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Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo investigar as disciplinas de Fundamentos da Educação 

Infantil, Metodologia da Educação Infantil e Estágio Supervisionado na Educação Infantil, 

ministradas no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO, 

localizada em Guarapuava – Paraná – Brasil, bem como a importância dessas disciplinas na 

formação do pedagogo que atua ou atuará na Educação Infantil, logo, verificar a natureza dessas 

disciplinas, relacionando seus conteúdos às políticas que balizam essa modalidade de ensino. 

Primeiramente contextualizamos o curso de Pedagogia no Brasil e na UNICENTRO, em 

seguida o sentido da docência na Educação Infantil e as políticas públicas, relacionando-as com 

a formação de professores. O presente trabalho toma como fontes  as obras de Gomes (2009); 

Saviani (2005, 2007); Libâneo (2000, 2005) e Kramer (2003), entre outros.  Além de utilizar os 

documentos oficiais vigentes e a proposta pedagógica do curso de pedagogia da UNICENTRO. 

Visa contribuir para que os futuros pedagogos (professores de Educação Infantil) relacionem de 

fato a fundamentação, as metodologias e as práticas adquiridas durante a sua graduação.  
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Introdução  

Decorrente da participação em grupos de estudos e pesquisas, e da atuação como professores no curso 

de Pedagogia na Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO, em Guarapuava/PR - Brasil, 

desenvolvendo Projeto de Pesquisa Especial - PqE na área da Educação Infantil e formação de 

professores, ministrando disciplinas que tratam da temática , e, mediante conversas informais em sala 

de aula, levantam-se questionamentos em saber como as disciplinas do curso de Pedagogia dessa 
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universidade estão sendo contextualizadas na prática pedagógica do cotidiano das instituições de 

Educação Infantil, e assim vislumbrarmos a formação docente para essa modalidade de ensino, 

relacionando às especificidades do cuidar e educar a criança pequena117. 

No meio acadêmico, podemos vivenciar momentos de discussões e reflexões acerca dos fundamentos, 

metodologias e práticas que oportunizam investigações relevantes diante da preocupação com a 

formação docente e a prática pedagógica, principalmente no que se refere à formação do profissional 

que atua na primeira etapa da educação básica118, entendendo “a formação como ação que dá forma, 

que se traduz na construção de processos de identidades profissionais”. (GOMES, 2009, p. 55) 

Considerando que surgem questões que merecem ser aprofundadas, e para a organização das reflexões 

pretendidas, consideramos necessário investigar as disciplinas de Fundamentos da Educação Infantil, 

Metodologia da Educação Infantil e Estágio Supervisionado na Educação Infantil, ministradas no 

Curso de Pedagogia da UNICENTRO, e a importância destas para a formação do pedagogo que atua 

na Educação Infantil; em seguida buscamos contextualizar historicamente este curso, verificando a 

natureza das disciplinas, sua ementa e conteúdos, e como estes estão relacionados com as políticas 

públicas que fundamentam a formação docente, e por fim enfatizar o sentido da docência na Educação 

Infantil. Vale lembrar que a grade curricular do curso de Pedagogia reelaborada em 2009, atende as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia119, esta que é uma Universidade pública que 

prevê a formação do pedagogo como docente e gestor educacional, e as disciplinas que constam na 

ementa e são ministradas no programa, constituem-se de conteúdos específicos relacionados à sua 

função educativa.  

Diante do exposto, colocamos o questionamento inicial e central da pesquisa: Como está sendo 

desenvolvida e organizada a formação do professor de Educação Infantil pelo curso de Pedagogia 

ofertado pela UNICENTRO, e qual o sentido da docência na primeira etapa da educação básica? E, 

qual é a importância e os pressupostos teóricos dessas disciplinas no curso de Pedagogia, diante do seu 

contexto histórico e social, articulando-as com as políticas públicas vigentes?   

Com objetivo de investigar as disciplinas já citadas, e a sua importância na formação do pedagogo que 

atua na Educação Infantil, vislumbramos que essas disciplinas tenham em seus conteúdos a relação 

com as especificidades da infância, e que estejam objetivadas para a formação do professor, apoiadas 

nas referências e documentos legais, e para isso compreenda que a formação do pedagogo para a 

Educação Infantil deve sim estar envolvida com o desenvolvimento infantil, ademais proporcionar ao 

                                                      
117 Esse termo deve ser compreendido para a criança na faixa etária de 0 a 5 anos, que esta sendo atendida na 
Educação Infantil brasileira, acordando com a legislação vigente.  
118 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
119 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf 
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graduando a compreensão de que a criança na faixa etária de 0 a 5 anos  deve ter acesso ao 

conhecimento de forma satisfatória, pois, ela é “cidadã, sujeito criativo, indivíduo social, produtora da 

cultura e da história, ao mesmo tempo em que é produzida na história e na cultura que lhe são 

contemporâneas.” (Kramer, 2002, p. 43) 

 

Disciplinas: características, programa e conteúdos 

Para que essa investigação fosse concretizada, buscamos inicialmente as ementas e programas das 

disciplinas, onde em cada uma foi possível visualizar os conteúdos que estão sendo repassados aos 

acadêmicos de Pedagogia. 

 

Fundamentos da Educação Infantil 

Analisando cada disciplina individualmente pudemos diagnosticar que na disciplina de Fundamentos 

da Educação Infantil, com 102 h/a, ministrada no primeiro ano do curso, apresenta inicialmente a 

abordagem das concepções de infância e criança na perspectiva histórica, social e cultural, onde busca 

compreender o processo histórico de produção da categoria infância, a concepção de infância na 

modernidade e suas especificidades no sentimento de infância.  

A partir da abordagem histórica e conceitual é possível fazer a reflexão sobre as diferentes concepções 

de infância e criança que determinam diferentes formas de relação entre adulto e criança. Em seguida 

a disciplina contempla a construção do pensamento pedagógico sobre a infância, e nesse momento 

atribui fundamentos de Rousseau e Montaigne. 

Historicizada a infância, é necessário analisar a condição social da criança, elucidando aspectos sobre 

o surgimento das instituições de educação para a infância, especificamente no Brasil apresenta-se a 

infância no Brasil Colônia e no Império e o caso da roda de expostos (a partir do século XVIII).  

E, nesse momento da disciplina é possível perceber que mediante a inserção produtiva das crianças 

abandonadas, órfãs e indigentes no trabalho e também de mulheres no mercado de trabalho, surgem as 

casas paroquiais e asilos, as escolas maternais; o jardim de infância; a creche e a pré-escola. Diante da 

nomenclatura atribuída, pré escola, é peculiar que se apresente as suas características, público alvo, 

objetivos, funções, qualidade do atendimento.  

Sabemos que a educação para a infância no Brasil teve seu divisor de águas, e nesse momento a 

disciplina aborda as funções e objetivos da creche e da pré escola, anterior e posterior à Constituição 

de 1988, e daí a dicotomia entre o cuidar e o educar, o assistencial e a educação, a teorização da 

carência e privação cultural, institui a educação compensatória.  
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A partir da promulgação da Constituição de 1988, fica explícito o dever do estado e o direito da 

criança ao acesso à educação, e a partir disso a disciplina apresenta a legislação referente à Educação 

Infantil e suas implicações administrativas, financeiras, organizacionais, na implantação e efetivação 

das políticas públicas educacionais destinadas à infância, bem como na formação do profissional de 

educação infantil, além do atendimento a criança pequena nos espaços não escolares, reconhecendo o 

trabalho pedagógico de programas e projetos não escolares de atendimento às crianças de 0 a 5 anos.    

Mediante a legislação são apresentados tais documentos: Declaração Universal dos Direitos da 

Criança (doc. de 1959), a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da criança e do Adolescente/ Lei 

n.º 8.069/90 – ECA, a Lei de diretrizes e Bases da Educação nacional/ Lei 9394/96 – LDB, a Lei 

Orgânica da Assistência Social/ Lei, n.º 8.742/93 - LOAS e o Plano Nacional de Educação (Lei 

10.172, de 9 de janeiro de 2001). Dada a legislação, é possível reconhecer a formação dos professores 

que atuarão na Educação Infantil.  

Outro aspecto relevante da disciplina é a temática sobre a inclusão da criança de 6 anos no ensino 

fundamental, assunto esse recente no cotidiano escolar, que após a Lei 11.274/2006, mudou-se a faixa 

etária da Educação Infantil, e se mostra necessário a articulação com o ensino fundamental.  

Finalizando, apresenta os principais programas e projetos não escolares de atendimento à criança de 0 

a 5 anos; objetivos, funções, público alvo e qualidade do atendimento. Sabendo que a procura pela 

Educação Infantil pública é grande e que a estrutura dos Centros Municipais não atendem à demanda, 

torna-se evidente a organização de programas e projetos que atendam a criança pequena. 

 

Metodologia da Educação Infantil 

Essa disciplina esta prevista na grade curricular para o segundo ano do curso de Pedagogia e se efetiva 

com 102 h/a, analisa a organização e estuda o cotidiano da Educação Infantil, esta que compreende o 

atendimento e a educação de crianças de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos. 

Inicialmente, dando continuidade a disciplina de fundamentos de Educação Infantil, retoma a análise 

das políticas públicas, referenciais e diretrizes que implicam no trabalho pedagógico, e para que isso 

aconteça é necessário que os acadêmicos conheçam e analisem o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil – RCNEI (1998), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI (1999), a Deliberação n.º 02/2005- Normas e Princípios para a Educação Infantil no Sistema 

de Ensino do Estado do Paraná.  Esses documentos são necessários para que o professor ainda em sua 

formação inicial (graduação) reconheça e reflita sobre os referenciais teórico-metodológicos que 

subsidiam a ação docente na Educação Infantil, e dessa forma possa compreender e articular em seu 

trabalho cotidiano o cuidar e o educar, além de analisar o seu papel como adulto, mediador e 
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organizador do espaço e do tempo na Educação Infantil, e a partir disso possa elaborar propostas de 

ação pedagógica para crianças de 0 a 5 anos. 

Como se trata do cotidiano da Educação Infantil, a disciplina apresenta aspectos sobre a rotina diária e 

os cuidados coletivos para crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 e 5 anos, sua adaptação na instituição; 

e práticas de massagens, estimulação essencial; descanso, sono, relaxamento, lazer; alimentação; 

higiene. Sempre lembrando que o brincar está intrínseco em cada momento da prática pedagógica, 

através de jogos, brinquedos e brincadeiras. Orientações para o trabalho com as linguagens 

expressivas na educação infantil são transmitidas nessa disciplina, a linguagem corporal, plástica, 

musical e verbal. 

Por fim, apresenta a construção do planejamento para a Educação Infantil, projetos, observação e 

registro, conteúdos, metodologia e avaliação, além da construção da proposta pedagógica.  

 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil 

Essa disciplina faz parte da carga horária do terceiro ano do curso, e esta organizada semestralmente, 

com a carga horária de 68 h/a. 

Considerando que durante esse estágio o acadêmico fará o primeiro contato com o futuro ambiente de 

trabalho, ou seja, terá oportunidade de observar, organizar um projeto de ensino e na sequencia a 

direção de turma, oportunizando a integração dos conteúdos teóricos à prática pedagógica. 

Com auxílio do professor da disciplina fará o reconhecimento do trabalho nos Centros Municipais de 

Educação Infantil – CMEIS, como elemento e diagnóstico da realidade, acompanhando e participando 

das atividades docentes. E durante a disciplina acompanhará e participará de atividades e projetos, 

estabelecendo relações entre a teoria e a prática pedagógica. Mediante contato com a Educação 

Infantil poderá analisar de forma preliminar a prática na perspectiva da formação do professor 

pesquisador, redimensionando a partir de observação, diagnósticos, reflexões e debates em sala de 

aula, na universidade. Por fim, objetiva organizar e dirigir o trabalho pedagógico. 

 

O Contexto histórico do curso de Pedagogia no Brasil 

Nesse momento indicamos como realizamos a ação para a concretização do segundo objetivo da 

pesquisa; Contextualizar historicamente o curso de Pedagogia no Brasil e na UNICENTRO. E para 

isso foi necessário pesquisas bibliográficas e documentais, essas que nos deram subsídios para 

entendermos as mudanças na legislação, e analisar a estrutura da grade curricular do curso de 

pedagogia e seus avanços.  
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Fazendo um recorte histórico, direcionamos a nossa pesquisa para a década de 1920 e 1930 que nos 

faz referência ao início da preocupação com a educação no Brasil, momento que iniciou um processo 

de industrialização, pensando na organização do processo de ensino. Libâneo (2005) lembra que os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos da década de 1930 necessitavam de um novo perfil ao 

país, com acontecimentos vinculados à economia e produção cafeeira. Em contrapartida, levou o 

Brasil ao desenvolvimento industrial por meio da adoção do modelo econômico. Todavia, para a 

ressignificação do ensino, foi repensado um modelo novo para atender a transformação da organização 

econômica, antes baseada no modelo agrário, agora capitalista industrial. 

Relacionando essas evidências que apareceram no processo educativo na Primeira República que 

previa um ensino tradicional e dualista, o capitalismo emergente se mostrava evidente. Para dar 

resposta à demanda, a organização administrativa, didático-pedagógica do ensino primário de grandes 

massas constitui-se como responsabilidade da escola a formação do trabalhador especializado. 

A passagem para o período republicano, quase ao final do século XIX, foi um fator decisivo 

para que um modelo de escolarização se estabelecesse. Esse modelo que estabilizou entre nós 

a escola seriada, o grupo escolar, o ginásio de Estado, o jardim de infância, uma nova escola 

normal etc., também estabilizou normas, procedimentos, uso de materiais específicos, 

orientações aos professores, regras de higiene, enfim, um conjunto de realizações que 

facilmente podem ser utilizados como exemplos da chegada de um tempo, um novo ciclo 

histórico, um novo ponto de partida para a história do país. (FREITAS, 2005, p. 165) 

 

Com Getúlio Vargas assumindo o poder (1930-1945), ficou prioritário o desenvolvimento industrial 

que visava a educação como essencial para todo o processo de industrialização. Como evidencia 

Aranha (2006) e Saviani (2005), que na história da educação brasileira um dos marcos de grande 

influência foi a hegemonia oficial da Escola Nova, movimento que surgiu na Europa e nos Estados 

Unidos e que incentivou o ativismo dos alunos. 

Com grande entusiasmo pela educação, alguns educadores tomaram frente à causa e assinaram o 

Manifesto dos Pioneiros (1932), escrito por liberais Escolanovistas, um documento que previa uma 

escola única, laica, obrigatória e gratuita, e isso permitiu o avanço no debate e na mobilização da 

sociedade civil em torno da educação. 

Consideramos importante o que diz Aranha (2006) quando descreve que o Manifesto deveria ser visto 

como o divisor de águas, que vinha atribuir ao Estado o seu papel em assumir a responsabilidade pela 

educação que já estava defasada em relação às exigências do desenvolvimento. 
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Saviani (2005) destaca outro aspecto relevante da década de 1930. Foram criadas escolas normais para 

a formação dos professores das séries primárias, voltando-se as atenções ao preparo dos professores 

para o ensino secundário. 

Vitoriosa Revolução de 1930, um dos primeiros atos do novo governo foi a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública. E em 1931, o titular desse ministério baixou vários 

decretos cujo conjunto compõe as reformas Francisco Campos, abrangendo a criação do 

Conselho Nacional de Educação, os Estatutos das universidades brasileiras, a organização da 

Universidade do Rio de Janeiro e dos ensinos secundário e comercial (SAVIANI, 2005, p. 31). 

 

Com a expansão das Universidades Federais entre os anos de 1934 a 1964, ficou evidente a presença 

da mulher no mercado de trabalho, que segundo Soares (2002), a partir da expansão do ensino médio, 

novos cursos, inclusive o magistério, pertencentes às faculdades de Filosofia, eram frequentados por 

mulheres que ingressavam na Universidade. Essas faculdades instituíram-se por todo o país, nas quais 

cada curso era específico em formar um tipo de professor, limitando os cursos às atividades de ensino, 

sem qualquer comprometimento à pesquisa. 

A primeira Universidade criada no Brasil foi no estado de São Paulo em 1934, a USP. 

Representou um divisor de águas na história do sistema brasileiro de educação superior. Para 

concretizar esse plano político, foram reunidas faculdades tradicionais e independentes, 

dando origem à nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que contou com professores 

pesquisadores estrangeiros, principalmente da Europa. A USP tornou-se o maior centro de 

pesquisa do Brasil, concretizando o ideal de seus fundadores (SOARES, 2002, p. 36). 

 

De acordo com as políticas educacionais voltadas à modernização e também à formação dos 

professores para o ensino das primeiras séries de escolarização, o curso de formação de docentes 

surgiu no Estado Novo e sua primeira regulamentação foi em 1939, num decreto que prevê a formação 

do bacharel em Pedagogia, conhecido como “técnico em educação”. (SAVIANI, 2007). 

Com base em tais considerações, percebe-se que a formação docente faz parte de toda a história da 

educação brasileira, pois a profissão de professor recebeu respeito e méritos aos seus trabalhos, esses 

que elucidaram também toda a história social, fazendo-se presente nos mais variados contextos, 

demonstrando sua função e também seu papel diante do ensino e da educação.  

A legislação posterior, em atendimento à LDB 4.024/61, mantém o curso de bacharelado para 

formação do pedagogo e regulamenta as licenciaturas. A última regulamentação existente (parecer do 

Conselho Federal de Educação - CEF 252/69) cessa a distinção entre bacharelado e licenciatura, 



4145 

 

 

mantendo a formação de especialistas (habilitações), apoiando-se na ideia de formar o professor 

especialista, estabelecendo ao pedagogo o título de licenciado (GHIRALDELLI, 1994). 

Essa regulamentação do Curso de Pedagogia, não obstante as tentativas de modificação, de 

iniciativa do próprio Conselho Federal de Educação e do movimento organizado dos 

educadores, permaneceu em vigor até a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional [...] o aspecto mais característico da referida regulamentação foi a 

introdução das habilitações visando a formar “especialistas” nas quatro modalidades 

indicadas (Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção 

Escolar), além do professor para o ensino normal. As habilitações visavam à formação de 

técnicos com funções supostamente bem especificadas no âmbito das escolas e sistemas de 

ensino que configurariam um mercado de trabalho também supostamente já bem constituído 

(SAVIANI, 2007, p. 120). 

 

Na década de 1970 surgiram novas iniciativas, mas somente a partir dos anos 1980 que houve a 

reformulação dos cursos de formação docente, mantendo o parecer de CFE 252/69 de não diferenciar a 

formação do professor e do especialista, esgotando as habilitações e atribuindo a formação para o 

magistério, licenciatura da área de educação geral. 

Para contextualizarmos melhor as definições das políticas públicas do curso de Pedagogia no Brasil, 

Libâneo (2000), descreve que os anos de 1980 foram marcados por análises, críticas e formas de 

intervenção na prática escolar. Além disso, retomam-se as discussões sobre a sistemática da formação 

de educadores, quando em 1978 realiza-se o I Seminário em Educação Brasileira. 

Surgiram comitês e comissões que mais tarde se transformaram na Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE (1990), que retomou o debate da especificidade 

do curso de Pedagogia como Licenciatura, formação de especialista não-docente, formação dos 

professores das séries iniciais. 

O movimento que previu toda a reformulação do curso de Pedagogia influenciou na concepção da 

formação do professor e na reformulação do currículo. Mesmo sem muitas bases teóricas e obstáculos 

legais, os estudos no âmbito da ciência pedagógica que previa o especialista no docente provocou 

equívocos teóricos e operacionais da legislação e, no próprio movimento, em referência à formação do 

pedagogo. 

Com a promulgação da LDB 9394/96, que em seu artigo 62 descreve sobre a formação de docentes, 

explicita que a formação em Pedagogia é critério para a docência na educação básica. 

Após a aprovação da LDB e de várias discussões foi aprovado, em 13 de dezembro de 2005, pelo 

Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno (CNE/CP), o Parecer 5/2005, homologado pelo 
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Ministro da Educação, em 10 de abril de 2006, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia. 

[...] o pedagogo é um docente formado em curso de licenciatura para atuar na “Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”, 

conforme consta do artigo 2º e é reiterado no artigo 4º (SAVIANI, 2007, p.125). 

 

A proposta que ora se apresenta para o curso de Pedagogia define como perfil do pedagogo a 

Licenciatura em Pedagogia com ênfase na Educação formal, na docência e na gestão em instituições 

escolares e não escolares.  

Considerando o exposto, outro aspecto identificado são os modelos e processos na formação docente, 

e isso gera o descompasso e o descaso mediante a qualidade e especificidade do profissional 

Licenciado em Pedagogia. 

Novos modelos de formação vieram ganhando espaço nas políticas educacionais. A 

diminuição de carga horária para a formação docente, a corrida pela razão da facilidade 

para obter um diploma a nível superior, por meio dos cursos à distância, semipresenciais, ou 

mesmo presenciais de curta duração, tem chamado a atenção de milhares de pessoas que não 

dispõem de condições para ingressar numa universidade pública. É cada vez mais comum e 

preocupante, no Brasil, a formação sob essas condições ofertadas (SANTOS, 2008, p. 83). 

 

Embora a opção pela docência tenha sido o eixo principal na formação do pedagogo, essa formação 

não se restringiu apenas ao aspecto técnico-pedagógico do espaço da sala de aula, mas sim, 

compreendeu outros espaços possíveis para a organização do trabalho pedagógico. 

 

 O curso de pedagogia na Unicentro 

Revela-se o percurso e o contexto histórico do curso de pedagogia na Proposta Pedagógica, 

reelaborada em 2008. Nesse documento, conseguimos destacar tópicos essenciais a todas as mudanças 

ocorridas durante os 34 anos do curso de, que foi criado em 20 de novembro de 1976, e que previa a 

atuação  profissional no ensino normal e com  habilitações que ofereciam à formação de técnicos nas 

escolas. Essa percepção ao mercado de trabalho e a sua reestruturação permaneceu até a LDB 

9.394/96, e com essa lei, a proposta vigorou até 2005. 

Acompanhando discussões em nível local e nacional, o curso de Pedagogia, concebe em 1999 uma 

nova Proposta Pedagógica, acordando com a legislação adota um currículo voltado à formação de 
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licenciados para o Magistério dos anos iniciais e introduzindo as habilitações de Educação Infantil e 

Supervisão Escolar e logo no ano seguinte a habilitação em Educação Inclusiva.  

À formação do pedagogo assegura nesse momento o desenvolvimento de competências e habilidades 

intelectuais, comprometidas com a construção de uma realidade social que abrangia desde a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental até a organização e coordenação da escola. 

Mesmo sem uma definição, no ano de 2005, reiniciando o processo de estudo, o Departamento de 

Pedagogia, procurou acompanhar a flexibilização no mercado de trabalho e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais sobre a formação do pedagogo. Tal contexto proporcionou condições para o debate sobre 

uma reformulação que não privilegiasse mais as especialidades / habilitações. O curso passa então a 

centrar-se na Docência e na Gestão Educacional em instituições escolares e não escolares, enfatizando 

a Pedagogia como ciência da educação e a formação de professores.  

Embora a opção pela docência tenha sido o eixo principal na formação do pedagogo, essa formação 

não se restringiu apenas ao aspecto técnico-pedagógico do espaço da sala de aula, mas sim, 

compreendeu outros espaços possíveis para a organização do trabalho pedagógico. 

Em sua trajetória multissecular, a característica mais saliente da pedagogia pode ser 

identificada e na relação teoria-prática. Entendida como “teoria da educação” evidencia-se 

que ela é uma teoria da prática: a teoria da prática educativa. Não podemos perder de vista, 

porém, que se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é 

pedagogia. Na verdade o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura a 

partir e em função da prática educativa (SAVIANI, 2007, p. 102). 

 

Em 2008 a proposta que ora se apresentava, definia como perfil do pedagogo a Licenciatura em 

Pedagogia com ênfase na Educação formal na Docência e na Gestão em Instituições escolares e não 

escolares. 

O Curso de Pedagogia, da UNICENTRO, busca então esclarecer lacunas a essa preocupação com a 

formação docente, sendo possível notar uma extensa relação do Pedagogo com todos os níveis de 

ensino, bem como trabalhos que poderão desenvolver fora da escola, no âmbito social. 

 

Especificidades da Educação Infantil: O que dizem as disciplinas e a formação de professores 

Mediante análise e consulta na ementa, programa e conteúdo das disciplinas que serviram de objeto 

para essa pesquisa, e também da consulta bibliográfica e documental que demonstrou o contexto 

histórico do curso de pedagogia, podemos explicitar que a grade curricular anterior do curso de 

pedagogia deixava a desejar quando tratava das disciplinas específicas à Educação Infantil, e ainda 
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não separava os fundamentos e as metodologias, e isso fazia com que os conteúdos fundamentais 

fossem trabalhados de forma muito breve. 

Ao verificar a natureza das disciplinas do curso de Pedagogia que fundamentam a formação do 

professor de Educação Infantil, relacionando seus conteúdos às políticas dessa modalidade de ensino, 

formalizamos dizendo que, estão condizentes, e dessa forma compreendemos que a formação do 

professor está bem alicerçada, já que para isso são tratadas das temáticas essenciais â formação inicial, 

dentre essas destacamos: a concepção de criança, de infância e de educação para a infância, logo no 

segundo ano do curso á disciplina específica apresenta em seu programa a organização do 

planejamento pedagógico para as instituições de Educação Infantil, a legislação e as especificidades 

educacionais, dentre elas a inclusão da criança de 6 anos no ensino fundamental.  

A educação da criança de 0 a 6 anos não tem o papel nem o poder de evitar, por antecipação, 

os problemas da escola de primeiro grau, nem é tampouco descomprometida dessa escola. Sua 

função é a de favorecer o desenvolvimento infantil e a aquisição/construção dos 

conhecimentos relativos ao mundo físico e social (linguagem, matemática, ciências naturais, 

história e geografia). À medida que esse papel é exercido, as creches e pré-escolas irão 

conferir contribuições importantes às crianças e poderão – se desenvolverem um trabalho 

pedagógico de qualidade – contribuir significativamente para a escola de primeiro grau 

(KRAMER, 2003, p. 127). 

 

E essa temática pode ser vislumbrada logo em seguida, no estágio supervisionado, o qual acontece no 

primeiro semestre do terceiro ano do curso, e essa prática apresenta a formação e também a didática do 

professor, através de referenciais já estudados nos anos anteriores, voltados para uma reflexão da 

prática como socialização do conhecimento, a fim de obter subsídios para construir e contextualizar o 

professor como parte desse processo educativo e social. 

Percebe-se, que são necessárias essas duas práticas ao estagiário: de aprender e ensinar, uma das 

maiores preocupações com relação à direção da turma, que depois de observada, é reconstruída, 

juntamente com o professor da disciplina, momento este que, uma reflexão é feita entre a 

Universidade, a Escola e a Sociedade.  

Relacionando a prática com o Estágio Supervisionado, como elo entre o ensino e a aprendizagem, 

Pimenta (2001) descreve que: 

A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, é o 

conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize como 

conseqüência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do objeto, o 

estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a realidade (não-

aprendizagem) seja transformada, enquanto realidade social. Ou seja, a aprendizagem (ou 
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não-aprendizagem) precisa ser compreendida enquanto determinada em uma realidade 

histórico-social. (PIMENTA, 2001, p.83) 

 

Dessa forma o estágio mostra-se peculiar a formação do pedagogo, pois essa disciplina propicia o 

conhecimento da prática, se não total, mas parcial. Vale salientar que é uma atividade prática e teórica 

onde, numa compreensão filosófica e sociológica, a noção de ação é sempre referida a objetivos, 

finalidades e meios, implicando a consciência dos sujeitos para essas escolhas, supondo certo saber e 

conhecimento. Podemos dizer então que toda a ação ou prática tem por apoio uma teoria, mesmo que 

por muitas vezes não tenhamos consciência disso.  (PIMENTA, 2008)  

Ao tratar da “pedagogia como ciência prática” mostra que “a relação entre teoria e prática é 

a mais fundamental da pedagogia”. Indica os campos em que essa relação se manifesta para 

considerar que à primeira vista ela parece bastante simples, resumindo-se na reciprocidade 

entre os dois pólos que constituem, mas observa que se trata de uma relação complexa, sendo 

“preciso lembrar que, além de pedagogia, nenhuma outra das ciências ‘burguesas’ 

tradicionais ensinadas atualmente nas universidades conhece este problema da mediação 

entre teoria e prática”. (SAVIANI, 2004, p. 123) 

 

Além dessa disciplina prática (a campo), outras disciplinas curricularmente teóricas e com auxílio das 

metodologias possibilitam a construção e auxilia na elaboração de materiais concretos, que fazem 

parte do cotidiano da Educação Infantil.  

Considerando as reflexões anteriormente traçadas sobre a formação de professores, ressaltamos aqui 

as especificidades da docência na Educação Infantil, evidenciando o art. 62o da LDB (1996) que 

determina:  

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) 

 

Essas questões dispostas na Lei devem ser problematizadas, pois determina a formação dos 

professores. A partir da LDB (1996) e da publicação do RCNEI em 1998, a Educação Infantil teve 

indicativos no que diz respeito à formação de professores e, com isso, inicia a construção da 

identidade dos CMEIS e, também, dos profissionais que atuam neste cenário. 
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Considerações Finais 

O interesse em investigar as disciplinas que balizam a formação do professor que atua ou atuará na 

Educação Infantil, e a sua pertinência em relação à prática e à organização do trabalho pedagógico, 

deu-se com pesquisa bibliográfica, que nos permite o acesso a um campo amplo e variado de estudos, 

muito maior do que aquele que poderia investigar diretamente, pois buscamos materiais já elaborados, 

constituídos de livros e artigos científicos. (GIL, 1991) 

 Buscamos documentos, pareceres e resoluções que fundamentam a matriz curricular e a proposta 

pedagógica do curso de Pedagogia, o qual foi necessário para o conhecimento e historicidade do curso 

e de suas disciplinas. Com isso obtivemos subsídios que trouxeram contribuições com a prática social, 

transformando assim a realidade dos futuros profissionais que concluem esse curso superior 

Ao analisar as disciplinas que fundam a formação de professores para a Educação Infantil, há 

necessidade que em sua efetivação no curso de graduação a criança esteja como eixo central e que seja 

valorizada como ser social, em seus aspectos culturais e sociais.  

Para que a criança possa ser reconhecida como ser social e de direitos, é preciso abordar a infância sob 

o aspecto de sua construção histórica. Há necessidade de “pensar a infância como uma condição 

historicamente construída a partir do dado natural da maturação biológica”. Isso significa, “pensar a 

criança na sua particularidade de criança e na sua universalidade de homem enquanto ser social” 

(OLIVEIRA, 1989, p. 12).  

A educação para a infância atualmente é garantida por lei, embora não prevista como etapa obrigatória 

em sua escolarização, mas é dever do estado, e a ele compete formular e ampliar políticas e viabilizar 

recursos que venham a implementar no ensino a garantia do desenvolvimento integral da criança, em 

seus aspectos cognitivos e sociais.  

Dessa forma, as políticas públicas que não reconhecem que a infância é uma construção histórica e 

social, dificilmente levam a efetivar nas práticas pedagógicas a formação do ser social da criança. 

Posto isso, nos possibilita ver que a prática pedagógica da Educação Infantil deve estar voltada ao 

desenvolvimento infantil, acordando com a faixa etária da criança, e trabalhar conhecimentos 

prescritos nas condutas culturais e de cidadania, sendo necessário revelar a singularidade dessa faixa 

etária na organização e no planejamento.   

Neste estudo, não questionamos a organização das disciplinas, mas, pressupomos que na proposta 

pedagógica do curso de Pedagogia, logo, nas ementas das disciplinas específicas à Educação Infantil, 

devem relacionar em seu programa as especificidades dessa faixa etária, as quais devem ser 

subsidiadas por práticas que viabilizem o ensino e a aprendizagem voltados para uma concepção de 

infância e educação. 
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Alternativas de avaliação no ensino superior: caso da faculdade Helio Rocha - 
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Resumo: 

O presente artigo é uma uma abordagem sobre alternativas de avaliação no contexto do ensino 

superior, implementadas em turmas de administração em uma instituição de ensino superior 

situada no nordeste do Brasil, na cidade de Salvador (BA). A metodologia consistiu no 

levantamento de referencial teórico sobre o tema, seguido de uma narrativa da experiência de 

implementação da proposta de avaliação. A conclusão a que se chegou é que é são pertinentes 

as tentativas de abordar a questão de avaliação com outras estratégias que rompem com o 

modelo convencional focado nos exames, considerando que o novo formato contribui para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo ficou evidenciada a cultura de 

condicionamento do aluno em adotar outras modalidades de avaliação que vão de encontro ao 

formato a que ele já esta habituado no decorrer do seu processo de formação. 

                                                      
120 Autor. Graduado em pedagogia pela Faculdade de Educação da Bahia, com pós graduação em Planejamento 
do Ensino (Feba-BA), Comunicação Social pela Universidade São Francisco (SP), Mestre em Artes, pela 
Universidade Federal da Bahia. 


