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Resumo A Secretaria de Educação do município de Vitória/ES (SEME), mediante a Gerência de 

Educação Infantil, no período de 2009 a 2012, realizou formações com os diferentes profissionais 

inseridos nos espaços dos Centros Municipais de Educação Infantil, a fim de dar visibilidade aos 

trabalhos educativos, práticas pedagógicas inclusivas a partir da prática cotidiana escolar. O 

Município dispõe de um quantitativo de 2200 profissionais que atuam na educação infantil, sendo: 

Professores de Educação Básica I, II, III e IV e Assistentes de Educação Infantil, onde 56 destes 

profissionais são especializados na Educação Especial. Reconhecemos que a organização curricular 

na educação infantil perpassa pela articulação de ações de diversos espaços-tempos e defesa da 

educação inclusiva. Entende-se que a Educação Infantil envolve as múltiplas linguagens, o cuidar-

educar, as brincadeiras e interações entre os sujeitos, a mediação e a prática dialógica como 

fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. Com uma metodologia de ação participante, 

a equipe da Gerência de Educação Infantil desenvolveu um total de 50 formações com ações dentro 

e fora do horário de trabalho. Potencializamos os professores a serem autores-criadores reconhecendo 

a linguagem, socialmente produzida e culturalmente transmitida, articulando seus saberes e narrando 

suas experiências, baseados no princípio de uma Política de Educação Inclusiva. Através dos 

processos de formação continuada direcionadas a temáticas da Educação Inclusiva, foi oportunizado 

e provocado aos professores falar de sua identidade e profissionalidade, individual e coletiva, 

buscando ressignificar a práxis pedagógica a fim de quebrar paradigmas e estereótipos da prática 

inclusiva. Concordamos com Carvalho e Simões (2002) quando explicitam que a identidade do 

professor é como a de um ser em movimento, construindo valores, estruturando crenças, atitudes e 

agindo em função de um tipo de eixo pessoal/profissional. Nesse sentido, no caso da educação 

infantil, observamos como fatores favoráveis a profissionalização – a natureza específica do trabalho 

docente e a busca de uma articulação entre identidade e profissionalidade. 
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