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RESUMO

Este artigo tem como finalidade apresentação da pesquisa realizada sobre a formação continuada de
professores da Educação Infantil tendo como escopo a análise das expectativas, objetivos e oferta de
formação continuada no município de Aracaju/SE, através do Programa Horas de Estudo, na perspectiva
de escuta dos envolvidos e no intuito de construir ações afirmativas para melhoria da atuação docente e
qualidade de atendimento a crianças pequenas no município. A pesquisa foi estruturada em moldes de
pesquisa-ação onde se estabeleceu momentos de diálogo entre a Secretaria Municipal de Educação de
Aracaju, sua equipe da coordenadoria de Educação Infantil e 10 professores em regência nas classes da 2ª
etapa da Educação Infantil. A pesquisa salientou a necessidade da construção de um efetivo diálogo, na
promoção de reflexões dos envolvidos para edificante formação docente capaz de enfrentamento das
necessidades emanadas do cotidiano pedagógico.
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ABSTRACT

This paper aims at presenting a research carried out on the kindergarten teachers continuous training
having as scope an analysis of expectations, goals, and continuous training offer in Aracaju through The
Studying Hours Program, on the perspective of those involved and listened in order to build positive steps
to improve educational performance and young children quality of care for in the city. The research was
structured as an action research where moments of dialogue were settled between the Aracaju
Department of Education, its Childhood Education coordination members and 10 kindergarten teachers
conducting classes in the 2nd stage of Childhood Education. The research has highlighted the need to
develop an effective dialogue, promoting reflections of those involved in an edifying teacher training able
to meet the needs in everyday teaching.
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O termo educação, entendido em seu sentido amplo, no construto de seu caráter histórico e social no
processo evolutivo e cultural, traz no seu bojo o peso da herança social, valores, experiências e posturas
que imprimem no ser humano a transformação em pessoa, cidadão participante e contribuinte de modo
proficiente para o movimento emancipatório e promissor da sociedade da qual faz parte.

Sendo de suma importância, o processo educativo que acompanha os seres no seu forjar social, na
construção de cada conceito, atitude, pensamento que se integram ao seu estado antes natural. Este
conjunto se dá amplamente e compõe junto do ato de respirar o recrudescimento maturacional de cada
indivíduo que dentro de características próprias de sua cultura vai, a passos largos, edificar-se nesta ou
naquela sociedade na qual esta inserido.

É imperioso enfatizar, ao se falar de educação, refletir a instituição escola, esta dona de tantas
expectativas e finalidades, não poderia ser somente composta de paredes, janelas e quadros e livros. A
escola se compõe essencialmente das relações entre seus agentes, crianças, profissionais da educação e
educadores que atribuem no seu cotidiano às formas, o impulso para orientação educacional proposta.
Como ela é feita De que modo e com quais resultados Pra atender a quem

Em cada tempo histórico, comunidade e modelo social, estas respostas poderão se diferenciar
apresentando múltiplos conceitos de educação, escola e educação escolar. Nesta variabilidade de
contextos a atualidade traz o educador, que despe-se do caráter de acumulador de conhecimentos e
posturas buscando imprimir nas crianças comportamentos e disciplinamentos, através de composições
curriculares que em seu modo estático não coadunam, com a dinâmica do chão escolar, urge a
reconfiguração de quem ensina e de quem aprende, entendendo este como o movimento cíclico onde
todos estão envolvidos no processo transformador que a educação permeia.

É esta dinâmica composta por conceitos interlaçados, pautada por viés fidedigno e cotidiano imperceptíveis
por aqueles espreitam distantemente, sem compreender suas nuances e dificuldades pedagógicas a ponto
de não comungar de entendimentos entre as necessidades de busca, de entendimentos e formações que
deste contexto entoa. Necessidades estas que está para todos que neste meio organiza seu perfil de
trabalho e as disparidades resultantes deste impasse.

Parafraseando André (2001) a proposta de formação de professores deve referir antes de tudo em um
processo fortalecido de caráter teórico, envolvendo a reflexão sobre a prática de tal modo fortalecido que
construa em cada docente, bem como na sua coletividade, uma atitude diária e contextualizada de
reflexão e atuação nos processos de aprendizagem a que passa cada criança e de modo autônomo,
embasado em aportes de ressignificação da prática demandados pela urgência que o cotidiano solicita.

Este artigo versa no campo formação de professores da Educação Infantil do município de Aracaju,
compreendendo a perspectiva de formação continuada realizada pelo município para os docentes que
atendem crianças em idade “pré-escolar”. Tendo em vista o caráter e objetivos, esta pesquisa justifica
seus instrumentos baseados na pesquisa-ação, compondo, no seu arcabouço, variados instrumentos de
interação com a prática através observação, representações e entrevistas semi-estruturada com
professores de caráter individual e coletivo, pesquisa de campo, triangulação das narrativas, visando
traçar um parecer sobre a situação do Programa de Formação dos Professores no município de Aracaju,
intitulado “Horas de Estudo”, bem como, estabelecer um diálogo com os professores da Educação Infantil,
vislumbrando a execução de um programa que fidedignamente retrate as reflexões sobre a prática
docente e a estabelecimento de melhoria nas discussões e práticas fomentando um “redimensionamento
do saber e fazer docentes” (ANDRÉ, 1995).

Os estudos teóricos interligados com as situações de captura da prática remetem-nos a considerações a
um fortalecimento do diálogo basilar de proficiente reestruturação do programa de formação docente na
Educação Infantil do Sistema Municipal de Aracaju em vistas a ampliar discussão das temáticas,
considerando positivas as experiências e saberes dos educadores, respeitando e ampliando sua
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participação como atores ativos do momento histórico-social em que vive suas experiências interagindo
com crianças, adultos, propostas e situações de aprendizagem de modo impar, traduzindo suas
peculiaridades mostrando preferências e diferenças capazes de compor suas coletividades e
individualidades como bandeira para que se façam respeitá-las.

2. Discutindo a formação continuada dos docentes na Educação Infantil do município de
Aracaju/SE

Toda pesquisa nasce do desejo de confronto com uma situação-problema, buscar justificativas embasadas
na história, nas relações e nas reflexões da situação vivida como uma luz que urge ser acesa, como uma
análise que precisa ser feita para de modo fidedigno ser capaz de construir propostas/pontes afirmativas
para dirimir as fendas encontradas no percurso educacional, onde se atua. Estes anseios nascem do
epicentro das situações cotidianas forjando nas pessoas envolvidas o sentimento da curiosidade, da
ação/reflexão que coadunam neste instante com o nascer desta pesquisa.

A educação, principalmente pensada para a infância traz na atualidade variados conceitos, leis e
resoluções que tem dentro de um recorte exíguo e recente da história possibilitando uma reorganização da
Educação Infantil de tal modo que seus tempos, rotinas, materiais tem sido alvo de reflexões profundas e
apontamentos de ressignificações. Neste contexto a formação do profissional docente para o trabalho
junto a esta etapa educacional tem sido indispensável de observações e análise que dimensionem o atuar
docente perante as diversidades que se apresentam.

A formação pautada na irreflexão torna-se precária e despida de sentido, segundo Kishimoto (2002,p.107)

desde tempos passados, acumulam-se os problemas na formação, em
decorrência da pouca clareza do perfil profissional desejado nos cursos de
formação propostos. As contradições aparecem nos cursos amorfos, que não
respeitam a especificidade da educação infantil.

Quais saberes são necessários para enfrentamento das necessidades de crianças e educadores da
Educação Infantil contemporânea Como orientar mecanismos de discussão e ordenação de um programa
de formação continuada que seja reflexo da necessidade do cotidiano pedagógico Como ouvir professores,
sistema de ensino e a infância atendida na perspectiva de construir entre estes um diálogo proficiente,
dinamizando sujeitos envolvidos como mecanismos de qualificação do atendimento a criança pequenas no
município de Aracaju/SE

Referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (1996), o Plano Nacional de Educação
(2001-2010), bem como o Plano Nacional de Educação (2011-2020) consubstanciado para o decênio
vigente nas perspectivas de refletir as necessidades impressas desta nova década para edificação
qualitativa do fazer educacional, traz temas da contemporaneidade fortalecendo e orientando as estruturas
estatuais e municipais na formação dos seus respectivos Plano de Ações Articuladas (PAR), que
permeando as especificidades regionais e locais vislumbrasse dirimir as necessidades do seu sistema.
Entre outras metas e estratégias, a formação docente apensa-se como urgente explícita e de
imponderável importância através da construção de condignos Plano de carreira dos profissionais do
magistério que apregoa melhorias das condições de trabalho, da remuneração e enfaticamente da criação
e manutenção de um programa de formação docente em serviço como fator determinante desta
qualificação profissional almejada.

Variados foram os entendimentos e modos de organização destes documentos e a difusão desse Plano de
formação em cada sistema. No município de Aracaju, capital sergipana, o plano de carreira dos
profissionais do magistério versou por uma organização que ao ingressar o professor tem carga horária de
40 horas semanais de trabalho pedagógico, sendo 20 horas destinadas ao trabalho docentes efetivo em
sala e, 20 horas compreendidas para planejamento, estudo e dedicação à formação continuada,
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permanente e qualificante do cotidiano pedagógico. Diante desta ordenação existe um programa intitulado
“Horas de Estudo” destinado a promove “cursos” para professores do sistema e inclusive os de atuação na
Educação Infantil. No entanto, vê-se o distanciamento entre a proposta deste programa, as aspirações dos
professores e a relação destes com aplicabilidade edificante no multifacetado contexto escolar.

Este trabalho traz como fundamento a discussão reflexiva sobre o programa de formação de educadores
da Educação Infantil do Município de Aracaju, no estado de Sergipe, analisando com bases na proposta
Nacional de formação de docentes, no plano municipal de profissionais de Aracaju,

na escuta dos professores em docência nas escolas municipais de educação infantil e na dinâmica destes
para efetiva edificação de saberes e experiências de qualificação da prática docente correlacionadas a este
nível e sistema de ensino, vislumbrando melhora deste atendimento, tal intento tem como premissa a
importância do diálogo, pautados escuta dos envolvidos: Entidade mantenedora, organizadora e dos
professores, sendo estes valorizados como sujeitos ativos de sua própria formação apropriando-se do
sentimento de busca, de resolutividade perante as ações que o cotidiano pedagógico emana.

2.1 Olhar metodológico: construindo a pesquisa

Neste entrelaçamento de ideias, a pesquisa se desenvolveu na orientação da pesquisa-ação, com
observações, conversa informal e entrevistas semi-estruturadas e estruturadas.

Cabe mencionar que a Secretaria de Educação de Aracaju (SEMED) tem na sua estrutura uma divisão
operacional das etapas e modalidades de ensino, visando dinamizar o trabalho de auxilio e
acompanhamento de suas atribuições e ações educacional no perímetro urbano desta capital, tendo a
DENSI (Diretoria de Ensino) gestora da DEBA (Diretoria da Educação Básica) e das coordenadorias da
Educação Infantil (COEDIN), fundamental e médio bem, como de suas modalidades.

Durante a pesquisa, inicialmente, foi se realizado um encontro com o setor de da Educação Infantil, a
COEDIN, composta pela coordenadora e 08 professoras que, sendo parte do sistema, foram designadas
para auxílio na organização, orientação e ações de acompanhamento em assuntos referentes a Educação
Infantil municipal.

Através desta coordenadoria, confirmamos que a SEMED, a partir de 2009 assinou um convênio junto a
um sistema apostilado, em que a parceria que corresponde à aquisição dos livros para as turmas de
Educação Infantil, de 3 a 5 anos, bem como um roteiro de capacitações referente ao uso deste material
oferecido pela editora.

Em entrevista realizada na SEMED, observamos que o planejamento da formação está desmembrado entre
a Diretoria de Educação Básica (a secretaria como responsável pela formação continuada dos professores
do Sistema Municipal de Aracaju) e a Coordenadoria de Educação Infantil, proporcionando uma visão sobre
a observação, organização, análise e avaliação sobre a formação continuada dos professores do município
de Aracaju. De igual maneira e importância um diagnóstico sobre as perspectivas, acompanhamento da
participação dos docentes nesta formação e, enfim, possibilita a construção de um perfil de formação
continuada neste município, sendo realizadas no mês de dezembro do ano de 2012.

O município de Aracaju tem 47 escolas de Educação Infantil (somando entre creches e creches/pré-escolas
e pré-escolas) com aproximadamente 300 professores concursados em efetivo trabalho em docência.

Esta pesquisa tem como sujeitos 10 professoras com idade entre 28 e 44 anos em atuação na educação
infantil todos do sexo feminino com ano de formação entre 1992 a 2005, que atuam em unidades
educativas da SEMED/Aracaju, sendo aprovados através de concurso público Municipal ingressaram na
docência da Educação Infantil pela necessidade do próprio município em organização das unidades
escolares que se encontrava em déficit neste segmento.
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São docentes em pleno exercício de turmas de “pré-escolar” para quem serão apresentados projetos e o
plano de instrumentos e mecanismos de coletas de dados, tendo como critério de participação, o aceite
desta professores diante a análise dos objetos, metodologia, finalidade e estrutura desta pesquisa.

2.2 Olhar da Secretaria Municipal de Educação

Parafraseando André (2001), a proposta de formação de professores deve referir antes de tudo em um
processo fortalecido de caráter teórico, envolvendo a reflexão sobre a prática de tal modo fortalecido que
construa em cada docente, bem como na sua coletividade, uma atitude diária e contextualizada de
reflexão e atuação nos processos de aprendizagem a que passa cada criança e de modo autônomo,
embasado em aportes de ressignificação da prática demandados pela urgência que o cotidiano solicita.

Numa versão institucional, a formação docente prevista como ponto integrante do plano de valorização
dos profissionais do magistério em seus âmbitos nacional (FUNDEB, 2007) e em perspectiva municipal
(Estatuto do Magistério Municipal lei 1.350 de 20 de janeiro de 1988), tem como entendimento que esta
formação, para discussão e enfrentamento reais emanados da prática social da educação cotidiana que
urge dos âmbitos escolares, tem como leme sua estruturação de modo coletivo a fim de que seus passos
em encontro da participação, análise e transformações pertinentes sejam pautadas na própria necessidade
dos vivenciadores dos conflitos: a comunidade escolar.

Inicialmente, observa-se que a perspectiva de organização da formação continuada é posta de modo único
para todos professores da rede, bem como a oferta dos cursos são abrangente a toda sistema educacional,
como base comum, independente da área de atuação onde “os cursos são organizados visando dar aos
professores a oportunidade de trocar experiências com seus pares, das diferentes áreas de atuação”,
conforme explica o sujeito denominado de SEMED 02. No que consiste a especificidade da formação para o
atendimento da Educação Infantil como etapa primeira da Educação Básica e dotada de características
próprias de articulação e dinamização do trabalho, a formação acontece “através de cursos em diversas
áreas e a capacitação do Aprende Brasil, que é específica para utilização do material adotado pela rede”,
explica o sujeito denominado de SEMED 01.

Analisando a busca de um contado direto através do diálogo da organização e execução da formação
continuada dos docentes com os professores, efervescendo a escuta destes para estruturação e
ressignificação de novas etapas de formação “... no final de cada cursos discute a proposta dos próximos”
(SEMED 01). O que se evidencia desta situação é que os rumos e prumos da formação docente municipal
da educação infantil configuram longas distâncias dos anseios docentes, a avaliação não se institui
reordenadora da prática formativa de oferta desta, que se baseiam na disponibilidade da entidade
formadora.

No decorrer da pesquisa vê-se uma fenda nestas duas importantes situações no processo formativo, pois o
acompanhamento dos professores é realizado em caráter de frequência é pautado somente de sua
inscrição, não havendo um acompanhamento de relevância e de aplicabilidade dos temas trabalhados e o
cotidiano escolar.

O fundamento apriorístico da formação continuada do profissional docente deve basear-se o contexto de
atuação, explorando caminhos de criatividade e envolvimento dos participeis, envolvendo uma mescla de
seus interesses, necessidades, perspectivas, aspectos que envolvem e promova um sentido na ação
formadora que de modo primordial deve-se pautar na relação reciproca de parceria, respeito mútuo e
resolutividade, confiança no apoio e a necessária “cumplicidade”. Como afirma PIMENTA (2012, p.33), a
formação docente constrói-se “a partir da reelaboração constante dos saberes que nas instituições
escolares em que atuam”.

2.3 Olhar da Coordenadoria de Educação Infantil
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A representação do que é a infância reflete na representação dos profissionais que trabalham com ela, o
peso remanescente do papel do adulto “sabedor” do que é a infância, de seu poder e superioridade,
mecanizadas através do aspecto etário, anseia ditar as características e processos mediáticos com as
crianças pequenas. Segundo Kuhlmann Jr (2011,) “a ritualização se exacerba e passa a ser levada a sério,
devendo ser totalmente conduzida sob o controle do adulto, da professora, mulher encarregada de educar
para a obediência”.

A formação do professor, de modo igual, repagina-se na representação do que se pensa o que será o
melhor meios de atuação, sendo que é pensada consistentemente sobre o professor, configurando uma
distância das reflexões e posições em que este assume perante o valor de atuação e transformação na
comunidade em que atua. Pensando o Programa de Horas de Estudo oferecido pela Secretaria Municipal de
Aracaju, todos expressaram sentimentos de satisfação, contentamento pela realização do programa, a
exemplo do que expressa o sujeito Coedin 04: “Alegria por este programa existir, mas certa tristeza e
decepção pela pouca frequência”.

A atualidade traz nas suas reformas e reconfigurações da educação o reconhecimento dos estudos e
pesquisas da necessidade da formação inicial e continuada de modo a promover reflexões, atualizações,
discussões e conhecimento para atuar junto a dinâmica que o campo escolar – sua escuta e clamores
concernentes a suas reais necessidades de formação. Como é analisada as temáticas discutidas no
programa, 50% afirmam a diversidade de temas, buscando interrelação com a atualidade, 30% expõem a
participação do sistema apostilado presente no município e 20% acreditam necessitar de maior
aproximação ao cotidiano da Educação Infantil, a exemplo da fala “eu observo que algumas formações são
mais teóricas e distanciam-se da ludicidade da Educação Infantil”(Coedin 01). Urge, neste contexto o
entendimento para valorização da formação em serviço, como nos reafirma PIMENTA (2012, p.26) que
somente se “considerar a prática social como ponto de partida e de chegada possibilitará uma
ressignificação dos saberes na formação de professores.”

Os aspectos apontados pela COEDIN para continuidade de aproveitamento deste Programa de Horas de
Estudo, oferecido pela Secretaria Municipal de Aracaju, para formação dos docentes em atuação na
Educação Infantil

“voltar a conscientizar os profissionais da importância de frequentá-la, solicitar
que sugiram temas, ministrantes, cursos que necessitam para melhoria da prática
pedagógica. Há muitos professores recém integrados a Rede de Ensino, horas de
implantar uma cultura de participação da Horas de Estudo” (COEDIN 04).

No entendimento das palavras de Gatti (2011), a participação docente só se estabelece com a
configuração de sentido entre o que se reflete o que se aplica, ou seja, a formação só se constitui fonte
atrativa para os docentes se manifestarem em suma na prática motivação e sentido. Caso isto não ocorra,
só retratará mais uma ação obsoleta e desatualizada de entendimento do que é formação.

Em considerações gerais, atrelados a melhoria no Programa de Horas de Estudo oferecido pela secretaria
municipal de Aracaju, segundo a COEDIN, 80% dos entrevistados elencam pontos para melhoria que
versam entre disponibilidade de cursos e horários, elevação de interesse dos professores e planejamento
de temas afins da educação infantil e 20% se abstiveram. “Penso que seria considerável a aplicação de
mais oficinas, independente do tema abordado em que se levassem mais participantes a ser mais atuante
nas horas de estudo” (COEDIM 02). No entendimento de COEDIM 03: “Apontaria o aumento do número de
vagas para os cursos e horários mais estratégicos”.

Imprimi-se neste contexto a necessidade de entendimento de quem é este professor e para quem a
formação é posta Como convidá-lo a construção desta formação Como integrar o seu desejo e participação
à força propulsora de reflexões a cerca da melhoria educacional. Como no esclarece TARDIF (2012,p.230)
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Ora, um professor de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos
produzidos por outros, não é somente um agente determinado por mecanismos
sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua
prática a partir de significados que ele mesmo dá, um sujeito que possui
conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir
dos quais ele a estrutura e a orienta.

A formação deve-se ser feita com o docente, respeitando seu entendimento de sua profissão, seu papel de
atuação, contexto e promover conjuntamente ações reflexivas que proficientemente integraram a melhoria
da qualidade na Educação Infantil.

2.4 Participação e análise da formação docente: a fala dos professores

A intencionalidade da formação docente urge da prática, mas não poderá torna-se uma atividade
meramente instrumental/receitual, voltando para ação com fim em se mesma, como composto de receitas
e prognósticos pré-estabelecido de verdades uniformes e imutáveis. Tais qualidades apontam um
distanciamento do entendimento e sentido da escola e de seus profissionais que vivem a diversidade, a
inconstância de materiais, a alternância de sistemas, grupos apostilados e livros didáticos, o dinamismo da
necessidade da comunidade escolar e variabilidade de instituições iniciais formadoras dos docentes,
aspirações e reconstrução do perfil enquanto docente.

Nesse sentido, parafraseando Alarcão (2011), a formação docente deve promover na sua atuação a
capacidade de autonomia, consciência e autodeterminação, fortalecendo suas competências, motivando e
valorizando sua reflexão e atuação sendo suas dificuldades e necessidades como mola propulsora de sua
formação qualitativa.

Na entrevista realizada, 100% dos docentes entrevistados declaram considerar que a formação inicial é
insuficiente para o enfrentamento da dinâmica do contexto pedagógico, considerando que “é fundamental,
mas não o suficiente, pois o professor deve estar em constante aperfeiçoamento para acompanhar as
transformações da educação” (professor 04).

A oferta da formação continuada deve ter como princípio da constante caracterização, discussão de
situações e organização do fazer docente que cuja complexidade necessita de um trabalho reflexivo,
consciente e dinâmico do docente no intuito de significar sua prática, fortalecido por ações de
enfretamento e problematização do cotidiano pedagógico. De acordo com Imbernón (2011,p.42), “a
competência profissional do professor se forja nas constantes interrelações com a prática, com seu fazer
diário e a intensa reflexão desta no planejamento e continuidade de seu trabalho pedagógico”. A procura
pela formação advém desta consciência de querer acertar, de buscar resoluções e do entendimento que a
formação não é finita, é um processo em si mesmo perene. Dentre os entrevistados, 60% dos professores
afirmam ter participado dos cursos de formação continuada, oferecido através das “Horas de Estudo”
oferecido pela SEMED.

Garantir a participação dos professores de modo ativo e dinâmico de programa de formação nasce do
desejo e crença que este poderá aproximá-los com a qualificação do seu fazer enquanto profissional. Por
isso, enquanto as expectativas de matrícula quanto à qualificação da formação continuada de professores,
na escolha de cursos dentro deste Programa de Horas de Estudo oferecido pela Secretaria Municipal de
Aracaju, 80% declaram a necessidade discutir aspectos do cotidiano pedagógico, a exemplo do que nos diz
o Professor 05: “Que seja cursos interessantes capaz de ser utilizado no dia-a-dia.”

O professor enquanto pessoa partícipe da construção reflexiva e consciente de sua formação é ser
indispensável escuta para construção das propostas de formação condizentes com a necessidade do
cotidiano. Quanto perguntados sobre sua participação na avaliação e construção dos cursos do Programa
de Horas de Estudo oferecido pela secretaria municipal de Aracaju, e a frequência em que este momento
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acontece, 80% declaram não participar da avaliação e construção do programa e dentre os 20% que
consideram a participação mínima na organização do programa. “Nunca participei, minha participação no
programa horas de estudo se restringe a participação como aluna” (Professor 03). Tal realidade evidencia
o distanciamento docente da elaboração e orientação de atividades a serem desenvolvidas na perspectiva
de atuação proficiente na sua própria formação.

O sentido que mobiliza no decorrer do tempo de atuação do professor na escola, veste-se do próprio
sentido da educação enquanto processo de constante aprendizagem que indubitavelmente nasce do desejo
e necessidade do conhecimento vestido da curiosidade e do sentimento positivo de mudança e de
qualificação desta enquanto ponto crucial do humano, como visto no depoimento do Professor 04, que
deveriam ser ofertados “cursos relacionados à Educação Infantil”

A escola enquanto ambiente educativo constitui-se espaço onde o principio pesquisador reside. São em
suas relações, na complexidade de seus objetivos, metodologias e resultados que os extratos de suas
necessidades e possibilidades devem ser analisados na perspectiva de forjar consciências autônomas
sabedoras da sua função e confiantes e sua condição resolutiva. Questionamentos sobre os aspectos
discutidos na formação que são emanados da necessidade do cotidiano pedagógico e que são
contemplados neste Programa de Horas de Estudos oferecido pela Secretaria Municipal de Aracaju, foram
relatados por 70% das falas que as questões de organização metodológicas, como métodos e organização
do cotidiano pedagógico é absolutamente atrelado ao sistema apostilado adotado pelo município, como
visto em depoimento do Professor 08: “Esclarecimentos e novas estratégias sempre são abordados, mas
fora da realidade do meu cotidiano”. Parafraseando Alarcão (2011), a formação continuada veste seu
caráter essencial na medida em que inter-relacionam as necessidades e a dinamização de resoluções a
estas no movimento circular, de complementaridade entre prática-reflexão, reflexão-ação.

Entendendo a relação entre as temáticas do Programa de Horas de Estudo e os debates atuais acerca da
Educação Infantil, e as competências do professor nesta etapa da educação básica, em resposta a tal
questão, 20% dos professores se absteve, sendo que 50% falam das discussões acerca de inclusão de
pessoas com necessidade educativas especiais e igualdade de direitos e 30% descrevem os temas da
atualidade.

A avaliação docente do Programa apresenta como pontos positivos levantados à troca de experiências,
sugestões de atividades e abordagem dos temas atuais. Entre os pontos negativos, a disponibilidade de
horários e locais, a metodologia utilizada para participação, a exemplo do que o professor 07 afirma: “A
metodologia aplicada foi maçante”.

Corroborando com as afirmações de Zeichner (1993) percebo que o educador somente poderá qualificar
sua prática quando ele se constituir um educador reflexivo, capaz de pensar na sua educação e
promovê-la aos seus educados de maneira coesa e coerente com princípios educativos éticos, respeitando
suas singularidades entendendo-se como fundante neste processo perene de conhecer e reconhecer, de
entender, refletir e agir de modo resolutivo alavancando atitudes eficazes perante o fazer educativo no
espaço coletivo que media.

3. Ligando pontos: tecendo comentários no diálogo entre educadores

O entendimento da existência de um ser, um grupo que “não fala”, do infante e tendo ele reconhecido e
denominado de criança, vem através da história social humana e concomitante ao desenvolvimento
bio-psico-social da infância tem permeado as observações, entendimentos e tratamento da criança e sua
relação constitutiva consigo mesma, com seu grupo social e com a concepção de seu desenvolvimento
enquanto pessoa na teia de atividades que formam seu ser e estar na sociedade em que esta inserida.

A multiplicidade contemporânea levantam a necessidade de superação de enraizadas concepções,
pautadas nas discussões que faz a atualidade reclamar entre fatos e fatores as impressões obsoletas
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envoltórias na atuação docente, atreladas as características cuja reflexão nos levam a conceitos de
valorização deste atendimento e de seus profissionais como ponto crucial na perspectiva de amarrar laços
qualitativos de atuação docente na Educação Infantil e respectivamente na oferta e atendimento desta
etapa da educação brasileira.

O diálogo constitui-se condição primeira de troca e entendimento entre partes para participação conjunta
de um tema. Segundo Aurélio, no sentido lato, o verbete diálogo traduz-se “fala entre duas ou mais
pessoas” e, neste momento que retrata o processo reflexivo desta pesquisa, nos conduzindo a busca deste
conceito como espinha dorsal para qualificar a relação entre a instituição mantenedora (Secretaria
Municipal de Educação) ordenadora do processo constituído de formação continuada dos professores em
atuação, também na Educação Infantil, edificando a importância de participação ativa, efetiva e qualitativa
destes como agentes participe, orientador dentro de suas especificidades no campo de vista teórico e
prático pata fortalecimento da relação entre aprender-ensinar, ensinar-aprender que esta relacionado a
ação docente. Nas palavras de Alarcão (2011):

este diálogo não pode quedar-se a um nível meramente descritivo, pois seria
extremamente pobre. Tem de atingir um nível explicativo e crítico que permita
aos profissionais do ensino agir e falar com o poder da razão (p.49).

Pautada nas entrevistas realizadas pela troca de experiências e oferta de cursos variados e diversidade de
temáticas no que concerne a Educação Básica (DEBA). Para a Educação Infantil fica evidente o papel de
formação do Sistema Apostado adotado como mecanismo de orientação do processo formativo dos
docentes estabelecido pelo referido sistema e pautados no uso proficiente deste. Ressalta-se que através
da avaliação dos cursos e facultado os professores encaminham novas sugestões e interesses de temas a
ser trabalhado nos cursos, no entanto estes não são valorizados suficientemente para constitui-se
condutores de novas atitudes e estruturação da formação para alavancar pontos principais elencados pelos
docentes. Esta análise fica evidente nos depoimentos, bem como em toda conjuntura de ações percebidas
ao longo do processo observado.

Variados pontos relevantes foram levantados a cerca da necessidade de reestruturação que permita maior
aproximação entre desejos e necessidades dos professores e a atual organização do Programa, permitindo
orientação de temáticas que possibilite maior legitimidade nos horários destinados ao estudo da teoria,
prática e conjuntura educacional proveniente da realidade educacional municipal aracajuana. Ampliando o
interesse dos professores, mecanismos que viabilizem e motive participação dos docentes, demostrando
um afastamento entre objetivo do programa e sua efetiva concretização, com aspectos de ruptura no
entendimento e significado destes com o desejo de participação ativa, consciente e refletiva dos
professores.

Se não há mudança, persiste a mesmice enfadonha e aprisionante entre a falta do desejo de participação
e a continuidade de ações não reflexivas, assim como afirma Alarcão (2011) quando cita Edgar Morin
(2011): “a informação, se não for organizada, não se constitui em conhecimento, não é saber, e não se
traduz em poder” (p. 17).

No processo de escuta dos professores, através das entrevistas, eles relatam suas expetativas,
motivações, aspirações e avaliação da participação no processo formativo “Horas de Estudo”. Em maioria,
eles afirmam a insuficiência da formação pedagógica inicial para enfrentamento da complexidade de
situações advindas do cotidiano pedagógico, vêem a importância da formação continuada, no entanto,
sente a dificuldade de participação pela localidade e horários em que tais cursos são oferecidos, bem como
a necessidade de ampliação de temáticas envolvendo a área de atuação (Educação Infantil) e correlação
desta com o cotidiano pedagógico, com a completa a professora 08 “Aplicabilidade”. Percebe-se nas falas
um distanciamento, fortalecido pela ausência comunicativa entre os três setores entrevistados no que
concerne a objetivos, expectativas e organização do Programa Horas de Estudo, o sentido de formação
deve ser repensando, reconstruído, resignificando no intuito de vesti-lo de racionalidade e praticidade
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necessária de imprimi-lhe resolutividade, transmutando conceitos de sua formatação, como lemos em
(LIBNEO 2011, p.16)

setores ligados a órgãos oficiais (Secretarias de Educação, por exemplo)
imaginam que a utilização de novas tecnologias seria suficiente para formar ou
capacitar professores, tornando-os técnicos executores de pacotes de instruções.

De modo aparentemente secundarizado, a formação docente se apresenta a este contexto com a
volatilidade de finalidades recaem sobre a Educação Infantil e, por meio disto, a própria ação docente
apresenta-se secundaria afastando-os dos momentos e objetivos reflexivos, autônomos e emancipatórios
transformando-os em peregrinos em buscas sedentas de receitas automatizadas ou a imutabilidade das
ações irrefletidas e cristalizadas. A inapetência formativa se instala na falta de ações formativas que
promovam na docência a perspectiva de pensar, opinar, atuar, refletir e conscientemente inferir sugestões
e caminhos que sobremaneira sejam “vistos e ouvidos” mediante sua própria operacionalização de sua
atuação enquanto profissional.

Não cabe aqui a busca por receitas e programas “infalíveis”, mas a consciência da realidade para de modo
atuante e digno estabelecer um compromisso de estudo, de reflexão, de diálogo com a formação
continuada dos professores comprometidos com esta educação para a infância.
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