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Resumo 
O presente artigo tem como principal objetivo refletir 
acerca da formação de professores que atuam na Educação 
Infantil. A construção metodológica pautada em uma 
abordagem quanti-qualitativa contemplou a coleta e a 
análise dos microdados do Censo Escolar da Educação 
Básica (INEP, 2013), referentes aos indicadores de formação 
docente dos profissionais atuantes na Educação Infantil, em 
Porto Alegre, RS. Além disso, foi realizado um 
levantamento bibliográfico acerca das produções que 
envolvem a temática formação de professores em serviço, 
no portal da Anped Sul dentre os anos de 2000 a 2012. A 
partir da análise articulada dos microdados censitários e das 
pesquisas acadêmicas, constatou-se: a carência de 
formação dos profissionais investigados, possibilitando a 
inferência de que prevalece o viés assistencialista neste 
nível de ensino; a necessidade de viabilizar alternativas 
perante a fragilidade formativa desses profissionais, por 
meio da proposição de uma formação docente que possa 
ocorrer na própria escola, com a aposta em alternativas de 
formação em serviço; a ampliação das pesquisas 
acadêmicas que discutem a temática, propondo a 
valorização da escola como espaço formativo, na medida 
em que permitem que o professor constitua-se a partir de 
suas próprias práticas. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; formação docente; 
formação em serviço. 
 

 
Mayara Costa da Silva 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
mayaracsilva@ig.com.br 

 
 
 
 
 
 

 



 
«titulo» 

 «autor» 

X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014.                                                                                    p.2 
 

  

 

X
 A

nped Sul 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo estabelecer uma 

contextualização acerca da formação dos professores atuantes na Educação Infantil, nas 

modalidades creche (0-3 anos) e pré-escola (4-5 anos), buscando, por meio desta 

reflexão, pensar alternativas de formação que possam alcançar os professores in lócus, 

ou seja, iniciativas formativas que possam ocorrer em parceria com a escola, na e com a 

instituição, qualificando o percurso desses profissionais por meio da formação em 

serviço. 

Inicialmente busquei compreender qual tem sido, prioritariamente, a formação 

dos professores de Educação Infantil na cidade de Porto Alegre. Nesse sentido, ao 

realizar uma consulta aos dados do Censo Escolar da Educação Básica (2013) que se 

referem à escolaridade dos professores de educação infantil no município supracitado, 

encontro informações que indicam que grande parte dos docentes responsáveis por 

turmas envolvendo as faixas etárias de 0 a 6 anos não possuem formação em Ensino 

Superior. Além disso, os dados apontam para a presença de muitos professores ainda 

com formação apenas em nível médio ou fundamental, sem a modalidade normal, ou 

seja, contrariando as indicações expressas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, afirmando em seu artigo 62º, na 

sessão dedicada aos profissionais da educação que a formação de docentes para atuar na 

Educação Básica:  

 
[...] far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio, na modalidade Normal.(LDB, 1996) 
 

A partir do levantamento destacado me proponho, no âmbito da presente 

investigação, de cunho quanti-qualitativo, a refletir acerca de alternativas de formação 

que possam alcançar esses docentes em suas instituições de trabalho, ou seja, 

possibilidades de formação que possam ocorrer no âmbito da própria escola, tomando 

como base um dos fundamentos que a LDB n. 9394\96, em seu Artigo 61º, aponta como 

prioritariamente constitutivos da formação de profissionais da educação: “a associação 

entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço”. 
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Para tanto, além dos microdados do Censo Escolar de Educação Básica divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), foi 

realizado um levantamento bibliográfico acerca das produções que envolvem a formação 

em serviço nos portais que congregam as os trabalhos apresentados no Seminário de 

Pesquisa em Educação da Região Sul- Anped Sul, entre os anos 2000 e 2012, no grupo de 

trabalho referente à formação de professores, com vistas a compreender o que vem 

sendo discutido acerca da formação de professores em serviço, prioritariamente na 

região Sul, bem como buscando oferecer visibilidade a tal temática.  

 

Sobre números que dizem algo... 

Buscarei apresentar os dados, refletindo acerca dos números, os quais, acredito, 

dizem alguma coisa, ou seja, não trabalharei sobre os dados como forma de provar algo, 

mas sim, utilizá-los-ei como instrumento que me auxiliará a refletir acerca da possibilidade 

de formação docente como proposta no âmbito do presente estudo. Estes dados 

referem-se ao Censo Escolar da Educação Básica1, realizado pelo INEP sendo considerado 

o principal instrumento de coleta de informações da Educação Básica, pois abrange todas 

as suas etapas e modalidades, sendo constituído com o auxílio das secretarias municipais 

e estaduais da educação, bem como, por meio da participação de todas as escolas 

públicas e privadas do País. O acesso aos microdados do Censo foi feito por meio de um 

software de estatística chamado SPSS2. 

Na tabela 1, referente à escolaridade dos professores em serviço na modalidade 

creche, ou seja, àquela que compreende o ensino às crianças com idades entre 0 à 3 anos, 

somados os docentes que não possuem ensino superior, torna-se possível perceber que 

estes contabilizam cerca de 73% dos profissionais em sala. Além disso, é visível ainda o 

grande número de docentes que possuem escolaridade inferior àquela apontada pela 

LDB n. 9394\96 como mínima para professores da Educação Infantil, totalizando cerca de 

36% dos docentes em sala de aula. 

                                                           
1 Informações acessadas pelo portal do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira . 
2 Statistical Package for the Social Sciences - software científico de análise de dados estatísticos 
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Fonte: Censo Escolar da Educação Básica- 2013  

Na tabela 2, a qual se refere à escolaridade dos professores atuantes na 

modalidade pré-escola, ou seja, àquela que compreende o ensino às crianças de 4 a 5 

anos, já é possível perceber um decréscimo no número de professores sem formação em 

nível superior, na medida em que esses totalizam cerca de 35% do total de professores 

docentes na Educação Infantil pré-escolar. Desses, cerca de 14% não possuem nem 

mesmo a formação em nível de magistério,  formação mínima exigida pela LDB com 

relação à formação do docente em Educação Infantil.  

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica (2013) 

Torna-se possível notar, a partir da exposição dos dados encontrados, que o 

número de docentes com carência de formação na Educação Infantil é bem maior quando 

lançamos nosso olhar para as crianças na faixa etária compreendida entre 0 e 3 anos, 

Tabela 1. ESCOLARIDADE DE DOCENTES – EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE (0-3 anos) 

 
 

DOCENTE 
 

ESCOLARIDADE Total 

F.I. F.C. M. M.I. E.M. S. 

25 243 729 6 699 967 2669 

,9% 9,1% 27,3% ,2% 26,2% 36,2% 100,0% 

F.I.-Fundamental incompleto 
F.C.-Fundamental completo 
M.-Ensino Médio - Normal/Magistério 
M.I.-Ensino Médio - Normal/Magistério Específico Indígena 
E.M.- Ensino Médio 
S.-Superior completo 

 

Tabela 2 - ESCOLARIDADE DE DOCENTES – EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA (4-5 anos) 

 
  

DOCENTE 

ESCOLARIDADE Total 

F.I F.C M M I E.M S 

3 60 488 3 290 1534 2378 

,1% 2,5% 20,5% ,1% 12,2% 64,5% 100,0% 

F.I.- Fundamental incompleto 
F.C.- Fundamental completo 
M.- Ensino Médio - Normal/Magistério 
M.I.- Ensino Médio - Normal/Magistério Específico Indígena 
E.M.- Ensino Médio 
S.- Superior completo 
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tendo em vista que mais de 35% destes docentes não possui sequer a formação em 

magistério, exigência mínima disposta pela LDB. Tal indicador contribui para que 

possamos refletir, entre outras questões, sobre o quanto a dimensão de assistencialismo 

continua predominante quando nos referimos à educação das crianças bem pequenas.  

As instituições de Educação Infantil são, muitas vezes, percebidas ainda como 

espaços nos quais predominam ações de cuidado e assistencialismo, o que, contribui para 

a visão da não necessidade de formação desses professores, os quais precisariam apenas 

ter o “dom” e gostar de crianças. Esse olhar faz parte de uma construção histórica, a qual 

contribuiu para a percepção da Educação Infantil como área que envolve, de acordo com 

Fernandes, Horn &Silva (2009, p 48) “objetivos tidos como de baixa necessidade de 

estudo mais aprofundado, caracterizando cenário de falta de formação [...]”. Faço minhas 

as palavras de Horn (2004, p. 14), quando a autora afirma:  

 
Sabemos que anos e anos de uma prática voltada somente para a guarda e para 
o cuidado, de pouca atenção à formação profissional dos educadores infantis e 
de um atendimento precário em todos os sentidos não se dissiparão como em 
um passe de mágica. É chegado o momento de muito trabalho, de muitas 
modificações, sejam estruturais, sejam pedagógicas.  
 

Aliando-me à visão de Horn (2004), sustento a mesma posição, a de que temos 

que investir na mudança e apostaria no (re)pensar que leva em consideração a formação 

dos profissionais envolvidos com a educação de crianças pequenas. Nesse sentido, 

considero importante que pensemos em alternativas de formação que não anulem a 

experiência e as vivências que compõem a trajetória profissional destes docentes já 

atuantes em sala de aula, mas que levem em consideração esse caminho traçado. 

Tomando essa como uma das principais constatações possíveis por meio da 

análise dos dados censitários coletados, - a carência na formação do professor atuante 

em salas de aula na Educação Infantil e necessidade de investimento nessa questão -, 

proponho-me a refletir acerca de alternativas de formação que podem ser sustentadas no 

contexto do fazer docente destes professores e que envolvam a participação dos 

mesmos, de maneira que estes docentes tornem-se sujeitos de sua formação, 

capacitando-se por meio de suas próprias experiências, de maneira a apostar em um 

“formar-se formando”.  
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Buscando aproximações... 

Buscando compreender os caminhos tecidos até o presente momento com 

relação às produções acadêmicas que discutam a temática da (auto) formação de 

professores em serviço como alternativa potente, foi realizado um levantamento nos 

portais que agregam as produções apresentadas na Anped Sul - Seminário de Pesquisa 

em Educação da Região Sul. A escolha do Seminário de Pesquisa em Educação da Região 

Sul, foi pela visibilidade que o mesmo tem entre os pesquisadores da região de 

abrangência, agregando e oferecendo visibilidade às produções da mesma.  

A partir do levantamento inicial, foram encontrados 168 trabalhos que tinham 

alguma aproximação com a temática discutida. Após segunda leitura analítica dos 

resumos, foram selecionadas 20 produções, em função de perceber maiores pontos de 

interlocução com a reflexão a qual me proponho no presente estudo. Após leitura dos 

trabalhos de maneira integral, destacaram-se 12 pesquisas, as quais buscavam refletir 

acerca de perspectivas de formação que se aproximam mais intimamente com aquela 

que é explorada no presente estudo, levando em consideração, prioritariamente, o 

espaço de trabalho do docente como potente local de formação. 

A partir da análise dos estudos encontrados, tornou-se possível encaixá-los em 

três eixos de análise, os quais congregam: a) Análise de experiências específicas de 

formação a partir de projetos em desenvolvimento, b) Estudos sobre a representação dos 

professores e c) Análise documental ou de pesquisas.  

No âmbito da análise de experiências específicas de formação a partir de projetos 

em desenvolvimento, Eckhardt(2000) explora a formação continuada de professores das 

séries iniciais a partir da existência de um laboratório de matemática, por meio do qual 

houve a possibilidade de que os professores refletissem acerca de suas próprias práticas. 

As mudanças ocorridas nos professores foram analisadas com base nas categorias de 

construção do conhecimento profissional, realização profissional e ação pedagógica. De 

acordo com a autora, dentre outras coisas, tornou-se possível observar, a partir do 

trabalho desenvolvido com o laboratório de matemática, a construção progressiva da 
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autonomia por parte dos professores (tanto moral, quanto intelectual), abertura para 

novos desafios, indicando a passagem da segurança absoluta para a segurança relativa, o 

que auxilia na compreensão de que não existem receitas, na medida em que os alunos e 

os contextos mudam. Além disso, alerta para fato de os professores participantes não se 

sentiam confortáveis para trabalhar com a matemática, aspecto que foi se modificando 

ao longo do desenvolvimento do projeto. Há destaque para a consideração de que, os 

professores passaram a desconstruir a visão hierárquica de construção de conhecimento 

em sala de aula, colocando-se além de ensinantes, também como aprendentes, em uma 

perspectiva de construção coletiva. 

Dickel, Colussi, Bragagnolo &Andreolla (2002), buscam estabelecer uma reflexão 

sobre o processo formativo desenvolvido a partir do projeto "Educação Formal e 

Periferia: pela melhoria da ação docente nas escolas públicas municipais de Passo Fundo", 

iniciativa do GESPE (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação), tendo como principal 

objetivo a explanação sobre a capacidade dos docentes de formarem-se a partir do seu 

próprio trabalho. As participantes do projeto desenvolviam relatórios após cada uma das 

sessões de estudo do projeto. Segundo as autoras, “o trabalho pautou-se na metodologia 

da práxis, entendida como um processo permanente de relação entre a teoria e a 

prática.”, ou seja, apoiando-se na ideia de inseparabilidade entre teoria e prática. 

Importante destacar que, ao longo do processo formativo desenvolvido junto ao grupo 

de professoras participantes, as reflexões produzidas foram sendo construídas em 

relação com as demais colegas também professoras, e não de maneira solitária, o que 

corrobora com a visão de uma construção de conhecimento que ocorre por meio da 

relação.   

Nery & Maldainer (2008) apresentam uma reflexão acerca de um processo 

formativo decorrente do Projeto “Folhas”, desenvolvido pela Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná. O projeto tem como principal objetivo “viabilizar meios para que 

professores da Rede Pública Estadual do Paraná pesquisem e aprimorem seus 

conhecimentos, de forma colaborativa, buscando a qualidade teórico-metodológica da 

ação docente. (p.4)”.  Participaram da pesquisa cinco (05) professores, os quais já haviam 

participado do projeto “Folhas”, com os quais foram realizadas entrevistas. A partir disso, 
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dentre outras considerações, destaco como relevante o fato de que o projeto contribuiu 

para o deslocamento da visão de formação tradicional, caracterizada pela “transmissão 

de saberes” para uma visão de auto-formação, que se constitui a partir da prática do 

professor.  

Tsukamoto (2010) realiza um estudo no qual aponta resultados de uma proposta 

de formação em serviço, realizada junto a doze (12) professores de Educação Infantil de 

escolas regulares, em Curitiba, no Estado de Paraná, realizada diante da solicitação de 

pais de alunos surdos à Escola de Educação Especial, que funciona na perspectiva do 

Atendimento Educacional Especializado, oferecendo apoio especializado aos alunos 

incluídos. Desta forma, foram realizados estudos quinzenais junto a esses professores, os 

quais eram convidados a refletir a partir de suas práticas. Diante da proposta de formação 

em serviço tornou-se possível perceber, como um dos efeitos, a efetiva participação dos 

alunos incluídos nas aulas da Educação Infantil. 

Peres, Zanella &Jablonski (2010) propõe seu estudo a partir do desenvolvimento 

de um projeto intitulado “Cirandas do imaginário”, por meio do qual objetiva-se pensar a 

(auto) formação a partir do imaginário. O projeto “teve como objeto principal reunir 

pessoas para pensar e debater temas que não fazem parte do currículo instituído, mas 

que estão na base das representações sobre o entorno da vida humana. (p. 2)”. Nesse 

sentido, o processo de formação proposto contribuiu para ampliar a visão de profissional 

docente que cada pessoa carrega consigo. As autoras defendem a perspectiva de 

(auto)formação, utilizando-se das ideias apresentadas por Antonio Nóvoa, no sentido de 

que “ao direcionar os olhares para o sujeito, como integrante e protagonista do seu 

processo de formação, seus saberes experienciais e conhecimentos passam a ser 

fundamentais nesse percurso, que se constrói além de palestras ou cursos. (PERES, 

ZANELLA & JABLONSKI, p. 10)” 

          Silva, Chaves & Ghiggi (2012) analisam uma experiência de formação docente 

articuladas ao principio da pesquisa, em uma escola da Rede Municipal de Ensino da 

Região Sul do Brasil, da qual participam nove (09) professores. A formação proposta no 

âmbito da instituição analisada envolve dois eixos organizativos: “a) ponto de partida nas 

necessidades concretas do cotidiano escolar; b) construção a partir do 
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olhar/pesquisar/buscar/refletir/mudar do próprio professor na relação com os demais. 

(p.2)”. Os professores que integram o grupo que participa na iniciativa de formação 

encontra-se semanalmente de maneira individual e quinzenalmente de maneira coletiva, 

momentos para os quais são definidos previamente temas pensados a partir do cotidiano 

da escola. A partir da análise da experiência formativa, os autores desenvolvem algumas 

pontuações acerca da formação permanente, afirmando que a mesma deve contribuir 

para que o docente assuma o protagonismo sobre a sua prática, constituindo-se na 

reflexão e no coletivo. Destacam ainda:  

 
A formação permanente não deve tratar de abstrair o saber tácito, ou de 
respaldar a permanência na curiosidade ingênua, mas se coloca como 
possibilidade de, ao propiciar momentos de reflexão individual e debate 
público, organizar as fragilidade que são inerentes ao fazer docente 
naquele momento, ir em busca de novos referenciais, de conhecimento 
cientificamente organizado, redefinindo a própria ação. (SILVA, CHAVES 
& GHIGGI, 2012, p.9) 

 
Medina & Portilho (2012) desenvolvem um estudo que tem como principal objetivo 

o desenvolvimento de uma proposta de formação continuada envolvendo professoras de 

Educação Infantil, convidando-as a pesquisarem suas próprias práticas. O estudo 

envolveu 16 professoras e 16 educadoras de um  Centro Municipal de Educação Infantil de 

Curitiba – Paraná. As pesquisadoras afirmam que o desenvolvimento da iniciativa de 

formação, permitiu que as professoras percebem-se como pesquisadoras e ofereceu 

ainda a possibilidade de aproximação entre os conteúdos trabalhados e o contexto de 

trabalho das participantes da pesquisa.  

Acerca das pesquisas que envolvem a representação dos professores, Rafaeli & 

Silva (2006) buscam compreender quais as representações sociais de professores de 

Lages – Santa Catarina (SC) referente à formação continuada. As autoras apontam 

aspectos que constituíram as visões acerca da formação continuada ao longo dos 

tempos, oferecendo destaque para uma visão que envolve a prática reflexiva do docente, 

tomando como ponto de partida seu próprio fazer pedagógico, em uma perspectiva de 

“ação-reflexão-ação”. A partir do desenvolvimento da pesquisa, percebeu-se que a 

reflexão envolvendo a teoria e a prática é ainda pouco contemplada, oferecendo 
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destaque para o fato de o programa de formação continuada do qual os professores vêm 

participando oferece uma dimensão de “receitas e manuais”, em dissonância com  a 

perspectiva de reflexão  das práticas docentes.  

Citolin, Forster & Kasper (2010) realizam um estudo acerca de ações formativas 

que ocorrem no contexto escolar, a partir de vivências e necessidades do mesmo, 

buscando perceber quais os significados atribuídos a essas experiências pelos 

professores e pela direção da escola pesquisada. Foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas junto aos sujeitos da pesquisa, e, posteriormente, a análise de narrativas 

referentes às atividades pedagógicas desenvolvidas junto aos professores, da qual 

participaram cinco (05) professoras sorteadas dentre as quais já haviam sido 

entrevistadas. Tornou-se possível constatar  que as iniciativas de formação desenvolvidas 

no espaço da escola são, valorizadas pelos docentes,  sendo  notável a qualificação do 

trabalho docente mediante  iniciativas formativas como essa. Além disso, essas práticas 

formativas colaboram na instituição de parcerias e diálogo entre os docentes e a escola. 

Vieira (2010) analisa como o exercício proveniente da prática docente de 

professoras alfabetizadoras contribuiu para a formação das mesmas. A pesquisa se 

desenvolveu em cinco (05) escolas de Curitiba, e constituiu-se a partir da história de vida 

das professoras que atuam como alfabetizadoras, com as quais a pesquisadora realizou 

entrevistas. Torna-se possível afirmar a importância da prática pedagógica dessas 

profissionais para a constituição de sua formação, em uma perspectiva que valoriza a 

teoria e a prática, de forma que as duas são percebidas como complementares. 

Tomando como base o eixo que envolve a análise de documentos e pesquisas, 

Beck & Selbach (2008) buscam refletir, a partir de duas pesquisas diversas, acerca das 

implicações decorrentes do novo paradigma da ciência, o qual “almeja reaproximar o 

conhecimento que foi fragmentado em partes para formar a totalidade, a inter-relação e 

a interconexão (p.4)”.  Problematizam a formação do professor reflexivo, com vistas a 

desconstruir a visão tradicional de formação. Os participantes de uma das pesquisas são 

professoras atuantes na área de Educação Especial; os da outra, são professores de um 

curso de Odontologia. A partir das duas experiências de pesquisa distintas, refletem 

sobre a formação do professor reflexivo  e suas praticas pedagógicas. Constatam a 
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ausência de reflexão pedagógica com relação às práticas desenvolvidas. Segundo as 

autoras, os professores não colocam este momento de reflexão em uma posição 

valorizada no tocante de sua formação, tornando-a fragmentada, dividida em partes. 

Vogt (2012) teve como principal objetivo analisar o espaço da reunião pedagógica 

em seu potencial formativo. A autora realiza um levantamento bibliográfico nos portais 

de teses da Capes e no Banco de trabalhos da Anped acerca da temática. A partir da 

análise do material encontrado, a autora oferece destaque para este espaço, dentro da 

escola, como alternativa de formação, desde que haja envolvimento da coordenação 

pedagógica e de todos os sujeitos envolvidos. Destaca que a dinâmica formativa na 

escola não pode ocorrer por decisão e mobilização de uma só pessoa, mas do coletivo 

como um todo, reafirmando, a visão da construção de conhecimento por meio das 

relações. 

A partir da análise dos estudos encontrados, torna-se possível perceber o 

crescimento do interesse pela temática que envolve a formação de professores no 

âmbito do espaço de trabalho dos mesmos, ou seja, no ambiente da escola, tendo em 

vista que há um crescimento no número de trabalhos entre 2010 e 2012. Além disso, é 

possível perceber o crescente de trabalhos analisando experiências já existentes que 

envolvem iniciativas que apostam nessa perspectiva de formação, apontando para uma 

valorização da formação em serviço no âmbito da pesquisa e das produções acadêmicas.  

 

 

Alternativas de formação in lócus 

Como previamente anunciado, um dos objetivos da presente investigação diz 

respeito à reflexão acerca de processos formativos que levem em consideração 

alternativas que possam alcançar os professores in lócus, ou seja, iniciativas formativas 

que possam ocorrer em parceria com a escola, na e com a instituição, levando em 

consideração, tanto as propostas que possam vir a surgir a partir de iniciativas da própria 

escola, desde que as mesmas estejam atentas àquele contexto e que envolvam 

necessidades expressas pelo corpo docente, quanto àquelas que ocorrem em uma 
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perspectiva de autoformação, levando em consideração o espaço de trabalho do 

professor e as relações que ali estabelece. Deixo claro que a intenção não é a de oferecer 

receitas prontas, mas sim, indicar pistas, bem como, propor uma reflexão acerca de 

alternativas possíveis de formação, que estejam ao alcance da escola.  

Quando falo em uma formação in lócus, refiro-me a uma formação em serviço, 

decorrente de experiências e vivências, ou seja, aquela que ocorre no lugar no qual se 

insere este profissional, neste caso a escola. Destaco ainda que a formação em serviço 

ocorre também em espaços que vão para além da sala de aula, como nos momentos em 

que o docente propõe-se a planejar, avaliar e refletir suas práticas. Além disso, torna-se 

importante incluir no conceito de formação em serviço as ações formativas que ocorrem 

por iniciativa da gestão escolar, desde que essas venham apoiadas em necessidades 

apresentadas pelo corpo docente em questão, bem como, levando em consideração o 

contexto escolar. 

A formação em serviço, embora não substitua a formação inicial e a necessidade 

legítima de que o exercício da docência, no cenário brasileiro, contemple as normativas 

legais, torna-se uma alternativa potente ao pensarmos na carência ainda existente, no 

que se refere à formação dos professores atuantes em salas de aula na Educação Infantil. 

Essa possibilidade torna-se rica, quando levamos em consideração que ela pode ocorrer 

no local em que se atua, por meio da análise de nossas próprias práticas pedagógicas. 

Evidencia-se a necessidade, entretanto, de que tenhamos claras algumas caraterísticas 

constitutivas de propostas de formação em serviço, as quais se tornam imprescindíveis 

para pensar alternativas como essa.  

O processo de formar-se em serviço em uma perspectiva de (auto)formação por 

exemplo, aquela formação que ocorre no âmbito de sala de aula quando o professor está 

atuando, ou mesmo para além desse espaço, nos momentos nos quais o professor se 

propõe a refletir acerca de sua prática docente, seja por meio do planejamento, da escrita 

de um caderno de registros, da constituição de avaliações ou de reuniões pedagógicas, os 

quais não se caracterizam por serem propostas formais, mas, que oferecem ao professor 

a constante oportunidade de “formar-se”, constitui-se pelas relações.  
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Apoio-me nas ideias de Humberto Maturana, quando afirmo que o processo de 

produção do conhecimento se dá em relação, ou seja, o processo de formar-se não 

ocorre de maneira solitária, mas sim, por meio da relação com o outro. Segundo Tardif 

(2002, p.49), o professor dificilmente atua na solidão, tendo em vista que sua ação 

docente se constitui, prioritariamente, na relação com seus alunos. O autor destaca ainda 

que a constituição da atividade docente ocorre “em uma rede de interações com outras 

pessoas, num contexto onde o elemento humano é determinante e dominante e onde 

estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes [...]”. Considero esse aspecto, 

um dos pontos determinantes na constituição de um processo formativo: a percepção de 

que o conhecimento é construído em rede, a qualse constitui em uma combinação do 

regular com o mutável (MATURANA & VARELA, 2001) e não de forma linear. 

Maturana & Varela (2001) nos apresentam o conceito de autopoiese, o qual diz 

respeito a uma produção continua de si mesmo, que ocorre por meio das relações com o 

outro e com o meio em que vivemos. Compreendo o “formar-se” ou “auto-formar-se” 

com base nesse conceito, apostando em um contexto que se constitui a partir das 

relações. Auto-formação compreendida então não como uma construção que se dá “só”:  

 
Não como aprendizagem solitária, desacompanhada, individual [...] sim 
como um percurso singular, não individual. Como algo que se constrói a 
partir de suas experiências, sempre afetadas pelas relações com outras 
pessoas e coisas. Auto-formação como criação de si mesmo, como busca 
de suas marcas mais atuais, como relativa apropriação de suas 
singularidades. (PECOITS, 2009, p.81) 

 
Apostar em uma formação que parte de nossas próprias experiências, torna-se 

algo potente na medida em que temos, nessa perspectiva, a oportunidade de refletir 

acerca de nossas ações e práticas pedagógicas, auto-avaliando-as. Compreendo o 

conceito de experiência, a partir das palavras de Larrosa (2002, p.21) que a define como 

“o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca.”, ou seja, experiênciar algo é fazê-lo significativo para nós. 

Nesse sentido, pensar acerca de uma formação decorrente de nossas experiências, é 

valorizar nossa prática docente, é significá-las, logo, refletí-las, aspecto crucial na 

constituição docente.  
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Desta maneira, faz-se necessário pensar em processos de formação que levem em 

consideração a constituição do professor reflexivo, compreendendo a não-lineariedade 

deste processo formativo, na medida em que o mesmo se constitui a partir do contexto 

da ação docente. Nesse sentido, a reflexão de nossas práticas, como destacado 

anteriormente, é o que torna nossas experiências significativas, legitimando-as  como 

componentes  da formação do profissional docente.  

 Flóride e Steinle (2013) também destacam alguns aspectos constitutivos deste 

tipo de iniciativa, dentre os quais, considero importante enfatizar: “nas estratégias de 

formação em serviço, os professores constituem-se em sujeitos do próprio processo de 

conhecimento onde ora são professores “ensinantes” ora professores “aprendentes”” 

(p. 11-12). 

 Portanto, para que uma iniciativa de formação em serviço ocorra, é necessário, 

antes de qualquer outra coisa, que o docente saiba se colocar na posição de alguém que 

não está em sala de aula apenas para ensinar, mas também para aprender na relação com 

os demais sujeitos que fazem parte deste processo, enfatizando a ideia de que a 

construção do conhecimento se dá em relação, uma “rel-ação” na qual todos os sujeitos 

envolvidos aprendem, todos ensinam, todos “trans-formam”.  

 

Algumas considerações... 

Neste momento da investigação, considero necessário resgatar os objetivos 

propostos como forma de retomar o percurso realizado e propor a possibilidade da 

continuidade da pesquisa nessa direção. Portanto, destaco a necessidade de estabelecer 

uma contextualização acerca da formação dos professores atuantes na Educação Infantil, 

a partir dos dados do Censo Escolar, buscando pensar alternativas de formação que 

possam alcançar os professores in lócus, ou seja, iniciativas formativas em serviço. 

Acredito, apoiada na reflexão tecida acerca dos dados coletados, bem como das 

produções encontradas, que as considerações aqui mencionadas tratam-se de 

apontamentos iniciais, os quais considero ter o potencial para lançar pistas sobre o que 

foi discutido, a fim de que sigamos refletindo sobre essa temática.  
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Ofereço destaque, a partir da coleta de dados, para a importância do Censo 

Escolar da Educação Básica, tendo em vista que o mesmo oferece visibilidade e nos auxilia 

a refletir e problematizar as fragilidades ainda presentes na educação brasileira. 

Compreendo como necessário maior investimento na utilização dos bancos de dados 

disponibilizado pelo INEP, tendo em vista que os mesmos nos oferecem pistas sobre o 

movimento da educação no Brasil.  

Além disso, torna-se importante ressaltar que as informações coletadas por meio 

do Censo Escolar “são utilizadas para traçar um panorama nacional da educação básica e 

servem de referência para a formulação de políticas públicas e execução de programas na 

área da educação. (Portal Inep)”, o que intensifica a importância de lançarmos um olhar 

mais atento para este instrumento de coleta de dados no sentido de refletirmos acerca 

dos investimentos necessários, principalmente no âmbito das políticas públicas. 

Considero possível afirmar ainda, apoiada nas produções acadêmicas acerca da 

temática, que há uma crescente valorização da formação em serviço, ou seja, aquela que 

forma o professor no espaço em que atua em sua docência, a partir das reflexões que 

levam em consideração suas próprias práticas pedagógicas, tomando-as como espaço de 

potencialidade e ressignificação da ação docente. Nessa perspectiva de formação, faz-se 

necessário que o docente se veja em uma posição em constante movimento, jamais fixa 

ou linear, por meio da qual vai de “aprendente” a “ensinante” constantemente, hora 

aprendendo, hora ensinando, sempre em relação com os demais participantes deste 

processo do ensino-aprendizagem.  

Além disso, reitero a importância da formação inicial, lembrando que a alternativa 

aqui discutida não a substitui, bem como a necessidade de que se contemplem as 

normativas legais no que se refere à formação docente no Brasil. Portanto, fica o convite 

para que possamos continuar pensando em alternativas como essa, não com a intenção 

de oferecer receitas prontas, mas buscando envolver o professor em seu espaço de 

trabalho, principalmente quando levamos em consideração a Educação Infantil, etapa de 

ensino ainda tão frágil no quesito formação de professores, como evidenciam os dados 

apresentados no inicio do presente trabalho. 
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