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A EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ: desafios e possibilidades na
formação e atuação de professores/as

Resumo
Este trabalho se propõe a conhecer como professores/as da rede pública do município de Maceió que atuam na
Educação Infantil compreendem a importância da formação continuada para o trabalho que desenvolvem. Para tanto,
combina pesquisa teórica e de campo, orientada pela abordagem qualitativa. Fundamenta-se em referenciais teóricos e
documentos legais e na analise de conteúdo de entrevistas orientadas por um questionário com questões abertas e
fechadas, aplicado junto a (10) dez professoras da rede pública que atuam em escolas de diferentes regiões de Maceió.
Conclui-se que trabalhar com crianças exige formação compatível com a complexidade da tarefa. Assim, a formação
inicial e continuada de professores/as deve ser considerada com a máxima seriedade.
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Abstract
This paper aims to know how teachers from public system of the city of Maceió who work in Childhood Education
understands the importance of continuous training for the work they do. Therefore, it connects theoretical and field
research, guided by qualitative approach. It is based on theoretical frameworks and legal documents and interviews
content analysis guided by a questionnaire with open and closed questions, applied along the ten (10) teachers of the
public system who work in schools in different regions of Maceió. We conclude that working with children requires
training consistent with the complexity of the task. Thus, the initial and continuous training of teachers as should be
considered extremely seriously.

Keywords: childhood education, continuous training, education in Maceió.
 

Introdução
 
Este trabalho se propõe a investigar em que medida a formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de
Educação de Maceió (SEMED) colabora com o trabalho desenvolvido pelos professores/as de Educação Infantil nas
escolas, a partir do ponto de vista desses sujeitos. São apresentadas no texto reflexões resultantes de uma pesquisa de
caráter teórico e de campo, realizada em 2014[i], orientada pela abordagem qualitativa, tomando por base estudos
teóricos sobre o tema e dados oriundos do contato direto do observador com a situação estudada, no caso, a dinâmica
da secretaria municipal de educação e professores/as da rede pública de Maceió que foram entrevistados.
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A dimensão teórica do estudo incluiu material bibliográfico e documental. Como abordagem metodológica, adotamos o
estudo de caso (YIN, 2001), pois não se buscou intervir sobre a situação, mas dá-la a conhecer tal como ela surge, com
vistas a interrogá-la, analisá-la e propor aprofundamentos futuros. Enquanto a parte empírica envolveu entrevistas
semiestruturadas realizadas junto a 10 (dez) professoras que atuam na Educação Infantil. A entrevista semiestruturada,
conforme preconizado por Gil (1987), permitiu a aproximação com o que as entrevistadas sabem, pensam, sentem e
esperam da sua prática e de sua formação. Para o tratamento dos dados das entrevistas, utilizamos como técnica a
análise de conteúdo (CAMPOS, 2004; OLIVEIRA, 2003), considerando sua utilidade para o estudo, uma vez que as
falas das entrevistadas foram exploradas as mediações com o tema investigado. Dessa análise foram destacadas duas
categorias: perfil (com destaque para a formação e atuação profissional) e formação continuada. Na discussão das
mesmas serão apresentados depoimentos das professoras prestados por ocasião das entrevistas.
O texto se inicia com uma breve caracterização da oferta da Educação Infantil e da formação continuada na rede pública
de Maceió e destaca, em seguida, as duas categorias centrais do estudo, nomeadamente perfil das professoras
entrevistadas e sua visão sobre a formação continuada.
 
1. Breve caracterização da oferta da Educação Infantil na rede pública de Maceió
 
Segundo dados de 2014, a SEMED é composta por 133 (cento e trinta e três) escolas, 58 (cinquenta e oito) delas com
vagas na Educação Infantil, organizadas do seguinte modo[ii]: 41 (quarenta e uma) delas oferecem exclusivamente
turmas de Educação Infantil, seja na forma de creches ou pré-escolas. Destas, 23 (vinte e três) escolas atendem
crianças de 0 a 4 e 5 anos e 18 (dezoito) atendem somente crianças de 4 e 5 anos. As outras 17 (dezessete) escolas
ofertam, no mesmo espaço, turmas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental.
Em 2013, essas instituições recebem 7.633 (sete mil seiscentas e trinta e três)[iii] crianças entre 0 e 5 anos matriculadas
e contaram com mais de 300 professores e 100 auxiliares de sala. Verifica-se que as vagas ofertadas na Educação
Infantil na rede pública de Maceió estão longe de atender à demanda, visto que, em 2013, havia 87.256 (oitenta e sete
mil, duzentos e cinquenta seis) crianças de 0 a 5 anos residentes no município[iv]. Ou seja, menos de dez por cento
dessa população tem acesso à educação pública.
Da restrita população infantil que tem acesso à escola pública na rede municipal de Maceió, 5.785 (cinco mil, setecentos
e oitenta e cinco) crianças foram atendidas, em 2013, em turmas correspondentes à pré-escola, voltada para crianças
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos. No mesmo ano, nas turmas referentes às creches, para idades de 0 (zero) a 3 (três)
anos, foram matriculadas 1.848 (mil, oitocentos e quarenta e oito)[v] crianças. Evidencia-se, assim, a desproteção social
de crianças de famílias das classes populares no que se refere ao atendimento educacional na rede pública, com
agravamento do quadro para aquelas crianças cujas famílias necessitam de locais para deixá-las durante o horário de
trabalho.
 
1.2. A formação continuada de profissionais da Educação Infantil em Maceió
 
Na SEMED, a Educação Infantil é responsabilidade do Departamento de Educação Infantil (DEI), ao qual, entre outras
atribuições, cabe a tarefa de qualificar profissionais que atuam nesta etapa, oportunizando a formação continuada para
professores/as, auxiliares de sala e coordenadores/as da rede municipal de educação.
A formação para professores na rede acontece desde 1996, mesma época em que a Educação Infantil foi reconhecida
como a primeira etapa da Educação Básica. Até 2013, a formação continuada era conduzida de forma autônoma pelo
DEI pelas técnicas da secretaria, e acontecia uma vez por mês em 11 (onze) núcleos situados em diferentes regiões da
cidade. Nessa época, as técnicas mantinham contato direto com os professores/as, auxiliares de sala e
coordenadores/as pedagógicos/as de cada região. A partir de 2013, a formação continuada passou a ser desenvolvida
por meio da adequação da SEMED/DEI a dois projetos, elaborados e coordenados por entidades empresariais: Projeto
Brincar e Projeto Paralapracá.
O Projeto Brincar, da Fundação Volkswagen, é uma proposta de formação de educadores voltada para o aprimoramento
de suas práticas junto ao desenvolvimento de atividades lúdicas, expressivas e recreativas com as crianças. São
conteúdos de formação: repertório de brincadeiras, faz de conta, valores que emergem e são construídos no brincar,
interação entre adulto-criança e criança-criança, acervo de brinquedos, tempo e espaço do brincar, articulação da
unidade educacional com outros espaços e instituições da comunidade. Destina-se aos técnicos dos órgãos municipais
de educação, agentes sociais e voluntários que trabalham com crianças (FUNDAÇÃO VOLKSWAGEN, 2013). Em
Maceió, até 2013 apenas 2 (duas) escolas foram contempladas e receberam material disponibilizado pelo Projeto,
como: CD, livros e fichas que dão suporte a brincadeiras, além de explicar suas origens e histórias. Ao explorá-los,
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percebe-se a busca do resgate histórico e cultural das brincadeiras, músicas, cantigas-de-roda e demais memórias da
infância.
O Projeto Paralapracá, do Instituto C&A, tem por público-alvo as Secretarias Municipais de Educação do Nordeste.
Busca contribuir com a melhoria da qualidade do atendimento às crianças que frequentam instituições de educação
infantil (creches e pré-escolas), por meio de duas linhas de ação articuladas e complementares: a formação continuada
de profissionais da educação e o acesso a materiais de qualidade, para as crianças e professores (INSTITUTO C&A,
2013). Em Maceió, 30 (trinta) escolas foram selecionadas para serem acompanhadas e receberam um kit que inclui:
uma mala com livros (cadernos de orientação e de experiência) e vídeos que devem ser estudados pela equipe escolar
(diretores, coordenadores, professores, auxiliares de sala e demais funcionários) para dar suporte ao trabalho
pedagógico, um baú repleto de livros didáticos infantis a serem trabalhados com as crianças, bandinha, fantoches,
acessórios (diferentes chapéus e perucas).
Nessa dinâmica, coordenada por representantes dessas entidades, os/as coordenadores/as das escolas participam uma
vez por mês de encontro de formação na SEMED e posteriormente atuam nas escolas como multiplicadores/as da
formação, junto a professores/as, auxiliares de sala, diretores/as e demais funcionários. A formação na escola também
acontece uma vez por mês. Ambas as formações são sistematizadas pela própria SEMED em conjunto com as escolas,
observando o calendário referente ao ano letivo.
Apesar de reconhecermos as contribuições desses projetos, a intermediação das empresas (Volkswagem e C&A) pode
diminuir a autonomia do DEI frente à formação continuada e tornar mais distante a relação entre a SEMED e as escolas.
Além disso, o encontro entre professores e profissionais de diferentes escolas, antes mensal, deixou de acontecer. Essa
situação reflete a importância da formação continuada enquanto objeto da política do sistema de ensino, de forma
autônoma, e a necessidade de ampliação da quantidade de encontros entre técnicos da secretaria e professores de
diferentes escolas.
 
2. Perfil dos professores da rede municipal de educação de Maceió[vi]
 
As dez professoras entrevistadas neste estudo são mulheres com idade entre trinta e cinquenta e oito anos. Quatro
delas têm entre trinta e trinta e nove anos, quatro entre quarenta e um a quarenta e seis anos e duas possuem
respectivamente cinquenta e cinco e cinquenta e oito anos. São professoras que, por sua faixa de idade, apresentam
maturidade e tempo de trabalho considerável, como se verá no item a seguir, para refletir sobre a formação continuada
e o sentido desta em suas práticas. A predominância de mulheres na docência fortalece a concepção histórica de
continuação da maternidade tão comum na educação:
 

A imagem do sexo feminino estava ligada aos ideais de moralidade cristã, pureza, maternidade e
patriotismo, a mulher era valorizada como mãe e esposa, o lar seria o seu domínio e o casamento sua
principal aspiração. Os ideais positivistas indicaram a mulher para ser educadora da infância base da
família e da pátria, atribuindo as virtudes da professora como sendo as qualidades da mãe dando ênfase
maior no sentimento (NOGUEIRA, 2007, p. 7).            

 
Deve-se destacar que esse quadro se perpetua até os dias atuais. De acordo com o Censo do Professor (BRASIL,
2009)[vii], nas creches, na pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental o universo docente é
predominantemente feminino (98%, 96% e 91%, respectivamente). A participação dos homens vai sendo ampliada no
ensino fundamental. Eles representam 8,8% nos anos iniciais, 25,6% nos anos finais e 35,6% no ensino médio.
Somente na educação profissional há predominância de professores do sexo masculino. Se consideradas todas as
etapas e modalidades da educação básica, 81,6% dos professores que estavam em regência de classe são mulheres e
somam mais de um milhão e meio de docentes (1.542.925) (BRASIL, 2009).
 
2.1. Formação e atuação profissional
 
Considerando a formação inicial das entrevistadas, constatamos que trata-se de um grupo que atende à formação
mínima para atuação na Educação Infantil, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9.394/1996
(LDB)[viii]. Todas têm formação em nível superior, em cursos de licenciatura, sendo oito pedagogas, uma formada em
Letras e outra em Educação Artística. Sete cursaram Magistério no ensino médio, incluindo as duas que não são
pedagogas.
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Quanto à formação na pós-graduação, todas as dez professoras são especialistas e uma delas está cursando Mestrado
em Educação. Seis são especialistas em Educação Infantil e as demais cursaram respectivamente especialização em
Coordenação Pedagógica, Psicopedagogia, Metodologia do Ensino, Gestão Escolar. Verifica-se que o direito à
formação continuada em nível de pós-graduação, conforme indica a LDB[ix], ainda não vem sendo assegurado ao
conjunto de docentes da Educação Infantil no município de Maceió.
A correspondência entre a formação inicial e a atividade exercida na Educação Infantil, observada aqui no que concerne
às professoras entrevistadas, não se aplica à realidade do município de Maceió quando se trata dos auxiliares de sala.
Em pesquisa realizada anteriormente sobre a atuação de auxiliares de sala em escolas públicas deste município que
ofertam Educação Infantil[x] (FERREIRA, 2011), constatou-se que a maioria deles/as tem formação em áreas diversas,
mas não possui formação pedagógica, seja em nível médio no curso de Magistério, seja em nível superior, no curso de
Pedagogia. No intuito de suprir essa necessidade, a SEMED recorreu à adesão ao Programa de Formação Inicial para
Professores em Exercício na Educação Infantil (PROINFANTIL) e firmou parceria com a Secretaria Estadual de
Educação de Alagoas (SEE) e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), no período de 2009 a 2011,
alcançando pouco menos de 100 cursistas. Apesar desta medida, ressalta-se que se tratou de uma formação
emergencial, fora dos padrões regulares[xi], que não garante a qualificação esperada para atuação na Educação
Infantil.
Constatou-se que a jornada de trabalho semanal das professoras entrevistadas é bem variada e a remuneração por elas
recebida nem sempre condiz com a formação que possuem. O tempo de atuação como professora varia de 5 (cinco) a
29 (vinte e nove) anos e todas tiveram experiências em outras etapas da Educação Básica antes de atuarem na
Educação Infantil, apenas uma delas nunca havia trabalhado antes como professora. Na Educação Infantil, o tempo de
atuação delas varia de 1 (um) a 11 (onze) anos. As informações gerais sobre a atuação profissional das entrevistadas
estão expostas no Quadro 1, a seguir:
 
                                                                Quadro 1 – Informações sobre a atuação profissional das entrevistadas

Participante
Carga
horária
semanal

Renda
mensal

Tempo de
atuação como
professora na
rede pública e
privada

Tempo de
atuação na
Educação
Infantil na
SEMED

Quantidade
de escolas
em que
trabalha

A 40h 1.300 a
1.800[xii] 12 anos 5 anos 1

B 25h 1.300 a 1.800 6 anos 6 anos 1
C 25h 1.300 a 1.800 6 anos 1 ano 1
D 50h Mais de 2.800 13 anos 10 anos 1
E 25h 2,300 a 2.800 11 anos 11 anos 1
F 25h 800 a 1.300 10 anos 8 anos 2
G 50h Mais de 2.800 5 anos 3 anos 2
H 45h 2,300 a 2.800 5 anos 5 anos 2
I 25h 2.300 a 2.800 29 anos 8 anos 1
J 25h 1.800 a 2.300 11 anos 5 anos 1

                                                                                                     Fonte: Dados da pesquisa.
 
Verifica-se a jornada de trabalho das entrevistadas varia de vinte e cinco a cinquenta horas semanais, sendo que quatro
delas possuem uma jornada extensa de atividade semanal e três delas cumprem sua jornada em duas escolas, o que
pode indicar dificuldade para o planejamento das tarefas e para participação em atividades de formação continuada. Na
época da realização das entrevistas, nove professoras atuavam somente na Educação Infantil e apenas uma na
Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
Outro aspecto marcante é que, apesar de possuírem qualificação necessária na área, sua renda mensal, que varia de
R$ 800,00 (oitocentos reais) a mais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ainda é baixa se comparada a sua
formação e carga horária de trabalho. Uma delas recebe abaixo do piso salarial definido nacionalmente e apenas duas
delas recebem mais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês; estas possuem jornada de trabalho de 50
horas semanais. A situação identificada retrata uma triste realidade em nosso país:
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Na maioria dos municípios brasileiros, os salários de professores são definidos não segundo o nível de
escolaridade do professor, mas segundo o tamanho ou a idade dos seus alunos. Na área da educação
infantil, este menor valor da profissão pode ser observado também no fato de as professoras serem
identificadas como “meninas” (Kramer, 2005). O valor de um curso (ou de uma profissão) pode ser
medido pelo tamanho ou pela idade da população atendida? (KRAMER, 2006, p. 807).

 
Ficam evidentes aspectos como a desvalorização do/a professor/a da Educação Infantil, bem como “[...] uma visão
preconceituosa com relação ao trabalho com a criança pequena” (KRAMER, 2006, p. 807).
Essa realidade é marcante também se compararmos a remuneração da profissão docente com a de outros profissionais
de nível superior, tais como médicos (82,8% ganham mais de cinco salários), engenheiros civis (49% ganham mais de
cinco salários) e arquitetos (50,2% ganham mais de cinco salários), em comparação com professores da educação
básica (somente 13,8% ganham mais de cinco salários) (ALVES, 2011).
As professoras investigadas atuavam em turmas compostas de oito a vinte e duas crianças, sendo que apenas seis
delas dispunham de auxiliar de sala. Esses aspectos também são preocupantes, pois três das professoras que não
possuem auxiliares trabalham em turmas com 20 crianças, em média. Nesse respeito, os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006, p. 34) indicam a proporção esperada na relação adulto/criança. O
número de crianças por agrupamento ou turma e o número de professores/as de Educação Infantil por agrupamento
variam de acordo com a faixa etária: um/uma professor/a para cada 6 a 8 crianças de 0 a 2 anos; um/uma professor/a
para cada 15 crianças de 3 anos; um/uma professor/a para cada 20 crianças acima de 4 anos (BRASIL, 2006).
Ao mesmo tempo, a ausência de professores auxiliares é uma realidade no município de Maceió. O único e último
concurso para provimento de vagas para auxiliares de sala aconteceu em 2007; mas, devido a fatores como baixo
salário, muitos dos aprovados já solicitaram exoneração e atualmente permanecem pouco mais de 100 em toda a
rede[xiii].
 
2. Formação continuada segundo a visão das professoras da rede municipal de educação de Maceió
entrevistadas
 
Todas as dez professoras entrevistadas consideram importante obter formação continuada na área de Educação
Infantil. As principais razões citadas foram:

• Aquisição de novos conhecimentos;
• Atualização profissional;
• Inserção de novas práticas;
• Crença na relação entre qualificação profissional e educação de qualidade;
• Articulação entre a teoria estudada e a prática em sala de aula;
• Preocupação com o desenvolvimento cognitivo da criança;
• Realização de um trabalho de qualidade;
• Troca de experiências com outros profissionais;
• Clareza quanto à concepção de infância;
• Entendimento da importância das brincadeiras nessa faixa etária;
• Compreensão do professor pesquisador.

Essas razões estão organizadas conforme o grau de incidência e em função do conteúdo expresso e predominante.
Percebe-se, então, que os aspectos mais destacados foram: aquisição de novos conhecimentos, atualização
profissional, inserção de novas práticas e crença na relação entre qualificação profissional e educação de qualidade.
Todas elas participam pela SEMED da formação continuada em Educação Infantil e acreditam que a mesma contribui
em sua prática pedagógica junto ao ensino e à aprendizagem das crianças. Mesmo assim, há ressalvas quanto à
adequação de tais formações à realidade da escola no que se refere à contribuição em sua prática pedagógica. Ao se
referir a tal adequação, uma das entrevistadas afirma: “Algumas sim, pois a maioria delas fica difícil adequar-se à
realidade da escola (Professora A)[xiv]”. Entre outras razões, essa dificuldade é consequência do que elas denominam
de distanciamento entre o ideal e o real. Todavia, apesar das ressalvas, a maioria das justificativas para a importância
da formação continuada na área de Educação Infantil é positiva. Algumas falas elucidam este aspecto:
 

11/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_educacao_infantil_na_rede_municipal_de_educacao_de_maceio_desaf.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



As mudanças estão acontecendo e o educador é parte do processo, é necessário ter o conhecimento
(Professora B).
Sim, contribuíram para saber que mais a respeito da linguagem escrita, sendo o professor escriba
(Professora C).
Os temas são atuais e de fácil entendimento (Professora D).
A cada formação percebemos onde erramos ou podemos melhorar (Professora E).
Contribuíram para uma reflexão acerca da minha prática docente (Professora F).
É importante compartilhar os sucessos e dificuldades, assim, podemos no coletivo encontrar caminhos
(Professora G).
Houve uma renovação das formações, ficando cada vez melhor, não negando a formação que temos com
a coordenadora, que é muito importante para a prática (Professora H).
Este ano foi riquíssimo com vários projetos (Professora I).
Percebe-se que o trabalho ficou mais fácil e a maneira de conduzir as atividades é mais planejada e o
resultado é logo percebido (Professora J).

 
Apenas cinco das entrevistadas consideram a carga horária e a frequência designada para a formação continuada,
suficientes para o entendimento e compreensão de cada temática trabalhada e que todos os momentos são proveitosos.
Mesmo assim, elas acreditam que isso vai depender do formador e que há eixos que poderiam ser trabalhados por mais
tempo:
 

A maioria delas sim vai depender muito do formador (a). (Professora A)
É suficiente, com certeza, porém, às vezes o eixo deveria ser trabalhado, explorando mais tempo.
(Professora C)
É suficiente (Professora G).
Aproveitamos todos os momentos da capacitação (Professora I).

 
Duas delas acreditam que a carga horária e a frequência não são suficientes e que a formação continuada deveria ser
pelo menos quinzenal, pois são muitas as questões a serem trabalhadas e com um leque de temas tão abrangentes o
tempo se torna curto. Três delas entendem que essa carga horária só é suficiente às vezes, devido à importância de
cada temática, e que alguns temas merecem mais tempo devido as suas complexidades:
 

Muitas vezes a carga horária fica insuficiente devido à importância de cada temática (Professora B).
Alguns temas merecem mais tempo devido as suas complexidades. (Professora D).
A formação continuada deveria ser pelo menos quinzenal. São tantas questões a serem trabalhadas.
(Professora E).
As formações são realizadas mensalmente. O tempo é curto para um leque de temas tão abrangentes.
(Professora F).

 
Esse aspecto nos remete ao estudo de Kramer (2006, p. 807) a respeito dessas formações que, segundo a autora,
geralmente acontecem, “[...] por intermédio de atividades eventuais ou episódicas que estão longe de garantir tempo e
espaço para a qualificação necessária ao trabalho com as crianças”. Isso nos faz pensar que uma formação por mês
pode não ser suficiente para dar suporte teórico e prático necessário aos/às professores/as.
Nas entrevistas também solicitamos às professoras que destacassem experiências de formação continuada mais
significativas (item 4.5). Foram mencionados:

• Troca de experiências;
• Leitura e contação de histórias;
• Linguagem matemática;
• Socialização/interação;
• A organização dos espaços e “cantinhos”;
• Música;
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• Artes;
• Parcerias com a UFAL (curso de aperfeiçoamento) e Instituto C&A (Paralapracá);
• Vivência lúdica;
• Planejamento semanal;
• A importância das brincadeiras na Educação Infantil;
• Atividades com crianças de 0 a 3 anos;
• Cuidados com o corpo;
• Primeiros socorros.

As opiniões em relação à mudança do formato da formação continuada, realizada pela SEMED até 2012 e a partir de
2013 em parceria com os projetos, foram positivas, uma vez que, na opinião das entrevistadas, tiveram qualidade. As
razões mencionadas foram:

• Clareza no trabalho com os eixos no cotidiano;
• Valorização do trabalho realizado na escola;
• Sistematização dos momentos brincantes;
• Compreensão de criança com especificidades e não como um adulto em miniatura;
• Objetividade;
• Compreensão das brincadeiras e interações com foco na Educação Infantil.

Em meio a tais pontos positivos, dois aspectos chamaram nossa atenção. Um deles é que, na visão de duas delas,
ainda não foi possível sentir a mudanças na prática pedagógica da escola. Uma delas chegou a mencionar que até o
período da realização da entrevista só houve dois momentos relacionados ao Paralapracá na escola em que trabalha.
Outro aspecto foi a perda dos encontros entre profissionais da várias escolas durante as formações.
Neste respeito, conforme citado, as formações aconteciam uma vez por mês em núcleos distribuídos em diferentes
regiões da cidade. Nesses momentos, as técnicas mantinham contato direto com o conjunto de professores/as,
auxiliares de sala, coordenadores/as e diretores/as de cada região. A partir do Paralapracá e do Brincar, somente os/as
coordenadores/as se deslocam da escola para receber formação na SEMED e se responsabilizam por multiplicá-la nas
escolas em que atuam, como já informamos.
Quanto à participação dessas professoras em outras atividades de formação continuada entre os anos de 2009 e 2013
na SEMED – além daquelas ofertadas pelo DEI – e/ou em outras instituições, apenas três delas participaram de outras
formações na SEMED: educação inclusiva, pelo Departamento de Educação Especial; diversidade étnico-racial, pelo
Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Diversidade Ético-Racial – NEDER/SEMED, e promoção da saúde, pelo
Programa Mais Educação. As outras sete entrevistadas participaram somente de formações oferecidas pelo DEI.
Somente duas participaram em atividades de formação ofertadas por outras instituições. A escolha foi comum a ambas:
o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Infantil, oportunizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
ofertado pelo Centro de Educação desta universidade, no período de 2012 a 2014.
Em se tratando de sugestões das entrevistadas para melhorar a formação continuada, foi possível destacar:

• Abordagem de temáticas voltadas para a realidade da rede municipal como, por exemplo, falta de espaço, de
materiais e excesso de crianças;

• Aumento de carga horária das atividades de formação;
• Aumento do número de formações;
• Participação de professores/as de diferentes escolas nas atividades de formação (mantendo a escola como

espaço para tais atividades), de modo a permitir a socialização e a troca de experiências;
• Trabalho com as temáticas de forma mais lúdica;
• Participação de grupos de pais na formação;
• Formação cada vez mais voltada para atender à necessidade real das crianças;
• Compreensão de que a escola tem o seu calendário próprio e a formação deve ser de acordo com o mesmo e

não imposto, como vem ocorrendo, o que desrespeita a escola como espaço democrático e autônomo;
• Promoção de cursos voltados para professores com temáticas voltadas para a prática;
• Oportunidades para participação em congressos fora do país.
• Divulgação de materiais informativos e práticos;

Com base nas respostas fornecidas pelas professoras em relação à formação continuada é possível notar a
necessidade da SEMED de levá-las em consideração, repensando inclusive sua prática da avaliação, que deve ser
realizada por todos os profissionais envolvidos (professores/as, auxiliares de sala e coordenadores/as). Se isso não
ocorre, a formação está propensa a se tornar uma via de mão única, pensada e executava somente através da visão da
SEMED, ao passo que as professoras se tornam sujeitos sem voz, pois, por não opinarem, tornam-se passivas diante
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das “lições” dos formadores.
 
Considerações finais
 
A história da Educação Infantil brasileira nos remete a um tempo em que trabalhar com criança era algo a ser feito por
profissionais sem a mínima qualificação necessária, desde que fossem mulheres e soubessem lidar com crianças.
Felizmente, em virtude de inúmeras discussões, pesquisas, lutas e movimentos sociais esse quadro vem sendo alterado
(KISHIMOTO, 2000).
A Educação Infantil foi inserida na Educação Básica (BRASIL, 1996), portanto, precisa de professores habilitados e de
oportunidades de formação em serviço. Nesse contexto, concordamos com Kishimoto (1999, p. 75) que uma política de
formação profissional para a Educação Infantil “[...] requer a garantia de um processo democrático que permita a
ascensão na escolaridade, em todos os níveis, e a valorização dessa formação no patamar de outros cursos”. Para
tanto, é necessário o contínuo investimento nos cursos de graduação e de educação continuada e em serviço, para
professores e profissionais da área.
Em Maceió, a formação de professores da rede pública sofreu grandes mudanças a partir de 2013. Todavia,
independente da forma como esse processo aconteça, seu valor deve ser reconhecido e sua prática constantemente
avaliada, especialmente por seus participantes. Pois, a importância dos primeiros anos de vida na constituição do sujeito
em todos os aspectos do seu desenvolvimento é hoje consenso em diferentes campos de pesquisas. Trabalhar com
crianças exige formação compatível com a complexidade da tarefa, amplo conhecimento sobre desenvolvimento infantil,
processo de aprendizagem, relação entre escola, cultura, conhecimento e saberes, posicionamento político frente à
função social e cultural da escola e relacionamento com a família e a comunidade (KISHIMOTO, 1999). Assim, a
formação deve ser considerada com a máxima seriedade.
A predominância de mulheres no ensino, conforme dados coletados, especialmente na Educação Infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, fortalece a ideia da continuação da maternidade e da feminização do magistério
(NOGUEIRA; SCHELBAUER, 2007, p. 7). Outro fato que se destaca é que apesar de possuírem qualificação necessária
na área, sua renda mensal ainda é baixa se comparada à sua formação, carga horária de trabalho e remuneração de
outros profissionais de nível superior.
Todas as professoras entrevistadas consideram importante obter formação continuada na área de Educação Infantil,
participam da formação oferecida pela SEMED e acreditam que a mesma contribui em sua prática pedagógica, mesmo
havendo ressalvas quanto à adequação de tais formações à realidade da escola e ao tempo dedicado a essa atividade.
Isso nos leva a refletir a respeito do quão suficiente pode ser uma formação por mês para dar suporte teórico e prático
necessário aos professores/as que atuam nessa área (KRAMER, 2006).
As professoras entrevistadas consideram positiva a mudança do formato da formação continuada, com os dois projetos.
Mas, há quem acredite que ainda não foi possível perceber a mudança de postura na prática e lamente a perda dos
encontros entre profissionais da várias escolas. As sugestões mencionadas ao longo do trabalho precisam ser
consideradas pela SEMED para se repensar a execução dessas formações e sua prática da avaliação, que deve
compreender principalmente a opinião de seus participantes, os/as professores/as e auxiliares de sala, e não apenas
dos/as formadores/as.
Estes e outros dados evidenciam a necessidade de aprofundamento do conhecimento acerca de como os/as
professores/as entendem a formação continuada que recebem. As práticas em voga de formação continuada dos/as
professores/as da Educação Infantil na rede pública de Maceió merecem um tratamento reflexivo que foge ao escopo
deste texto. Entretanto, convém ressaltar que delegar à iniciativa privada a tarefa de formar em serviço esses/as
professores/as significa transferir a responsabilidade do projeto formativo que interessa às classes populares – são elas
que fazem uso dos serviços públicos – para setores cujas perspectivas se ancoram em interesses privados, orientados
pelo mercado, antagônicos, portanto, ao sentido público que deve reger a educação pública. Espera-se que o estudo
aqui apresentado possa motivar pesquisas futuras a respeito destes e de outros aspectos referentes à formação do
profissional da Educação Infantil.
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[i] A pesquisa foi desenvolvida como atividade obrigatória do Curso de Especialização em Docência na Educação
Infantil, ofertado pela Universidade Federal de Alagoas, tendo resultado na monografia intitulada “O PROFESSOR DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E A FORMAÇÃO CONTINUADA: desafios e possibilidades”.
[ii] Dados disponibilizados pelo DEI/SEMED em março de 2013.
[iii] Dados extraídos do Boletim informativo nº 01-Dados preliminares, disponibilizado pelos seguintes setores da
SEMED: Diretoria de Gerenciamento Escolar-DGE e Coordenação de Dados e Informações-CDI em maio de 2013.
[iv] Dado do IBGE disponível em: Acesso em: dez. de 2013.
[v] Dados extraídos do Boletim informativo nº 01- SEMED-Dados preliminares – 2013.
[vi] As informações apresentadas a partir daqui foram extraídas das respostas dadas a itens do questionário que serviu
de roteiro para as entrevistas realizadas.
[vii] O estudo foi elaborado a partir dos dados do Censo Escolar da Educação Básica de 2007 e tem o propósito de
apresentar um conjunto de informações sobre os professores das escolas brasileiras. Disponível em: . Acesso em: mar.
de 2014.
[viii] “Art. 62. 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 nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio na modalidade normal.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)” (BRASIL, 1996).
[ix] Artigo 62-A, parágrafo único: “Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se
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refere o caput [profissionais da educação escolar básica], no local de trabalho ou em instituições de educação básica e
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de
pós-graduação.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)” (BRASIL, 1996, grifo nosso).
[x] Participaram da referida pesquisa trinta auxiliares de sala, sendo que apenas dois deles possuíam a formação
pedagógica (um com Magistério e outro com Pedagogia). Todos os demais tinham como formação inicial apenas o
Ensino Médio (na modalidade denominada anteriormente de “científico”). Dentre esses, somente quatro auxiliares
cursaram apenas o Ensino Médio, ao passo que os outros vinte e dois possuíam graduação e quatro pós-graduação.
Esses profissionais foram formados ou estavam cursando Administração, Direito, Ciências Sociais, Fisioterapia,
Matemática, Nutrição, Relações Públicas, Serviço Social, entre outro (FERREIRA, 2011).
[xi] O PROINFANTIL é um curso a distância, de formação para o Magistério, em Nível Médio, na modalidade Normal,
oferecido para professores em exercício nos sistemas municipais e estaduais de educação. Conferirá diploma para o
exercício da docência na educação infantil. [...] e será desenvolvido em dois anos, compreendendo quatro módulos
semestrais e perfazendo um total de 3.392 horas (BRASIL, 2005, p. 6 e 12, respectivamente, grifo nosso).
[xii]A professora A é concursada em nível médio (Magistério) com 25h e atua como horista em outro turno.
[xiii] Dados disponibilizados pelo DEI/SEMED durante conversa informal em agosto de 2013.
[xiv] Neste texto, as falas das professoras entrevistadas estarão apresentadas em itálico e as respondentes identificadas
apenas com uma letra (A, por exemplo), definida aleatoriamente.
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