncia da relaçao Teoria/Pra! tica sem a qual a teoria pode ir virando
blablabla! e a pra! tica, ativismo”. Segundo o autor e! na pra! tica que se confirmam, se
modificam ou se ampliam os saberes adquiridos na teoria.
Pore! m, algumas contradiçoes se colocam, tais como a possibilidade de um
professor sem formaçao inicial realizar um bom trabalho e de um professor formado nao
estar preparado para a funçao que deve exercer. Essas contradiçoes apontam alguns
limites da formaçao identificados pelos entrevistados.
Nao e! o fato de a pessoa ter o diploma que garanta a eficie' ncia e o
comprometimento dela. (Nancy – município 46)
Eu vejo professores o! timos, com teorias maravilhosas, mas eles nao conseguem
sentar no chao. Eles dao aulas sentados na cadeirinha e as crianças sentadas.
(...)
E a gente que estuda pedagogia... Eu a$ s vezes me questiono, entao com a pedagogia.
Eu estou aprendendo muito. E com a pedagogia a gente tem tantas teorias. E essas
pessoas [das creches comunita! rias]... Eu falo que esta! dentro delas o
construtivismo, que esta! dentro delas o Piaget. Estao dentro delas. Porque elas
conseguem, sao anos. (...) e a u! nica coisa que falta e! um pouco da teoria, da questao
delas poderem estudar, se especializar mais. (Clara – município 40)
Por mais formaçao que a gente faça as pessoas ainda te' m uma resiste' ncia de um
novo olhar para a educaçao infantil, dessa formaçao desse cidadao como cidadao
de direitos desde a infa' ncia, que hoje uma folhinha mimeografada nao da! conta
dessa criança.
(...)
Eu fiz um levantamento de professores, da formaçao de professores. A gente nao
tem ningue! m com menos de graduaçao, e! muito pouco. EL mestrado, e! po! s. Entao,
falta de formaçao eu nao posso acreditar que isso seja. (Elizete – município 58)
Clara reconhece nas educadoras de creches comunita! rias de seu municí!pio
pessoas que possuem um saber, que poderí!amos denominar, nas palavras de Freire
(2006, p. 29), um “saber de pura experie' ncia feito”. Teoria e pra! tica sao campos
diferentes mas, para Freire essa diferença ou dista' ncia nao significa uma ruptura e sim
uma superaçao, um processo no qual a curiosidade se reveste de criticidade.
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As falas apresentam realidades aparentemente contradito! rias, mas que
concorrem para a indissociabilidade das dimensoes teo! rica e pra! tica na formaçao.
Pressupoe-se que a formaçao inicial prepare completamente o professor para o trabalho
que deve realizar, desconsiderando que a doce' ncia e! um “movimento dina' mico e
diale! tico entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 2006, p. 38).
As bases que fundamentam o agir docente devem ser construí!das pelo pro! prio
professor em formaçao, no dia! logo com o professor formador. Elas nem estao postas nos
livros como algo dado, nem se revelam totalmente no aprendizado proveniente da
experie' ncia. “Por isso e! que, na formaçao permanente dos professores, o momento
fundamental e! o da reflexao crí!tica sobre a pra! tica” (FREIRE, 2006, p. 39).
Micarello (2005), ao discutir as concepçoes dos gestores da educaçao infantil
sobre formaçao, tambe! m percebe que a universidade, embora valorizada, era
identificada como responsa! vel por uma suposta separaçao entre teoria e pra! tica. Ale! m
disso, os entrevistados reconheciam professores que haviam se formado no pro! prio
exercí!cio profissional, ficando a formaçao acade' mica em segundo plano, ou ainda
professores que, possuindo a formaçao acade' mica, nao eram capazes de modificar suas
pra! ticas. Estas questoes persistem nas falas de gestores da educaçao infantil.
O fato de a formaçao dos professores nao redundar em mudanças significativas
nas pra! ticas ja! foi justificado pelos entrevistados, em pesquisa coordenada por Kramer,
como acomodaçao (KRAMER et al., 2005). Hoje a palavra empregada e! resiste' ncia. A
ideia de resiste' ncia e! interessante, pois pode significar uma oposiçao a$ s concepçoes
pedago! gicas ou ao modo como elas sao empreendidas pelas Secretarias ou mesmo ao
sistema de ensino em si.
A queixa de Elizete de que os professores resistem deve levar em consideraçao
os modos como a formaçao vem sendo realizada, pois o professor nem sempre encontra
espaço nas açoes de formaçao para a construçao do conhecimento sobre a sua pra! tica.
Outra razao possí!vel para a resistência dos professores e! a desconfiança na solidez das
propostas das Secretarias, ja! que, por razoes polí!ticas, e! frequente nas redes municipais
a rotatividade das propostas pedago! gicas: “a coisa vira e o professor se vira”
(FIGUEIREDO, MICARELLO e BARBOSA, 2005, p. 156)
Por vezes, as falas retrataram o professor como um sujeito absolutamente
expropriado do conhecimento sobre o seu trabalho. Essa colocaçao pode vir
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acompanhada de um desejo de que a relaçao com a teoria consolide o trabalho realizado,
como na fala a seguir:
O que ela esta! colocando e! que a escola esta! sentindo uma necessidade de se
estudar para saber, embasada em que ela tem aquela pra! tica. E nao porque algue! m
orientou daquele jeito. Eles sentem necessidade de buscar e estudar. AS s vezes o
professor parece uma nuvem vazia. Algue! m chega, orienta, e ele vai para um lado.
Depois outro chega de outro jeito e ele muda. Por que' ? Porque ele nao tem
consolidada a sua pro! pria fundamentaçao. (Catarina – município 39)
Alguns municí!pios afirmam desenvolver projetos de formaçao que contam com
o conhecimento dos pro! prios professores de suas redes.
Fora que elas te' m a oportunidade de estar trocando. Levamos a ideia e ate! o
semina! rio foi bom, porque quando voltamos depois do semina! rio a$ s escolas, elas
estavam: “nossa, quantas ideias, quanta coisa!”, que foram simples como as
pro! prias professoras que administraram os cursos, mas sentiram-se muito bem e
valorizadas. Estao botando em pra! tica muita coisa. (Telma – município 42)
Barbara: Esses encontros influenciaram demais as nossas pra! ticas, ja! que tem o
momento de estudo, o momento da...
Julia: O momento da pra! tica tambe! m, no! s montamos oficinas.
Barbara: EL a fala de quem esta! nas escolas fazendo e nos dizendo como e! que e! .
Chorando, sorrindo, trocando. AS s vezes com desespero, outras vezes com
felicidade. EL muito legal isso, estar mais perto. (município 23)
A valorizaçao da construçao do conhecimento pelos professores pode ser um
caminho para a polí!tica de formaçao dos professores. A partir de uma formaçao inicial de
qualidade, o professor pode se apropriar e construir as suas pro! prias concepçoes na
interface com a pra! tica, enriquecendo seu trabalho cotidiano.
Considerações finais
O presente texto abordou concepçoes e açoes a respeito da formaçao docente,
no a' mbito das Secretarias Municipais de Educaçao. Este trabalho foi orientado pela
compreensao de que a formaçao e! um direito da criança a uma educaçao de qualidade e
do profissional a$ qualificaçao. A defesa da formaçao do professor esta! relacionada a$
possibilidade deste de agir como produtor de conhecimento sobre sua pra! tica, numa
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perspectiva de açao e reflexao, ou, em outras palavras, na perspectiva da pra! xis (FREIRE,
2005).
Destaca-se a centralidade da relaçao entre teoria e pra! tica como possibilidade
de construçao de uma formaçao adequada a$ s necessidades das redes pesquisadas.
Preocupam falas que apresentam o professor como algue! m expropriado do
conhecimento, “uma nuvem vazia”, como afirmou uma das entrevistadas. A defesa da
profissao docente passa por qualificaçao, carreira, valorizaçao salarial e condiçoes de
trabalho.
Por fim, destaca-se a necessidade do delineamento de polí!ticas docentes, que
articulem ingresso e carreira, atrave! s da formaçao de professores e da oferta de
condiçoes de trabalho adequadas. A elevaçao da escolaridade dos profissionais, numa
perspectiva de qualificaçao e preparaçao para o trabalho, e! um dentre uma se! rie de
elementos necessa! rios a$ efetivaçao de uma educaçao infantil de qualidade.
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