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RESUMO 
 

INTRODUÇÃO: Formação continuada de professores tem se apresentado de maneira rotineira nas discussões, 
reflexões e aprofundamento que envolvem educadores que entendem o quão é importante tratar desse fenômeno no 
meio educativo. Nesse sentido a formação continuada de professores da educação infantil está introduzida como 
campo investigativo de grande amplitude, tendo em vista ser uma realidade que se mostra recheada de 
especificidades que exigem do professor uma maior e mais qualificada formação teórico-prática e uma contínua 
atualização com base num compromisso ético político com a melhoria deste nível de ensino. OBJETIVO: Realizar um 
apanhado bibliográfico sobre o formato e as tendências atuais de formação continuada de professores na educação 
infantil no Brasil. METODOLOGIA: O tipo de pesquisa realizado neste trabalho foi uma Revisão de Literatura, no qual 
foi realizada consulta a livros, dissertações e em artigos científicos selecionados através de busca nas seguintes bases 
de dados SCIELO, Google Acadêmico e etc. O período dos artigos pesquisados foram os trabalhos publicados nos 
últimos 10 anos. Os resultados apontam que a formação continuada na educação infantil ainda tem muito a oferecer 
nesse processo, ela é determinante no auxílio ao professor a consegue proporcionar uma melhora cada vez mais 
significativa de suas práticas pedagógicas e isso acaba beneficiando os alunos na construção de conhecimentos, e não 
somente no acúmulo de informações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que, o desafio da escola de educação 
infantil é, principalmente, a qualidade do ensino e a participação dos profissionais. O professor da Educação Infantil, 
precisa de uma formação inicial e também continuada, que lhe capacite para atender às demandas existentes. Sua 
formação é fundamental para a qualidade de intervenção que ele fará em sala de aula. Também precisa conhecer as 
técnicas de alfabetização e adotar a metodologia que melhor se encaixe no perfil de seus alunos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Formação continuada; Paradigmas; Tendências. 
 

 
ABSTRACT 

 
Continuing teacher education has been routinely presented in discussions, reflections and deepening that involve educators who 
understand how important it is to deal with this phenomenon in the educational environment. In this sense, the continuing 
education of early childhood education teachers is introduced as an investigative field of great amplitude, considering that it is a 
reality that is full of specificities that demand from the teacher a greater and more qualified theoretical-practical training and a 
continuous update based on in an ethical political commitment to the improvement of this level of education. The objective of the 
present study is to carry out a bibliographic survey on the format and current trends of continuing education for teachers in early 
childhood education in Brazil. The type of research carried out in this work was a Literature Review, in which books, dissertations 
and selected scientific articles were consulted through a search in the following databases SCIELO, Google Scholar, etc. The period 
of the articles searched was the works published in the last 10 years. The results show that continuing education in early childhood 
education still has a lot to offer in this process, it is crucial in helping the teacher to be able to provide an increasingly significant 
improvement in their pedagogical practices and this ends up benefiting students in the construction of knowledge, and not only in 
the accumulation of information. It is concluded that the challenge of the kindergarten school is, mainly, the quality of teaching and 
the participation of professionals. The Early Childhood Education teacher needs an initial and also continuous training, which 
enables him to meet the existing demands. His training is fundamental for the quality of intervention he will make in the classroom. 
You also need to know literacy techniques and adopt the methodology that best fits the profile of your students. 

 
KEYWORDS: Continuing education; Paradigms; Child education; Tendencies. 

 
1 Doutoranda em Ciências da Educação pela ACU - Absoulute Christian University; Mestra em Ciências da Educação 
pela ACU - Absoulute Christian University; Graduanda em Licenciatura em Matemática na UniFael; Bacharel em 
Administração de Empresas pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA; Graduada em Pedagogia pela 
Universidade Federal do Tocantins – UFT; Especialista em Aprendizagem e Autoria na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; Especialista em Educação em Direitos Humanos pela 
Universidade Federal do Maranhão – UFMA. E-mail: patyamchaves@gmail.com. Currículo Lattes: 
lattes.cnpq.br/5492562189364059.  



 

                                                                                          103 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente nessa era da informação e do 

conhecimento tudo é compartilhado de maneira 

instantânea, de modo que se manter atualizado é um 

requisito praticamente obrigatório para qualquer 

profissional, independentemente de ser professor ou 

não (RODRIGUES; SAHEB, 2019).  

Ainda assim, é de suma importância destacar que 

a informação somente se transforma em conhecimento 

de fato quando é associada a algum sentido. Em outras 

palavras, é papel da escola abrir ou conceder 

possibilidades de construção do conhecimento dos 

alunos, já que os livros e a internet, por exemplo, 

disponibilizam, sobretudo, somente informações 

(CHIARE; RAUSCH, 2013). 

A formação continuada na educação infantil 

ainda tem muito a oferecer nesse processo, ela é 

determinante no auxílio ao professor a consegue 

proporcionar uma melhora cada vez mais significativa 

de suas práticas pedagógicas e isso acaba beneficiando 

os alunos na construção de conhecimentos, e não 

somente no acúmulo de informações (SILVA, 2017). 

A formação continuada de professores segue 

sendo compreendida na atualidade como um processo 

permanente e constante de aperfeiçoamento de 

saberes que são indispensáveis à atividade dos 

educadores. A mesma é executada após a formação 

inicial e tem como objetivo assegurar um ensino de 

qualidade cada vez maior aos alunos (ANDRADE, 2020). 

Diante disso, o objetivo do presente estudo 

consiste em realizar um apanhado bibliográfico sobre o 

formato e as tendências atuais de formação continuada 

de professores na educação infantil no Brasil.  A 

metodologia utilizada para alcançar tal objetivo foi a 

bibliográfica, aproveitando-se de renomados autores. 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

 

A Educação Infantil no Brasil e no mundo tem 

tido um crescimento muito grande e esse fato deve-se a 

vários fatores, a crescente participação da mulher no 

mercado de trabalho provocando assim grandes 

mudanças na estrutura familiar onde as mães têm que 

deixar seus filhos ainda pequenos nas escolas de 

Educação infantil (SILVA, et al, 2019).  

Outro fator foi à mudança de consciência da 

sociedade com relação à importância das relações com 

o outro que as crianças devem ter na primeira infância. 

Essas foram algumas das causas que motivaram as 

demandas por uma educação institucional para crianças 

até seis anos (LUCENA, 2021). 

Esses fatores foram decisivos para que a 

sociedade civil e órgãos governamentais lutassem para 

que o atendimento a essas crianças fossem 

reconhecidos na Constituição Federal de 1988. A partir 

de então a educação infantil passou a ser, do ponto de 

vista legal, um dever do Estado e um direito da criança 

(artigo 208, inciso IV). O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 1990, destaca também o direito de 

criança a este atendimento (AVELAR, 2021). 

De acordo coma Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e 

considerando seu papel e sua responsabilidade na 

indução, proposição e avaliação das políticas relativas à 

educação nacional, o Ministério da Educação e do 

Desporto propõe por meio deste documento um 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

e mais recentemente a Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC, que por sua vez dá ênfase à educação infantil 

(BARRETO; SILVA; MELO, 2010). 

A partir dessa definição podemos construir um 

significado para proposta pedagógica de educação 

infantil, entendendo-a como a busca de organização do 

trabalho de cuidar e educar crianças na faixa etária de 

zero a 05 anos, em creches e pré-escolas, 

complementando a ação da família e da comunidade 

(PASCHOAL; MACHADO, 2009). 

A Base Nacional Comum Curricular para a 

educação infantil dispõe quais aprendizagens são 
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essenciais e que devem ser trabalhadas nas escolas de 

educação infantil seja, pública ou privada visando 

garantir o direito à aprendizagem e o desenvolvimento 

pleno de todas as crianças. Entretanto, importante 

destacar que BNCC na educação infantil estabelece seis 

direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se (BRASIL, 2018) 

É válido frisar que a educação infantil no Brasil, 

há mais de um século, vem sendo vista como 

necessária, porém, considerada, sobre diversas 

designações e objetivos em cada legislação educacional, 

configurando-se em cada lei, com objetivos e 

funcionamento diferentes, em que se percebem 

avanços e recuos (MESQUITA, 2014). 

Analisando a Legislação Educacional, que trata da 

infância do país, percebem-se as diferentes concepções 

de crianças e de direitos presentes nas entrelinhas dos 

artigos e parágrafos (NICOLINO, 2015).  

A Lei 4.024/61, primeira LDB, refere-se à 

educação pré-primária ministrada em jardins de infância 

e escolas maternais e a Lei 5.692/71 define a educação 

infantil como direito a criança e dever do Estado antes 

dos sete anos, não explicitando de quem é a 

responsabilidade de oferecê-la (MESQUITA, 2014). 

Além das recomendações presentes na 

legislação, a necessidade de formação continuada de 

professores é evidente diante da realidade atual 

educacional brasileira: formação inicial precária; salários 

baixos, obrigando ao professor trabalhar em diversas 

jornadas; alunos e escolas envolvidas num contexto 

socioeconômico de muitos problemas; e, infraestrutura 

escolar inadequada (BRITO; SILVA, 2010).  

Diante desse quadro, temos assistido à 

multiplicação de iniciativas de formação continuada, 

como, por exemplo, o desenvolvimento de diversos 

programas desde a segunda metade da década de 90. 

Dentre eles, Gatti (2009) destaca o Programa de 

Capacitação de Professores – PROCAP, desenvolvido 

pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de 

Minas Gerais, e o Programa de Educação Continuada – 

PEC, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

Na última década, temos visto o número de 

programas de formação continuada crescer 

exponencialmente fomentado pelo apelo de formar 

professores que atendam às novas exigências do mundo 

do trabalho (BUENO, 2010).  

Nesse cenário, Gatti (2009) destaca alguns 

programas de formação continuada em serviço: O 

Programa de Formação de Professores em Exercício – 

PROFORMAÇÃO, vinculado ao MEC; o PEC - Formação 

Universitária, da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, desenvolvido em convênio com a USP, 

UNESP e PUC-SP; o Projeto Veredas – Formação 

Superior de Professores – desenvolvido pela parceria do 

governo de Minas Gerais com várias universidades e 

instituições de ensino superior daquele Estado; o 

Programa de Capacitação a Distância para Gestores 

Escolares – PROGESTÃO, desenvolvido pelo Conselho 

Nacional de Secretários Estaduais de Educação – 

CONSED – em parceria com os estados; e, o programa 

Circuito Gestão – Formação Continuada de Gestores de 

Educação, implementado no Estado de São Paulo pela 

Secretaria Estadual de Educação. 

Além desses programas, essa autora também 

cita projetos de intervenção realizados por meio de 

cursos de formação continuada, como por exemplo: Um 

Salto para o Futuro; Parâmetros em Ação; o Programa 

PRALER; e, o Programa de Gestão da Aprendizagem 

Escolar – Gestar do MEC, dentre outros ligados a outras 

instituições. 

De acordo com o PDE (2007), há atualmente 

mais de 40 programas de formação de professores em 

curso no Ministério da Educação – MEC. Em parceria 

com IES públicas, o MEC oferta cursos de 

aperfeiçoamento, extensão e especialização destinados 

aos professores em exercício das escolas públicas 

estaduais e municipais. 
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Com as múltiplas ofertas e diversificadas 

propostas de formação continuada, a qualidade e 

eficácia desses cursos começam a ser questionadas.  

De um lado, encontramos empresas de 

consultoria, das quais não se tem dados suficientes, são 

contratadas pelos poderes públicos municipais e 

estaduais para oferecer cursos de formação continuada 

aos professores. Do outro, encontramos universidades 

bem qualificadas e instituições reconhecidas envolvidas 

nessas atividades formativas (GATTI, 2009). 

De acordo com o estudo dessa autora, as 

melhores avaliações sobre as ações formativas 

desenvolvidas são percebidas em programas 

desenvolvidos em regiões com carências educacionais 

mais fortes. Além disso, os estudos têm observado uma 

valorização dos professores às iniciativas públicas de 

formação continuada.  

Por outro lado, aspectos infraestruturais, 

problemas com formadores, dificuldades na leitura de 

textos e difícil articulação teoria e prática, despontam 

como pontos críticos no desenvolvimento dessas ações, 

embora os professores não avaliem esses cursos como 

negativos. 

Com o Decreto nº 6.755, de janeiro de 2009, que 

instituiu a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, cursos 

de formação continuada passaram a ser ofertados pela 

União em colaboração com os Estados da Federação, o 

Distrito Federal e os municípios.  

Particularmente em relação à formação 

continuada de professores, esses cursos e/ou atividades 

formativas podem ser ofertados por instituições 

públicas de educação em consonância com os projetos 

das unidades escolares e das redes e sistemas de ensino 

nas modalidades presencial e/ou a distância. 

Além disso, os cursos de atualização, 

aperfeiçoamento, e especialização (lato sensu e stricto 

sensu) passaram a ser fomentados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/ 

MEC e ofertados por instituições públicas de educação 

superior.  

De acordo com esse Decreto, busca-se a 

valorização profissional dos professores a partir da 

igualdade de oportunidades à formação, entendendo a 

formação continuada como elemento essencial do 

desenvolvimento profissional do professor e da 

educação. 

Percebemos que a realidade educacional 

brasileira presencia um grande número de propostas de 

formação continuada que, na maior parte, tem se 

desenvolvido por meio de programas implementados 

pelas gestões educacionais. 

Nesse sentido, os programas têm representado o 

tipo de atividade de formação continuada mais 

presente no contexto brasileiro atual. 

Na esfera das políticas que regem a educação 

nacional, a LDBEN se apresenta como o eixo norteador 

que orienta a organização da educação no Brasil e 

determina que a formação de professores deve atender 

às especificidades de cada fase do desenvolvimento do 

estudante.  

Para tanto, a formação inicial precisa propiciar o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais 

específicos da área de atuação do professor, associando 

teoria e prática por meio de estágios supervisionados, 

bem como por um aproveitamento de experiências 

vivenciadas em outras instituições de ensino e em 

outras atividades profissionais, para que tenha as 

implicações vislumbradas pelo professor (BRASIL, 

2011a). 

O mercado de trabalho tem exigido cada vez 

mais a presença de pessoas e/ou profissionais com 

qualificações, que estejam dispostos a fazer diferente, 

pois é uma exigência do mercado atual, não há como 

fugir do que o mercado decreta. Assim, é papel das 

Instituições de Ensino Superior como entidade principal 

de preparação aos acadêmicos para se tornar 

profissionais críticos e participativos. O pedagogo 

principalmente é um profissional que precisa ser 
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diferente, mas do que todos, ele precisa amar o que faz, 

e amar ensinar pessoas é fundamental. 

Diante disso, tratando-se do estágio curricular 

especificamente, ou atividade prática supervisionada, 

pode-se dizer que o estágio é e continua sendo de suma 

importância, pois alguns pontos, entre eles, o lado 

como profissional, acabam sendo amadurecidos, como 

a forma de lidar com pessoas, a proximidade com outro 

profissional, a procura por atender a sua necessidade, 

entre outros. 

Em sua atuação profissional é de suma 

importância para toda a sociedade, além de uma 

variedade de situações que acabam sendo altamente 

estressantes, na maioria das vezes o pedagogo é 

exposto a encarar sentimentos de dor de seus alunos. 

Podem ser citadas várias as mudanças ocorridas 

nas últimas décadas por causa da crise capitalista, e isso 

afetou diretamente as relações entre trabalho e 

educação, tornando um campo cada vez mais complexo, 

mostrando a necessidade de formar o aluno não só para 

o mercado de trabalho, mas abrangendo mais e formar 

esse aluno para o mundo do trabalho. 

 

O trabalho é condição de humanização do 
homem, a partir de seu caráter 
ontológico, onde este se apropria, 
transforma, cria e recria a natureza para 
produzir e reproduzir sua existência, 
processo este mediado pelo 
conhecimento. Com este princípio, 
supera-se a visão capitalista de trabalho 
somente como força a ser vendida ao 
dono do capital, dando ao homem uma 
condição de se ver como ser histórico e 
social, capaz de transformar a realidade a 
partir de sua atuação consciente. (SILVA, 
2015, p. 202). 
 

 

Diante do exposto, torna-se fundamental 

contemplar o trabalho como sendo um princípio 

educativo, onde, de acordo com Silva (2008), uma 

formação que consiga juntas ferramentas para 

promover o equilíbrio que deve existir entre o 

desenvolvimento da capacidade de atuar praticamente 

e trabalhar com o intelectual, pois independente do 

trabalho que esteja sendo feito, o pensar acaba se 

tornando sempre presente. 

 

O trabalho como princípio educativo 
deriva do fato de que todos os seres 
humanos são seres da natureza e, 
portanto, têm a necessidade de 
alimentar-se, proteger-se das intempéries 
e criar seus meios de vida. É fundamental 
socializar, desde a infância, o princípio de 
que a tarefa de prover a subsistência, e 
outras esferas de vida pelo trabalho, é 
comum a todos os seres humanos, 
evitando-se, desta forma, criar indivíduos 
ou grupos que exploram e vivem do 
trabalho de outros. O trabalho como 
princípio educativo, então, não é, 
primeiro e, sobretudo, uma técnica 
didática ou metodológica no processo de 
aprendizagem, mas um princípio ético-
político. (FRIGOTTO, 2005, p. 60). 
 

 

Na visão de Ciavatta (2014), o trabalho atuando 

como um princípio educativo, diz respeito a relação 

entre o trabalho e a educação, no qual o que fica 

caracterizado de maneira consistente é o caráter 

formativo do trabalho e da educação, funcionando 

como ação humanizadora por meio do desenvolvimento 

de todas as potencialidades do ser humano.  

No entendimento de Griebeler, Pasini e 

Medeiros (2012), o trabalho se institui como princípio 

educativo quando abre portas para a compreensão do 

papel dos sujeitos na sociedade em geral e 

consequentemente do mundo do trabalho em 

particular. Na visão de Candau (2003), o trabalho é 

entendido na visão da sociedade como o elemento 

responsável pela produção e que resulta na 

transformação da vida. Através dele o homem consegue 

se realizar e sobreviver enquanto ser natural que se 

relaciona com o mundo à sua volta. Sem trabalho a 

humanidade não consegue sobreviver, e sem ele 

também o homem perde a sua essência diante da 

humanidade. 
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Analisando a formação do educando quando 

preparado para o mundo do trabalho, importa-se 

afirmar que o estágio curricular é de suma importância 

nessa trajetória, pois de acordo com Amador (2019), 

por meio da prática profissional, o trabalho é entendido 

como um ato potencialmente formativo, criativo e que 

tende a fazer com o que o ser humano se supere.  

Já Bitencourt (2017), defende que o estágio 

como prática curricular desenvolve papel fundamental, 

pois oportuniza o estudante a experimentar, mesmo 

este ainda estudando, a realizar e participar da prática 

do convívio em ambiente que real de trabalho, 

aproximando-o e fazendo este vivenciar o convívio 

cultural e social. 

 

O estágio deve ser sempre entendido 
como processo educativo que se 
concretiza com a participação produtiva 
no dia a dia da sociedade, evitando que os 
jovens enfrentem o mercado sem uma 
iniciação profissional orientada. O estágio 
se insere como o elo entre a vida 
acadêmica e o mundo do trabalho e 
torna-se necessário tratá-lo com uma 
nova visão, buscando respostas e 
propondo modelos e práticas que ajustem 
o papel educacional do estágio à realidade 
(AMADOR, 2019, p. 14). 
 

 

Por meio do estágio, o educando tem a 

oportunidade de se aproximar mais do mercado 

trabalho e isso proporciona o primeiro contato com 

mundo profissional, com rotinas que de fato são 

verdadeiras e vão proporcionar uma ideia real de como 

funciona e como podem ser aplicadas suas habilidades, 

aprofundando-se em sua área de estudo e tendo uma 

formação profissional mais ampliada, haja vista, a 

experiência adquirida.  

Souza; Santos (2020) afirma que o trabalho tem a 

capacidade de promover o autodesenvolvimento físico, 

material, cultural, social, político, estético, mas, 

principalmente ele consegue produzir relações que 

envolvem a sujeição e servidão e isso acaba resultando 

em conflitos. Reforçando isso, Bitencourt (2017), 

afirmam que o estágio curricular é atividade teórica, 

mais que funciona como fonte de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e que provoca essa viagem até 

a realidade, esta sim, objeto da práxis. Em outras 

palavras, é no contexto da sala de aula, dentro da 

escola, do sistema de ensino e da sociedade que a 

práxis acontece. 

Educar para o mundo do trabalho não é algo fácil 

de se fazer, pelo contrário, é bem complexo e exige 

comprometimento entre ambas as partes. Diante das 

transformações que sempre estão ocorrendo no 

mercado de trabalho e as crescentes inovações 

tecnológicas que alteram esse mercado, as instituições 

de ensino precisam fortalecer aos seus alunos uma 

formação sólida. 

As obrigações do poder público nesta questão 

ainda são enfatizadas no artigo 80, que reza que “o 

Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância em todos 

os níveis e modalidades de ensino e de educação 

continuada”, e nas disposições transitórias do artigo 87, 

parágrafo 3º, inciso III, onde se explicita o dever de cada 

município de “realizar programas de capacitação para 

todos os professores em exercício, utilizando, também, 

para isto, os recursos da educação à distância” (BRASIL, 

1996). 

Outro ponto relevante foi que a LDB, com 

inspiração na Carta Magna de 1988 (BRASIL, 2005b), 

aponta a Educação Infantil como primeira etapa da 

educação básica. Este foi um marco importante para 

que teóricos e estudiosos da educação brasileira, 

passassem a discutir o tema da formação de 

professores, voltados para o atendimento educacional 

de crianças de zero a cinco anos de idade, com maior 

recorrência. 

A lei trouxe mudanças relevantes na área da 

Educação Infantil e também enormes desafios à 

formação de professores para atuar com crianças 

pequenas. A exigência de formação dos professores 
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passou a ser de nível superior, admitindo como 

formação mínima a oferecida em nível médio, na 

modalidade normal. Este preceito legal foi um avanço 

importante, pois anteriormente, do professor 

generalista de pré-escola não era exigido nenhuma 

formação mínima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O professor/educador que leciona ou trabalha na 

primeira etapa da educação básica exerce uma missão 

determinante no planejamento e pesquisa que 

objetivam aprimorar as ações desenvolvidas no intuito 

de contemplar o desenvolvimento integral da criança 

que está inserida na educação infantil. 

Diante disso, é papel do professor/educador a 

competência e atribuição de fornecer condições 

favoráveis para que as aprendizagens significativas 

aconteçam também nas brincadeiras livres e dirigidas, e 

a mesmo tempo precisa também acontecer com toda a 

ação pedagógica orientada intencionalmente. 

É no momento da formação continuada que esse 

profissional da educação consegue maximizar seus 

saberes, aprender a refletir sobre sua prática 

pedagógica e a partir disso, ter maior clareza nas ações 

que pretende desenvolver nas suas turmas com suas 

crianças. 

Conclui-se que, o desafio da escola de educação 

infantil é, principalmente, a qualidade do ensino e a 

participação dos profissionais. O professor da Educação 

Infantil, precisa de uma formação inicial e também 

continuada, que lhe capacite para atender às demandas 

existentes. Sua formação é fundamental para a 

qualidade de intervenção que ele fará em sala de aula. 

Também precisa conhecer as técnicas de alfabetização e 

adotar a metodologia que melhor se encaixe no perfil 

de seus alunos.  
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