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Introdução
	No presente trabalho a formação do profissional da educação infantil está em foco e as lentes com as quais esta formação é focalizada são aquelas dadas pela pesquisa com abordagem qualitativa, iluminada pelos pressupostos teóricos da psicologia sócio-histórica, mais especificamente, pela concepção de linguagem de Mikhail Bakhtin.
	O material que subsidia as análises realizadas neste texto é fruto de entrevistas coletivas, realizadas com profissionais das Secretarias de Educação de um dos  estados da federação, responsáveis pela gestão do segmento da educação infantil em diferentes municípios. Nestas entrevistas, os profissionais  falam sobre os desafios que se colocam no trabalho com a educação infantil  e, entre outros temas, abordam a questão da formação dos profissionais da educação infantil com os quais trabalham nos diferentes municípios. Dentre os vários temas abordados durante as entrevistas, a questão da formação, em especial a relação teoria e prática,  será aquela sobre a qual esse texto se debruçará.

1- A metodologia do estudo
	A pesquisa no âmbito da qual este texto é construído tem como objetivo central realizar um levantamento das propostas de formação de profissionais da educação infantil num dos estados da Federação. Os caminhos metodológicos adotados no estudo foram: revisão de literatura; aplicação de questionário às Secretarias de Educação dos municípios do Estado; entrevistas  individuais e coletivas com equipes  responsáveis pela educação infantil nos municípios. 
	A partir da análise do material produzido nas entrevistas coletivas  discutimos, no presente trabalho,  a questão da formação dos profissionais da educação infantil, em especial a relação entre teoria e prática na formação inicial e continuada ou em serviço. 
	As entrevistas coletivas revelaram-se uma estratégia de pesquisa profícua pela possibilidade que oferecem aos participantes de partilharem  opiniões e experiências de forma solidária, fazendo emergir e confrontarem-se diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema, possibilitando a produção de linguagem num contexto de cooperação e de trocas entre os participantes.        A análise das falas dos profissionais entrevistados está fundamentada em alguns pressupostos da teoria bakhitiniana da linguagem, a saber:
-	O texto é a via de acesso aos sentidos que o outro constrói para suas experiências, ou seja, a linguagem é o ponto de partida para apreender a experiência do homem no mundo. "O que nos interessa, nas ciências humanas, é a história do pensamento orientada para o pensamento, o sentido, o significado do outro, que se manifestam e se apresentam ao pesquisador somente em forma de texto."  (Bakhitin, 1997 a, p. 330)
-	Os sentidos construídos a partir da linguagem dos sujeitos da pesquisa não são apenas expressões de uma individualidade , mas se constróem na e pela interação entre sujeitos, portanto esses sentidos estão marcados pela ambigüidade e pela contradição pois, "sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória." (Bakhitin, 1997 b, p. 66)
-	Os enunciados proferidos na situação de entrevista remetem a outros enunciados que se entrelaçam como elos de uma corrente. Portanto, cada enunciado pode ser tomado "como mônada que refrata todos os textos possíveis de uma dada esfera temática."(Souza, 1997, p.346) Isso porque "toda palavra, (todo signo) de um texto conduz para fora dos limites desse texto. A compreensão é o cotejo de um texto com os outros textos."(Bakhtin, 1997a, p.404)
      Considerando os pressupostos acima enunciados entendemos que, a partir do contexto microscópico das experiências narradas pelos sujeitos na situação de entrevista, é possível apreender elementos do universal, pois esta situação particular remete a uma diversidade de interpretações possíveis. O outro que se revela na linguagem não é um sujeito individual, mas um sujeito coletivo, marcado pelo contexto histórico-cultural no qual está inserido. Seu texto é um compósito de vozes que revelam não apenas a  experiência individual, mas a experiência de uma coletividade do modo como é percebida pelos indivíduos.
Segundo Moita (2000),  "o conhecimento dos processos de formação pertence antes de mais àqueles que se formam."(Moita, 2000, p. 117). Partindo dessa premissa, o acesso ao conhecimento sobre os processos de formação dos profissionais da educação infantil requer o diálogo com esses profissionais, a busca dos sentidos que os mesmos produzem para suas experiências de formação - inicial, continuada, em serviço.

2- A relação teoria e prática nas práticas de formação
	Neste texto, faço um recorte dos temas abordados nas entrevistas coletivas. Debruço-me sobre as falas onde a relação teoria e prática na formação dos profissionais da educação infantil é o tema sobre o qual os sujeitos discorrem. 
     A constatação da existência de um hiato entre a teoria e prática está fortemente presente nas falas dos profissionais das secretarias de educação entrevistados. Analisando o que dizem sobre essa relação foi possível perceber algumas questões recorrentes nos depoimentos, as quais podem ser sintetizadas nos seguintes eixos:
-	referências a professores que afirmam ter  se formado na prática, no próprio exercício das atividades profissionais com o segmento da educação infantil;
-	discussões em torno da situação de profissionais que, tendo uma formação a nível "teórico", não conseguem traduzir a teoria em mudanças significativas na prática;
-	a visão de profissionais que trabalham como formadores de professores sobre a relação teoria e prática nas práticas de formação. 
Em torno dessas questões é que pretendo desenvolver minhas reflexões.

2.1- Com prática, sem teoria: a grande escola
"(...) Não sabia o que fazer com aquelas crianças, não tinha a menor orientação, não tinha nenhuma informação do que fazer. Fui lidando com minhas crianças pequenas em casa, que àquela altura já tinham um ano e um pouquinho e a  filha recém-nascida. Assim, essa foi a primeira experiência, mas fui tocando, aprendendo e essa foi a minha grande escola, foi a verdadeira formação em serviço."(Entrevista 3: 704-715) O banco de dados de onde foram extraídas as falas transcritas no presente trabalho é composto pela transcrição de cinco entrevistas coletivas, realizadas no âmbito da pesquisa. As falas estão identificadas pelo número da entrevista e pela numeração que identifica as linhas transcritas. 
	Diante do grupo de crianças, sem qualquer experiência anterior ou informação sobre como lidar com elas, é na experiência como mãe que a professora vai buscar subsídios para desenvolver sua prática de educadora. Nesse depoimento, as condições de ingresso na profissão vão determinar uma estreita ligação entre as dimensões pessoal e  profissional, sendo essa ligação um espaço de formação. A "grande escola" é, portanto, a vida e os múltiplos papéis que os indivíduos desempenham nas relações sociais que vivenciam.
	"Será que a educação do educador não se deve fazer mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento  da disciplina que ensina?"(Lorit, 1992 apud Nóvoa, 2000, p.17) O discurso da professora nos leva a responder afirmativamente a esta pergunta, pois é na experiência enquanto mãe que ela busca subsídios para sua atuação como professora. A "formação em serviço", como ela mesma define, é na verdade a formação para o ofício de mulher/mãe, o que nos leva a inferir que, possivelmente, sua prática enquanto profissional da educação infantil esteja marcada, preponderantemente,  pelo papel da mãe. Na verdade, essa duas dimensões - mãe/professora - são indissociáveis, pois "compreender como cada pessoa se formou é encontrar as relações entre as pluralidades que atravessam a vida." (Moita, 200, p. 114)
	O reconhecimento da dimensão formativa da prática aparece em outras falas:

"Minha formação sempre foi em educação infantil. Trabalhei cinco anos com pré-escolar em colégio particular, depois eu fiz psicologia."(Metropolitana 2: 172-174)
"Então tudo isso veio muito de encontro comigo e eu tenho toda essa formação de educação infantil, prática. Eu não tenho formação acadêmica na área da educação infantil."(Entrevista 3: 444-447)
"Eu nasci em ...., comecei a estudar, entrei numa sala para ser estudante, numa turma de maternal, numa escola particular. Lá fiquei durante quatro anos e começou então minha vida - não é? - com educação infantil e nunca mais saí. Foram 19 anos dentro de sala de aula."(Entrevista 5: 596-597)

Ao fazerem referência à sua "formação em educação infantil", na verdade  as professoras estão se referindo a uma formação que se dá na prática, na interação com as crianças e com seus pares. Quais os conhecimentos mobilizados por essas profissionais em seus espaços de atuação? Se por um lado, reconhecem não terem uma formação específica para trabalhar na educação infantil, por outro, é inegável que estas professoras  construíram, em todos esses anos de atuação,  um saber  sobre seu ofício, esteja ou não este saber referido a uma teoria.
Segundo Tardif:
(...)para os professores de profissão, a experiência de trabalho parece ser fonte privilegiada de seu saber-ensinar. [...]
Os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plurais, compósitos, heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e manifestações do saber-fazer e do saber-ser bastante diversificados e provenientes de fontes variadas, as quais podemos supor também que sejam de natureza diferente. (Tardif, 2002, p. 61)

	Portanto, para compreender como os professores equacionam, em sua formação e em sua atuação, as dimensões da teoria e da prática, é preciso considerar esse compósito de saberes que subsidiam suas ações e que constituem um saber sobre a profissão construído pelos próprios professores. As fontes sociais de onde emanam esses saberes são muito mais amplas que o ambiente acadêmico dos estabelecimentos de formação inicial e somente considerando essa diversidade é possível construir um sentido para o que pensam e dizem os professores sobre sua formação.

2.2- A teoria que não se traduz em prática: acomodação?
"Tem aquele que tem a informação, que sabe e cai no comodismo de sentar aqui e fazer... é muito mais fácil: 'ah, isso vai me dar muito trabalho!' É também [acomodação]. Ele sabe, ele tem conhecimento, ele sabe  a responsabilidade nem que aquilo lá no fundo doa nele. Mas naquele momento para ele é mais cômodo, é mais cômodo não pôr aquilo que ele sabe, que ele entende, em prática."(Entrevista 4: 2120-2134)
"Só que muitos estudam ali, naquele momento. Vai ver na sala de aula, ele sabe o que fazer, ele tem a noção, mas não coloca. Não se  sente naquela... é a questão até do repasse. Repasse de professor para professor, de professor para sua prática. (Entrevista 4: 2038-2047)
	
Nos depoimentos acima a questão que se coloca é a do profissional que, tendo acesso à informação, não consegue traduzi-la em mudanças significativas na  prática. Nessas falas parece estar implícita a crença no poder da informação para modificar a prática e na responsabilidade com a melhoria da qualidade de seu trabalho que o profissional deveria ter quando tem acesso a essa informação . Ambos os depoimentos culpabilizam o professor por não colocar em prática o que prevê a teoria, não assumindo, de certa forma, sua responsabilidade com a mudança por comodismo.
	Problematizando a relação entre o acesso à teoria e as mudanças na prática, é preciso considerar que o "poder transformador" da teoria está diretamente ligado à possibilidade dos indivíduos fazerem uma reflexão crítica, tanto sobre os pressupostos teóricos quanto sobre os desafios que se colocam na prática. Nesse sentido, é preciso questionar a teoria, as condições e o locus de sua  produção. 
	Discutindo o papel da universidade na formação profissional dos alunos dos cursos de graduação, Fávero (2001) afirma:
Desvinculada e descomprometida com a realidade, a universidade em muitos momentos não se preocupa em produzir um saber que revele e transforme essa realidade. Produz um 'saber', só que ele é ilusório, frágil. Saber que não sabe; saber fragmentado e desatualizado na perspectiva teórica e sem qualquer ligação com a realidade concreta. Os estudantes dessa universidade talvez consigam dizer que estudaram tais teorias, ou tais autores, ou melhor, leram sobre eles... mas não sabem para que serve esse saber e muito menos o que a produção ou negação desse 'saber' tem a ver com a afirmação de  interesses e  necessidades fundamentais da sociedade.(Fávero, 2001, p. 59) 
	 
	Então nos perguntamos: existe realmente uma incapacidade ou comodismo do professor quando este  não modifica sua prática apesar de ter acesso à teoria? Ou deveríamos questionar as condições de produção dessa teoria e o modo como é "repassada" aos professores? Se podemos falar de um "saber que não sabe" , produzido no âmbito das universidades, o que dizer quando este saber chega ao professor esvaziado, sob a forma de repasses  consecutivos? Esse esvaziamento impede que o professor reconheça no saber da teoria os desafios com os quais se depara no seu dia-a-dia. No caso dos professores que atuam na educação infantil, a situação é agravada pelo fato de não haver, na formação inicial, uma preparação adequada para lidar com este segmento, o que é reconhecido pelos entrevistados.

"Se pega qualquer professor para trabalhar na educação infantil. As universidades não se preocupam em formar esse profissional, não há mudança nas grades curriculares que priorizem essa formação. Em muitas Universidades o currículo continua igual à época que eu saí."( Entrevista 2: 357-360)  
"Os cursos de Pedagogia não dão conta de formar o profissional preparado para trabalhar com a educação infantil. É ingenuidade achar que os cursos de pedagogia vão preparar o profissional, pois depende da universidade que ele estuda."(Entrevista 2: 362-363)
	
Fazendo coro às vozes que constatam a ausência de uma formação inicial que contemple as questões específicas da educação infantil, juntam-se as vozes dos professores que reconhecem que os conhecimentos aos quais tiveram acesso na formação inicial não são suficientes para enfrentar os desafios da vida profissional.

"Cheguei lá, eu achei que tudo que  tinha aprendido não condizia com o que eu estava vendo, que era outra realidade e, ao mesmo tempo, estava discordando de um monte de coisas que estava vendo fazer com as crianças. Eu falei: bom, está na hora de fazer acontecer. Só que com o Normal era muito pouco, a gente não sabe quase nada quando sai do curso Normal, aí fui eu fazer Pedagogia. Continuei na mesma história porque muita teoria, pouca prática. E comecei a estudar bastante educação infantil." (Entrevista 1: 445-460)
	
Para a professora, o problema que se coloca na questão da formação é o de uma relação desigual entre teoria e prática (muita teoria/pouca prática), ou num descompasso entre ambas. Esse descompasso faz com que ela se sinta despreparada para "fazer acontecer" aquilo que acredita ser necessário na atuação com as crianças pequenas.  Mas será que a relação teoria e prática poderia ser pensada em outros termos? Essas duas dimensões são necessariamente opostas ou dicotômicas?
	  O dicionário de filosofia Abbagnano, no verbete no qual define "prática",  cita Kant para falar da relação teoria e prática:

Chama-se teoria um conjunto de regras também práticas, quando pensadas em princípios gerais, fazendo-se abstração de certa quantidade de condições que exerçam influência necessária sobre sua aplicação. Inversamente, o que se chama de prática não é um ato qualquer, mas apenas o ato que concretiza um objetivo  e é pensado em relação a princípios de conduta representados universalmente. (Kant, in Abbagnano, 2000, p. 952)

Da definição acima depreende-se que as dimensões da teoria e da prática são indissociáveis, já que a teoria é um conjunto de regras também práticas e que a prática não é um ato qualquer , mas ato que concretiza um objetivo e é pensado em relação a princípios. Esta ação refletida remete ao conceito de práxis.
	Ao discutir as contribuições das idéias de Karl Marx para a educação, Konder (2001) destaca o conceito de práxis como um construto central na teoria marxista. Para Konder, é a partir deste conceito que se torna possível compreender a concepção de Marx acerca das relações entre os sujeitos humanos e a sociedade da qual participam. Práxis é "atividade de quem faz escolhas conscientes e para isso necessita de teoria." A práxis, portanto, chama a consciência para o problema, é a prática que necessita da teoria para justificá-la.
Instigada por estas reflexões, indago: Quais os espaços e tempos da teoria e da prática na formação do profissional da educação infantil? De acordo com os entrevistados, a prática, no processo de formação,  parece estar identificada pelos momentos do estágio.

"E a prática[ refere-se ao estágio]  está muito longe da realidade, porque quando a gente dá de cara com uma sala de aula, a gente vê que não tem nada a ver. Aí você fica pensando como você perdeu tanto tempo na vida." (Entrevista 1: 3017-3022)
"Eu acredito que quando o estagiário sai da teoria e vai ver a prática, ele fica muito esquecido na sala de aula."(Entrevista1 : 2757-2760)
"Vejo muita dificuldade na educação infantil por isso, porque são recém formados que estão atuando e talvez não estejam totalmente preparados ainda com a prática. Muita teoria, pouca prática! A gente sabe que essa prática a gente adquire com o tempo, mas nem todo mundo talvez esteja aberto pra descobrir isso."(Entrevista 1: 467-474)

	No primeiro depoimento fica implícita a idéia de que, nos cursos de formação, mesmo o momento que corresponderia à prática está distante da realidade. Como entender uma prática que não corresponde à prática? O estágio seria uma prática artificializada nos cursos de formação, que não corresponde à realidade pois, segundo as entrevistadas, a realidade só se apresenta quando "damos de cara" com uma sala de aula. Antes disso, mesmo estando na sala de aula, é como se o estagiário a olhasse de soslaio. 
Essa perspectiva de certa forma se confirma no segundo depoimento, no qual a teoria aparece como um mundo à parte do qual o estagiário "sai" para a realidade. A percepção de que o estagiário fica "esquecido" na sala de aula revela que os estágios, do modo como vêm sendo conduzidos, não permitem uma verdadeira imersão no dia- a- dia da escola, um maior envolvimento com os problemas e a busca de soluções. 
Finalmente, o terceiro depoimento reafirma a separação teoria e prática e a dificuldade em estabelecer uma ligação entre ambas é atribuída a uma falta de "abertura" dos profissionais. 
Dialogando com os entrevistados e com alguns autores que vêm discutindo o mesmo tema, algumas reflexões são possíveis. Se considerarmos que existe um caminho previamente estabelecido a ser trilhado pelo profissional, realmente é de se esperar que a teoria aponte este caminho. Entretanto, se partirmos do pressuposto de que o caminho é uma construção coletiva dos sujeitos envolvidos na prática educativa, então a teoria assume uma outra dimensão. O movimento de apropriação não se dirige à teoria, mas à própria prática, pois é refletindo sobre os desafios enfrentados na prática que o profissional re-constrói a teoria e apropria-se de seu fazer, tornando-se livre para agir conscientemente. Portanto, não é possível sair da teoria e entrar na prática pois, ao praticar, o professor re-constrói a teoria que, por sua vez, re-inventa a prática. Se isso não acontece, a limitação não pode ser atribuída ao professor,  à sua maior ou menor abertura ou predisposição. É necessário considerar as condições em que se dá a formação do profissional e em que medida tal formação permite-lhe fazer esse movimento de apropriação da teoria a partir da prática e de reflexão sobre a prática à luz da teoria. É preciso considerar, então, como os saberes que constituem a teoria estão sendo produzidos e partilhados nos processos de formação.
	Refletindo sobre as relações entre universidade e estágio curricular, Fávero (2001) afirma:
Não é só freqüentando um curso de graduação que o indivíduo se torna profissional. É, sobretudo, comprometendo-se profundamente como construtor de uma práxis que o profissional se forma. A partir de sua prática, cabe a ele construir uma teoria, a qual, coincidindo e identificando-se com elementos decisivos da própria prática, acelera o processo, tornando a prática mais homogênea e coerente em todos os elementos. Assim, a identificação teoria-prática deve apresentar-se como ato crítico, no qual se demonstra que a prática é racional e necessária e a teoria, realista e racional. (Fávero, 2001, p. 65)


	Diante do exposto, somos conduzidos a um outro pólo da mesma problemática: Como os formadores dos profissionais da educação infantil vêm pensando a relação entre teoria e prática nos processos de formação? Do que falam os formadores, quando falam em teoria e prática? 

2.3- Teoria e prática: a ótica dos formadores
	Alguns dos profissionais entrevistados atuam como professores do curso Normal (ou Magistério) e/ou no ensino superior. Há ainda os que trabalham na formação continuada ou em serviço de professores da rede estadual. Nas falas desses professores aparece uma insatisfação com o enfoque que as ações de formação - seja a formação inicial, seja a continuada - assumem. Apontam a precariedade da formação inicial, principalmente no que se refere ao professor que atua na educação infantil; reconhecem a dissociação entre teoria e prática; culpabilizam ora o professor- formador, que estaria desatualizado, ora o professor que está se formando, que não teria interesse pelas questões teóricas, ora, ainda, a própria estrutura dos cursos de formação. 

"Eu acho que nós que trabalhamos com estes professores também estamos meio perdidos. Eu acho que nós temos que fazer um grupo de estudo para poder discutir, saber algumas soluções, tentar alguma coisa, escolher bons livros, fazer uma seleção e, num horário de atividade, passar para os professores." (Entrevista 1: 2959-2968) 
"(...) fazer um estudo com eles num horário de atividade, estudar os PCN, essas coisas que a gente às vezes nem sabe direito. Às vezes a gente quer exigir coisas que a gente lê mais não foi bem assimilado."(Entrevista 1: 2976-2980)
	
Nos depoimentos acima, aliada à constatação de que "alguma coisa precisa ser feita" aparece também a insegurança quanto àquilo que seria necessário fazer, como fica explícito na segunda fala. Também aparece a questão do "repasse", tão marcante na formação em serviço dos professores e talvez a responsável por muitos dos equívocos que ocorrem na hora de traduzir em ações  aquilo que é visto no plano teórico. 
	Uma das marcas da formação continuada dos professores é esse esquema no qual alguém faz um curso - o coordenador pedagógico ou um dos professores - e repassa o que aprendeu aos demais professores. Como numa brincadeira de "telefone sem fio", muitas vezes as mensagens chegam truncadas e  contribuem pouco para promover mudanças reais no trabalho do professor. 
	Limitações na formação inicial dos professores são atribuídas, ainda, a uma abordagem equivocada das questões teóricas:

"(...) A teoria que é aplicada por estes professores que dão aula no Magistério ou na faculdade de Pedagogia é uma coisa assim, sabe....para a gente correr atrás, uma coisa muito superficial. Principalmente no Magistério.(Entrevista 1: 3009-3014)
"(...) depende da força de vontade, do querer aprender, da não acomodação." (Entrevista 1: 3152-3155)	
	
Se no primeiro depoimento ficam claras as limitações da teoria que subsidia os cursos de formação inicial e o modo como a mesma é trabalhada com os professores - de forma superficial - no segundo, a alternativa para melhoria da formação se coloca no esforço e no interesse do próprio professor em buscar sua formação. Entretanto, é preciso reconhecer que essa busca nem sempre é possível em função das próprias condições de trabalho às quais o professor é submetido, algumas delas apontadas pelos próprios entrevistados em outros momentos das entrevistas: falta de tempo destinado à formação em serviço, pois não é possível dispensar os alunos para que os professores possam se reunir; falta de clareza dos próprios responsáveis pela formação acerca dos rumos que a mesma deva tomar; ausência de políticas públicas de formação do profissional da educação infantil;   modelos de formação "importados" do ensino fundamental, que desconsideram as especificidades da educação infantil. 
	Considerando todas essas limitações, é preciso relativizar a "culpa" do professor pela precariedade de sua formação, como nos diz a entrevistada, de seu lugar de formadora: 
 
  "A gente forma mal o professor, o professor forma mal o aluno e a gente vai nesta roda viva sem saída. E a gente culpa muito o professor."(Entrevista 1: 3230-3233)
3- Teoria e prática: Qual teoria? Qual prática?
	Diante do que dizem os profissionais entrevistados - o que foi possível relatar neste texto e também as falas que não aparecem aqui, textualmente, mas que foram consideradas nas análises - parece que estamos diante de alguns paradoxos... Por um lado, profissionais que se declaram formados pela prática, mas que reclamam a teoria para se sentirem mais firmes em suas ações e, de outro, profissionais que, tendo acesso à teoria (informação), não conseguem modificar sua prática; formadores que, embora reconheçam a precariedade das condições de formação, culpabilizam os professores pelo que não sabem; discursos que ora reconhecem a necessidade de que o professor tenha acesso à teoria, ora culpam o excesso de teoria pelas limitações da formação inicial. Diante de tantas contradições, somos desafiados a ir além das impressões imediatas, buscando articular o que dizem os sujeitos entrevistados às condições histórico-culturais de produção de seus discursos. Tal articulação aponta a possibilidade de que a aparente  contradição, presente nos discursos dos entrevistados, não seja necessariamente dos professores, mas das próprias condições histórico-culturais em que se dão suas práticas. Quando tantas contradições emergem naquilo que falam os entrevistados sobre a formação do professor da educação infantil, é necessário ampliar o olhar e buscar no macro-contexto da sociedade brasileira contemporânea os elementos necessários para compreender tais contradições.
Discutindo o efeito das políticas neoliberais na educação e na formação dos educadores, Freitas (2001) destaca o fato de que as tentativas de envolvimento do professor nas mudanças implementadas no campo educacional, para que a educação possa atender aos interesses do mercado, estão fundamentadas numa participação do professor a nível  local, enquanto o poder decisório encontra-se a nível central. Assim, as decisões do professor devem se dar no âmbito dos detalhes operacionais de políticas que são pensadas em outras esferas e sobre as quais o professor não tem qualquer ingerência.

A formação do professor é preferencialmente vista como algo prático. O conceito de 'prática social' tende a ser reduzido ao conceito de 'problemas concretos', e os últimos orientam a formação do educador. Com isso a formação teórica do educador corre sérios riscos. (...) Em nossa opinião não se trata de inverter o estado atual - mais teoria, pouca prática - para outro que se caracterize por muita prática e pouca teoria. (...) A questão não é aumentar a prática em detrimento da teoria ou vice-versa - o problema consiste em adotarmos uma nova forma de produzir conhecimento no interior dos cursos de formação do educador. ( Freitas, 2001, p. 95)

	Percebemos então que as aparentes contradições nas falas das entrevistadas na verdade são bem mais amplas. Elas não refletem uma maneira "errada" de pensar a formação do profissional da educação, mas refletem a maneira possível que os profissionais têm de pensar essa formação, considerando o contexto histórico-cultural no qual ela se dá.  Um contexto no qual a cobrança de uma permanente atualização do professor parece escamotear o processo de alienação deste em relação ao seu próprio trabalho. Tal processo de alienação manifesta-se pela redução do professor à condição de mero executor de políticas em relação às quais não detém qualquer autonomia e, nas entrevistas, revela-se no sentimento de impotência, na constatação de uma série de necessidades ( de tempo para estudo, de reformulação da formação inicial, de reestruturação do trabalho nos estágios etc.) e, ao mesmo tempo, na falta de clareza sobre como atender a essas necessidades. 
Das análises desenvolvidas até aqui decorre um deslocamento do conflito entre teoria e prática do binômio mais prática/menos teoria (ou vice-versa), para um questionamento: qual teoria e qual prática? 
	A prática que pode levar o professor a uma apropriação de seu fazer é aquela que consiga ir além das demandas imediatas do dia-a-dia para alcançar a condição de práxis: prática pensada, refletida. Quanto à teoria, precisa estar fundamentada num conhecimento que se produza nos próprios cursos de formação e que não  seja apenas  "aplicado" nestes. Este conhecimento, no caso da educação infantil, precisa trazer a criança, enquanto sujeito histórico-cultural, para a cena dos processos de formação. A criança, sujeito ao qual se destinam as práticas de educação infantil, encontra-se presente nas pesquisas que produzem o conhecimento veiculado nos cursos de formação, enquanto sujeito com voz?  Via de regra, a criança tem sido objeto de pesquisa, raramente sujeito de pesquisa. Como afirmam Sarmento e Pinto (1997):

(...) o estatuto de actor social reconhece-se aos seres humanos, desde Weber, na sua capacidade de interagir e de atribuir sentido às suas acções. A produção de sentido, ou, por outras palavras, a monitorização reflexiva da acção, constitui um dos mais fecundos e prolixos campos de produção científica em Ciências Sociais. Isto não obsta, porém, a que os estudos da infância, mesmo quando se reconhece às crianças o estatuto de actores sociais, tenham, geralmente, negligenciado a auscultação da voz das crianças e subestimado a capacidade de atribuição de sentido às suas acções e aos seus contextos.  (Sarmento e Pinto, 1997, p.p.20 e 21)


Como as crianças percebem as práticas de educação infantil que a ela se dirigem? Quais os sentidos que produzem para suas interações sociais fora do ambiente das instituições de ensino? Como pensam sua relação com o ambiente das creches e pré-escolas, com as outras crianças e com os educadores?  Essas questões têm sido abordadas a partir da ótica do adulto que faz as pesquisas e que toma outros adultos como sujeitos das mesmas. Entretanto, é preciso que se desenvolvam estratégias de investigação capazes de considerar também a ótica da criança. 
	A ausência da criança, enquanto sujeito histórico-cultural, das pesquisas que se debruçam sobre a infância e sobre as práticas de educação infantil acaba por construir representações de uma criança ideal, as quais não correspondem à realidade com a qual os professores, recém saídos da formação inicial,  se deparam ao ingressar nas salas de aula, agora como profissionais, o que faz com que esses profissionais sintam que a teoria que foi estudada não corresponde à realidade.
	
4- Algumas considerações
	O diálogo com os profissionais das Secretarias de Educação entrevistados trouxe novos ângulos para olhar as relações entre teoria e prática na formação dos professores. Tal diálogo nos permite ir além dos limites estreitos impostos pelas explicações reducionistas, que deslocam o foco de análise das questões conjunturais - relativas às relações econômicas, políticas e sociais - para as situações pontuais - falta de interesse dos professores por questões teóricas, por exemplo,  desvelando a estreita relação entre as dimensões pessoais e sociais nos processos de formação.
	A fragmentação entre as dimensões da teoria e da prática nos processos de formação emerge, assim, como uma decorrência da própria fragmentação do trabalho do professor no contexto da sociedade neoliberal e da precariedade do conhecimento que é produzido no âmbito das universidades, o qual muitas vezes desconsidera a realidade das salas de aula nas quais o professor desenvolve seu trabalho e a ótica dos atores envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. 	
	Sendo assim, repensar as relações entre teoria e prática na formação do professor que atua na educação infantil  requer que algumas indagações sejam consideradas: 
·	Como, na formação inicial, os momentos destinados à prática podem realizar a mediação entre questões teóricas e práticas, promovendo a reconstrução da teoria e a reformulação da prática?
·	Quais são as condições que  têm sido criadas para que os professores possam  refletir sobre sua prática entre seus pares, nos contextos onde desenvolvem suas atividades profissionais? 
·	Qual o lugar da infância, enquanto categoria social, na produção dos saberes que fundamentam a formação teórica do professor que atua na educação infantil?
Essas e outras questões constituem um desafio para aqueles que têm buscado compreender a formação dos professores, de modo geral e, em especial, daqueles que atuam na educação infantil.  O enfrentamento dessas questões requer vontade política e revisão dos pressupostos que têm orientado a produção e difusão dos conhecimentos no interior das universidades, além da escuta atenta ao que dizem os professores sobre sua própria formação.
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