
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

 

Lays Teodoro Gomes1, Irondina de Fátima Silva2, Fabiane Barbosa Martins3 

 
1 Aluna do 8º período do curso de Pedagogia. 
2 Professora do curso de Pedagogia. 
3Aluna do 2º período do curso de Pedagogia, bolsista do Programa de Inicialização Científica.  
 Centro Universitário de Mineiros-UNIFIMES, Rua 22 s/no Setor Aeroporto, CEP 75 830-000, Mineiros. 

 

Resumo 

 

 Este trabalho é uma pesquisa  sobre formação incial e continuada de professores da Educação Infantil 

das instituiçoes infantis do municipio,  o seu objetivo geral foi verificar e analizar em documentos e 

legislação do Sistema,  da SME,  PPP da Escola, Plano de Carreira Docente  como esta previso, a formação  

inicial e continuada desse profissionais da rede municipal. A realização do estudo é parte da Pesquisa 

Banco de Dados da Educação em Mineiros, aprovada no Edital nº 1/2015 de pesquisa da UNIFIMES. Sabe-

se que a politica de formação de professores da Educação Básica, em especial da Educação Infantil foi  

uma conquista da Educação brasileira garantida na LDB 9394/96. Antes da aprovação da lei  não havia 

regulamentação garantindo formação docente, porem a formação acontecia em cursos normais de 

segundo grau ou em licenciaturas.  Ser professor depois da aprovação da LDB 9394/96  requer fazer um 

curso superior de licenciatura, ainda é permitido o ingresso de profissionais de nivel medio onde não tiver 

o licenciado.  Um grande avanço na Educação Infantil brasileira, antes não estava prevista na legislação 

como oficial e obrigatoria. A escolha pelo tema ocorreu a partir da  minha preocupação com a formação 

continuada, considerando que hoje o conhecimento é dinamico e  evolui  rapidamente, neste sentido o 

professor precisa continuar estudando, aprendendo coisas novas e aperfeiçoando.  A metodologia  

escolhida para desenvolver a pesquisa foi  um estudo bibliográfico  com consultas na legislação Nacional, 

Estadual, Municipal e Escolar.  O resultado desta pesquisa será colocada a disposição dos gestores da 

Educação Municipal para reflexoes e contribuiçoes. 

. 
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Introdução 



A história da formação de professores no Brasil está intimamente ligada a história da Educação 

Brasileira, uma vez que ambas foram sendo construídas no contexto da sociedade a partir dos interesses 

econômicos de cada período histórico, no período que antecede a Constituição Federal de 1988, não havia 

exigência de formação em nível superior para o ingresso na Educação Infantil, o requisito era baseado no 

quesito gostar e saber cuidar de criança pequena. 

         A constituição de 1988 e a LDB 9394/96 trouxe significativas mudanças tanto para a educação quanto 

para a formação de professores inicial e continuada de professores. O artigo 62 garante a formação em 

nível superior em cursos de licenciatura como condição mínima para o ingresso no magistério, na Educação 

Básica. (BRASIL, 1997, p.25). A preocupação não se restringiu a formação Inicial se preocupou também 

com a formação continuada criando os Referenciais para Formação de professores do MEC/CNE (1999), 

a nova concepção de formação de professores não se limita a formação inicial, acontece também quando 

estão no exercício de sua profissão estudando para seu crescimento profissional.  

A pesquisa aconteceu em três momentos: No primeiro o estudo foi sobre os aspectos, 

histórico/conceituais da: a formação inicial e continuada dos professores antes e pós a LDB 9394/96, no 

segundo momento o texto trata da previsão da formação inicial e continuada nos documentos do Sistema 

Municipal de Ensino: lei 1461/2010, Plano de Formação Continuada professores da SME, no Projeto 

Pedagógico da Escola, no Plano de Carreira Docente. O terceiro trouxe uma análise da prática da formação 

continuada dos professores de Educação infantil da rede municipal com a estabelecida na legislação 

educacional brasileira. 

 

Metodologia 

               A pesquisa teve como metodologia adotada um estudo bibliográfico e documental. O caminho 

percorrido para se chegar aos resultados pretendidos obedeceu ao cronograma: Escolha do tema, seleção 

e revisão bibliográfica, elaboração e aprovação do projeto. Revisão e elaboração do primeiro capítulo. 

Coleta de dados nos documentos e legislação municipal. Análise dos dados coletados e elaboração do 

segundo capítulo. Construção e apresentação do Resumo Expandido na Semana Universitária e de 

Iniciação Cientifica 2015. Revisão do primeiro e segundo capítulo. Construção do terceiro, e revisão final 

formatação correção ortográfica entrega a banca apresentação, correção e revisão do texto e entrega final 

ao núcleo de monografias da instituição para publicação. 

 

Resultados e discussão 

Observando a trajetória da Educação e formação de professores no Brasil, percebe-se que essa 

trajetória pode ser analisada no conjunto das políticas educacionais adotadas a partir da chegada dos 

jesuítas no Brasil em 1549 aos dias atuais.    



A formação de professores pode ser considerada em dois momentos distintos: antes e depois da 

LDB 9394/96. Antes existia a formação de professores em nível médio modalidade normal ou magistério e 

licenciatura. Ressalta-se que antes da LDB não havia politicas oficiais públicas para formação de 

professores. A partir da lei 9394/96 foram estabelecidas não só a formação inicial como a continuada. 

Os estudos comprovaram que a garantia em lei de formação inicial e continuada para docentes na 

educação foi um avanço significativo.  Consultando a Lei 1461/2010 do Sistema Municipal de Ensino nota-

se que o cuidado com a formação inicial teve um diferencial não se permite o ingresso de professores na 

Educação Infantil sem Licenciatura, já o Projeto de formação Continuada da SME se refere a um curso de 

capacitação para os professores da Educação Infantil. Em relação ao Plano de Carreira docente prevê 

formação continuada em cursos de extensão e pós-graduação com acréscimo de percentuais nos 

vencimentos dos professores. Analisando O PPP de três instituições de Educação Infantil verificou-se uma 

preocupação com a formação continuada considerando-a importante, porém, não conseguimos perceber 

uma proposta clara com essa formação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Os estudos na legislação e documentos da SME demonstraram uma preocupação tímida e pontual 

com a formação continuada dos professores de Educação básica em especial na Educação Infantil.  A 

maior preocupação e valorização da formação continuada estão estabelecidas no Plano de Carreira 

Docente do Magistério Público Municipal, com incentivo nos vencimentos a cada formação à concluída. 
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