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RESUMO 
 
 

Este estudo tem como objetivo conhecer o interesse dos alunos que cursam a 1º e a 
4º ano do curso de pedagogia da UEL de 2010 em atuar como docente na Educação 
Infantil, e também como o currículo do curso da UEL tem auxiliado a preparação dos 
alunos nesta área. Esta discussão é relevante a área de Educação Infantil auxiliando 
a mesma no processo de formação docente para esta modalidade. O procedimento 
metodológico utilizado para realização deste trabalho foi uma pesquisa exploratória 
descritiva com alunos do curso de pedagogia, com base em uma revisão 
bibliográfica, bem como uma análise documental dos currículos da UEL de 1992 a 
2010, cujo referencial teórico se baseia em autores como: ARIÈS (1981), LAMPERT 
(2009), KRAMER (1982), CABRAL (2005), entre outros. Os resultados obtidos são: 
a) uma síntese sobre a concepção história, formação profissional, políticas e 
exigências que envolvem a atuação docente na Educação Infantil; b) reflexões e 
desafios da atualidade que envolve a Educação Infantil; c) conquistas e situações 
que impactaram na área de educação infantil como a LDB 9394/96 entre outras; d) 
análise das alterações dos currículos do curso. Conclui-se que as mudanças 
ocorridas no currículo ao longo dos anos procuraram adaptar-se aos temas da 
atualidade e os esforços na busca pela melhoria do ensino de qualidade e que as 
reformulações realizadas atendem as necessidades que envolvem a área de 
Educação Infantil.  
 
 
Palavras-chave: Formação de Professores. História do Curso de Pedagogia. 

Educação Infantil.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A discussão em torno da formação docente tem se intensificado na 

área de Educação infantil, especialmente desde que a Lei 9.394/96 entrou em vigor, 

e para compreender como essa formação se dá através do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina, é que pretendemos através deste estudo fazer 

uma análise dos currículos a partir da implantação da Educação Infantil no mesmo. 

  O tema foi escolhido a partir de um questionamento sobre o meu 

interesse em fazer o Mestrado para atuar como docente no ensino superior e, diante 

da minha negativa surgiu outro questionamento: será necessário estudar tantos 

anos e dedicar-se ao mestrado para ser docente na Educação Infantil? A partir deste 

questionamento então surgiu à questão: Por que o docente de Educação Infantil não 

precisa ir além da graduação ou uma especialização? Na ocasião me lembrei de 

uma pergunta que surgiu durante a aula no 2º ano, na disciplina de Trabalho 

Pedagógico Na Educação Infantil. A professora perguntou quem tinha o interesse 

em atuar na Educação Infantil e a resposta foi em sua maioria que não havia o 

interesse. A professora demonstrou certa preocupação alegando que o curso 

também formaria para a Educação Infantil e seria necessário comprometimento dos 

alunos em conhecer todas as áreas de atuação do pedagogo para que tivesse um 

conhecimento amplo da atuação do pedagogo, inclusive na Educação Infantil, já que 

haveria a possibilidade futura de receber propostas para atuar na área.  

  Mais questionamentos surgiram: Por que ser um professor de 

Educação Infantil? Qual o significado de ser profissional da Educação Infantil nos 

dias atuais? Como o curso de pedagogia da UEL tem preparado o aluno para atuar 

na Educação Infantil como docente? Qual o interesse dos alunos do curso de 

Pedagogia da UEL em atuar na área? Com o intuito de buscar respostas a esses 

questionamentos é que propomos realizar este estudo. 

  Este trabalho tem como primeiro enfoque discutir e analisar a 

Educação Infantil considerando a história da infância, concepções historicamente 

construídas, assim como a formação dos profissionais, as políticas de formação 

docente e as exigências atuais para atuação na educação Infantil.  Em seguida, será 

realizada uma análise dos currículos do Curso de Pedagogia da UEL que se pautará 

na tentativa de constatar como estão sendo formados os Pedagogos para a 
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Educação Infantil na UEL. Para melhor compreender o processo de formação do 

professor de Educação Infantil buscamos conhecer o histórico do curso de 

Pedagogia da UEL aqui relatado de forma breve, pois nosso objetivo principal em 

relação ao currículo do Curso de Pedagogia da UEL é analisar a disciplinas 

específicas para a Educação Infantil no currículo do curso de Pedagogia que 

compreende o período de 1992 a 2010. No último capítulo serão analisadas as 

respostas dos alunos da 1ª e 4ª séries e alunos egressos do curso em relação à 

formação docente pelo curso de Pedagogia da UEL.  

Foram realizadas pesquisas com questionários aos alunos do 1º e 4º anos do 

curso de Pedagogia no ano de 2010 e também alunos egressos com formação em 

Pedagogia do currículo de 2005, última turma habilitada em Orientação e Supervisão 

Escolar pela UEL. Portanto, pautou-se no modelo exploratório-descritivo, que 

segundo DIEHL; TATIM, 2006, 

 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Na 
maioria dos casos, envolve o levantamento bibliográfico, a realização 
de entrevistas com pessoas que possuem experiência prática com o 
problema pesquisado e a análise de exemplos que "estimulem a 
compreensão (p. 54, grifo do autor). 
 

 Portanto, as informações obtidas através da coleta de dados, ou seja, as 

descrições dos sujeitos entrevistados foram cuidadosamente analisadas no sentido 

de buscar uma compreensão e/ou respostas as questões postas no objetivo deste 

trabalho. Para Minayo (1994), é necessário seguir alguns passos para a análise dos 

dados coletados em uma pesquisa como: ordenar e mapear os dados coletados; 

classificar em categorias e identificar estruturas relevantes dos atores sociais e 

determinação do conjunto das informações presentes na comunicação e por fim, a 

análise final que deve buscar estabelecer articulações entre os dados obtidos e os 

referenciais teóricos da pesquisa, com objetivo de responder as questões da 

pesquisa com base nos objetivos propostos. 

  Também foi necessária uma análise documental, que segundo 

Severino (2007) “Tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só 

de documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais 

como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais” (p. 122-123). As fontes 

consultadas para análise documental foram: Projetos de Cursos, Catálogos 
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Institucionais, Programas de Disciplinas, documentos estes que compõem o arquivo 

da UEL. Para a revisão bibliográfica partimos de conceitos de autores como Ariès 

(1981), Lampert (2009), Kramer (1982), Cabral (2005), Azevedo e Silva (1999), entre 

outros. A revisão bibliográfica “É aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses, etc” (Ibid., p. 122). 

  Pretendemos com este estudo contribuir através da História do 

Curso de Pedagogia da UEL, mais especificamente na área de formação de 

professores para Educação Infantil com apontamentos que tragam melhorias ao 

mesmo. 
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL: Algumas considerações 

[...] em toda educação, o que mais marca é 
primeiro, o amor; depois, o exemplo; e, em 
terceiro lugar, o ensino, seria essencial que o 
(a) educador (a) infantil tivesse ilimitado amor 
a sua profissão e integral condição de 
transmiti-la através de seus atos, seus gestos 
e de suas intervenções. Que gostasse muito 
de crianças e que mostrasse extremamente 
sensível ao afeto que desperta [...]  

Celso Antunes 

 

  O tema Educação Infantil deve ser abordado considerando que há 

uma história da infância que revela concepções que foram construídas ao passar 

dos tempos pela sociedade e conhecê-las é essencial ao docente na sua prática e 

reflexão. Segundo Kramer, (1982) a infância é múltipla, pois em cada sociedade 

e/ou tipo de sociedade ela aparece de uma maneira, ou seja, “mudam a inserção e o 

papel social da criança na comunidade” (p.18) e é a partir das mudanças e 

transformações que a sociedade sofre que a concepção é determinada.  

  Por isso, o olhar sobre a infância deve ser no sentido de considerar 

suas especificidades quanto à organização da sociedade em que a criança está 

inserida. É possível identificar essas especificidades ao passar dos séculos. 

Segundo Ariès (1981), a infância na sociedade medieval era uma fase reduzida, 

pois, quando muito pequena a criança recebia cuidados específicos da idade, porém 

“assim que a criança tinha condições de viver sem a solicitude constante de sua mãe 

ou de sua ama” (p.156) a mesma tinha seu desenvolvimento em meio aos adultos e 

seus afazeres e experiências, isto por considerarem que a criança estaria livre do 

denominado “alto nível de mortalidade” (p.157). Os trajes também caracterizam a 

criança como um adulto em miniatura ''assim que a criança deixava os cueiros, ou 

seja, a faixa de tecido que era enrolada em torno do seu corpo, ela era vestida como 

os outros homens e mulheres de sua condição. '' (p.69). O autor também destaca a 

partir daqui um novo sentimento de infância, a “paparicação”, esse sentimento era 

percebido pela “fonte de distração e relaxamento” que a criança exercia sobre o 

adulto através de sua ingenuidade e graça. (p.158), ou seja, os adultos, mais 

precisamente as mães ou amas. Ariès não descarta que os sentimentos das mães 

poderiam ser de encanto pelas crianças, porém, eram internalizados ou “não 

expressos”. Porém, a paparicação também era percebida entre os menos 
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abastados, não era privilégio dos “bem nascidos”, os quais a estavam perdendo por 

causa da influencia moralista. (p.162). 

  Um segundo sentimento da infância, segundo Ariès, surge entre os 

moralistas e os eclesiásticos do século XVII. A preocupação era em conhecer bem a 

criança, preservá-la e discipliná-la, já que eram vistas por eles como “frágeis 

criaturas de Deus” (p.164). O cuidado com o corpo não era um elemento 

despercebido, mas, a higiene e a saúde física, surgem no século XVIII como uma 

preocupação entre as famílias. Os doentes passam a ser bem cuidados enquanto 

que nos saudáveis eram observados apenas as posturas corporais com um objetivo 

moral. ”Tudo o que se referia às crianças e à família tornara-se um assunto sério e 

digno de atenção.” (p.164). Segundo Azevedo e Silva (1999) a preocupação com a 

criança era no sentido de protegê-la das impurezas, pois, era preciso pensar a 

recuperação e a reconstrução da criança para a sociedade no sentido de se 

tornarem adultos irrepreensíveis, ou seja, “não é mais possível deixar que 

permaneçam na permissividade reinante. É preciso agir de forma a não ter o que 

corrigir na fase adulta.” (p.35) defendiam os moralistas que repugnavam a 

paparicação. Isto significa que a criança deveria ser isolada e vigiada para que fosse 

preservada do lado impuro da vida e assim estaria sendo preparada para o futuro, 

porém, “a criança não é um ser incompleto, o futuro. É o presente, na construção de 

história e cultura.” (p.40). Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998): 

 

a concepção de criança é uma noção historicamente construída e 
consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se 
apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma 
mesma sociedade e época (p.21).  
 

  As autoras ainda chamam a atenção ao fato de que hoje as 

crianças, em sua maioria, têm ainda uma infância reduzida devido à adultização 

quando a mesma precocemente é lançada ao mundo do trabalho, são abandonadas, 

excluídas, e que este sentimento não se refere ao sentimento do passado e sim “se 

faz marcada pela violência, pela agressão as suas necessidades de cidadã.” (p.40). 

Ainda segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998): 

 

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam 
como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito 
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próprio, e isto porque, através das interações que estabelecem 
desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que 
as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o 
mundo em que vivem as relações contraditórias que presenciam e, 
por meio das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que 
estão submetidas e seus anseios e desejos (p.21). 
 

   Segundo Ariès (1981), o sentimento da infância “corresponde à 

consciência da particularidade infantil, essa particularidade que distingue 

essencialmente a criança do adulto.” (p.156), e esse sentimento não era concebido 

pela sociedade da época.  

  No Brasil, segundo Kishimoto (2001) a Igreja foi à inspiradora do 

processo de atendimento a criança durante a colonização, porém de forma 

assistencialista. No fim do século XIX no contexto da industrialização quando as 

mulheres que até então eram apenas donas de casa passam a ser inseridas no 

mercado de trabalho, surgem a creches com estruturas e funcionamentos diversos 

assim como suas administrações, também as casas de infância que em geral eram 

filantrópicas com fins de dar assistência à criança pobre, as escolas maternais com o 

fim de atender os filhos de operários no século XX e os jardins de infância com o 

objetivo da educação à criança de 3 a 6 anos que em geral eram amparadas por 

Departamentos ou secretarias de Educação e atendiam a elite. Como crescia o 

numero de mulheres nas fábricas e o número de creches era insuficiente, segundo 

Oliveira (2007, p. 96) 

 

Entre as reivindicações de parte do movimento operário, na década 
de 20 e no início dos anos 30, por melhores condições de trabalho e 
de vida estava a da existência de locais para guarda e atendimento 
das crianças durante o trabalho das mães. 

 

  A mortalidade dos filhos de trabalhadoras aumentava 

consideravelmente devido à falta de higiene e cuidados adequados, pois eram 

deixadas com familiares ou com as chamadas criadeiras também conhecidas como 

fazedoras de anjos, estas moravam em condições precárias e cuidavam de várias 

crianças ao mesmo tempo além de seus filhos. Ainda segundo Oliveira (2007, p. 96), 

os empresários acreditavam que a produção das mulheres em suas fábricas 

aumentaria se tivessem as creches funcionando no mesmo ambiente em que 

trabalhavam, ou seja, seus filhos estariam próximos e as mães estariam menos 

preocupadas.  
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  A oferta de creches aumentou nos anos 70 quando em especial, as 

mulheres, através de movimentos sociais reivindicaram “melhores condições de 

vida, educação e serviços” (KISHIMOTO, 2001, p. 225). 

 
 

2.1 A LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

  Com a Constituição Federal de 1988, a garantia a educação infantil, foi 

efetivada, conforme Art. 208 “O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 

até 5 (cinco) anos de idade” e o Art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases que dispõe que  

“A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para 

crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis 

anos de idade”, então se tornou um direito da criança e uma opção da família, o que 

a autora chama de “inovação”, quando não se trata mais de Assistência ou Amparo 

e sim garantir o Direito à educação, impondo Dever ao Município, complementada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996 que faz da 

Educação Infantil uma etapa do sistema educacional, a Educação Básica. (p. 227). 

Com vistas a promover o acesso das crianças a este direito todas as creches e pré-

escolas existentes ou que forem iniciadas tiveram o prazo de 3 anos para se 

adequarem ao novo atendimento no sistema de ensino (Lei de Diretrizes e Bases, 

Tít. IX, Das disposições Transitórias, at. 89). O documento PNEI (2006), esclarece 

que   

 

A Educação Infantil, embora tenha mais de um século de história 
como cuidado e educação extradomiciliar, somente nos últimos anos 
foi reconhecida como direito da criança, das famílias, como dever do 
Estado e como primeira etapa da Educação Básica (BRASIL, 2006, 
p.5) 
 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 1996, 

artigo 87, § 3o  O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a 

União, devem: III - realizar programas de capacitação para todos os professores em 

exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância; e o § 

4o: dispõe que “Até o final da Década da Educação somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço", 

http://www.webartigos.com/articles/31016/1/CRECHE-Do-assistencialismo-para-o-pedagogico/pagina1.html
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ou seja, a formação do docente, a qualidade dos mesmos para a Educação Infantil 

até então não era vista como essencial para a atuação do docente. Segundo Cabral 

(2005), a partir da regulamentação profissional a concepção de que a docente 

deveria ser tão somente afetiva e cuidadosa para atuar na Educação Infantil deixou 

de ser reforçado, unindo os conceitos educar e cuidar que antes era denominada 

tarefa de um e de outro profissional dentro da mesma sala de aula. Neste sentido 

podemos observar que conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998), 

 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das 
crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar 
pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os 
procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de 
promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a 
preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades 
humanas, é necessário que atitudes e procedimentos estejam 
baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento 
biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em 
consideração as diferentes realidades socioculturais (p. 25). 

 

    O cuidado deve atender as especificidades de cada indivíduo, 

respeitando seu desenvolvimento e diversidades em geral. Por isso, é importante 

que seja indissociável do educar, conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade 

para Educação infantil (2006), pois, ainda segundo o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil (1998),  

 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoal, de ser, e estar com os outros em uma 
atitude básica de aceitação, respeito, confiança, aos conhecimentos 
mais amplos da realidade social e cultural (p. 23).  

 

  Costa (2006, p.85) apresenta alguns princípios desenvolvidos 

através de suas experiências sobre o cuidar e o educar que denomina como “a arte 

e a ciência do saber cuidar e educar” e um desses princípios é o de que o cuidar e o 

educar “é sempre uma prioridade reclamada pela pessoa em sua essência” (p. 85), 

outro é de que a criança deve ser concebida como ser único, que possui 
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potencialidades e competências que devem ser vistas pelo professor como 

especificidades a serem observadas, desenvolvidas, porém entre todos os princípios 

apresentados pela autora, pois, aqui observamos apenas alguns, está o de que para 

que o cuidar e o educar sejam desenvolvidos pelos professores na Educação 

Infantil, é necessário um investimento financeiro permanente na área da educação, 

promoção social e de saúde por parte das políticas econômicas, ou seja, os 

profissionais devem ser qualificados e uma qualificação que se dá na formação 

docente e com interdisciplinaridade, que “o currículo de formação inicial do educador 

contemple disciplinas de diferentes áreas”. (p.85).  

   O perfil do professor de Educação Infantil descrito no Referencial 

Curricular esclarece a necessidade de uma formação de qualidade para se alcançar 

os objetivos propostos para uma Educação Infantil de qualidade. 

 

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o professor 
tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa que ao 
professor cabe trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que 
abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 
específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este 
caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante 
ampla do profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, 
refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus 
pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando 
informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São 
instrumentos essenciais para a reflexão sobre a prática direta com as 
crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação 
(REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL, 1998). 

 

  Para tanto cabe ao professor o compromisso de se atualizar através 

da formação continuada e outros meios possíveis, pois, a Lei de Diretrizes e Bases 

(1996) assegura que  

 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (Seção II  - Da 
Educação Infantil, Art. 29. 
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  Conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil, no quesito “Quanto às professoras, aos professores e aos demais 

profissionais que atuam nas instituições de Educação Infantil” no item 11.5,  

 

O conhecimento de seus direitos e deveres, o compromisso com a 
ética profissional e a dedicação constante ao seu aperfeiçoamento 
pessoal e profissional são características a ser consideradas na 
seleção e na avaliação das professoras e dos professores de 
Educação Infantil. 

 

    Partindo desta reflexão, a necessidade de uma formação docente de 

qualidade para a Educação Infantil é mais do que necessária, porém, ao mesmo 

tempo é um desafio às instituições formadoras do docente.  
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3 O CURRÍCULO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

Uma proposta pedagógica é um caminho, não 
é um lugar. Uma proposta pedagógica é 
construída no caminho, no caminhar. Toda 
proposta pedagógica tem uma história que 
precisa ser contada. Toda proposta contém 
uma aposta. Nasce de uma realidade que 
pergunta e é também busca de uma resposta. 
Toda proposta é situada, traz consigo o lugar 
de onde fala e a gama de valores que a 
constitui; traz também as dificuldades que 
enfrenta, os problemas que precisam ser 
superados e a direção que a orienta. E essa 
sua fala é a fala de um desejo, de uma 
vontade eminentemente política no caso de 
um proposta educativa, e sempre humana, 
vontade que, por ser social e humana, nunca 
é uma fala acabada, não aponta “o” lugar, “a” 
resposta, pois se traz “a” resposta já não é 
mais uma pergunta. Aponta, isto sim, um 
caminho também a construir. 

Sonia Kramer 

 

 Podemos pensar a principio no currículo como uma forma de 

descobrir as formas mais adequadas para atingir o objetivo educacional que é o 

saber sistematizado, porque não se refere a qualquer saber, e sim porque o papel 

da escola é a educação do saber sistematizado, historicamente acumulado que 

contribui para o desenvolvimento humano, ou seja, “diz respeito ao conhecimento 

elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao 

saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular”. (SAVIANI, 2000. s.p.). 

Sendo assim, o currículo é o planejamento da organização escolar, da 

sistematização do processo educativo escolar. Segundo Saviani (2000, s.p.) 

“currículo é a organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no 

espaço e tempo escolares”, portanto para que o currículo atinja o seu fim que é o 

saber escolar, se faz necessário que contenha alguns componentes que são 

indispensáveis ao seu funcionamento como a Fundamentação teórica: precisamos 

fundamentar o currículo com base nos teóricos de diversas áreas do conhecimento 

como a filosofia que nos ajuda a compreender que tipo de homem queremos formar, 

a sociologia que nos ajuda a compreender a sociedade em que este homem está 

inserido e a psicologia que nos traz a compreensão de como este homem se 

desenvolve e quais processo se adéquam melhor a sua aprendizagem; a 
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Metodologia – esta nos auxilia, através da didática, a reconhecer como, ou qual o 

melhor método para ensinar; o Espaço – em que espaço acontecerá o processo de 

ensino e aprendizagem; o Tempo – se refere à duração e temporalidade do 

processo; a Avaliação – mostra os resultados do processo, indicando as alterações 

necessárias para um melhor funcionamento do mesmo; e os Objetivos – determinam 

quais conteúdos serão ensinados. 

  Na universidade tradicional a preocupação, segundo Lampert (2009, 

p.146) era com a formação para o trabalho e os métodos de ensino considerados 

arcaicos para a atualidade, por isso, o autor defende a substituição deste por “um 

novo espírito epistemológico” assim a preocupação deve ser no sentido de que se 

proporcione ao discente a oportunidade de produzir conhecimento, o acesso a 

investigação científica e tecnológica além da formação humanística. 

  A formação de professores no Brasil, segundo Saviani (2005, s.p.), 

surge pós independência com a necessidade da formação de professores para 

atuação no ensino primário através da lei das escolas de primeiras letras aprovada 

em 15 de outubro de 1827, que 

 

Estabelecia que a instrução seguisse o método do ensino mútuo 
(lancasteriano) e que os professores deveriam ser treinados nesse 
método nas capitais das respectivas províncias, às expensas dos 
próprios ordenados (MOACYR, 1936 apud SAVIANI, 2005, s.p.).  
 

  Em 1934 é aprovado o Ato Adicional à Constituição Imperial de 1823 

que responsabilizou as províncias pelo ensino elementar e a formação dos 

professores, porém, por pouco tempo, pois “seguindo a tendência que se 

desenvolvia em âmbito mundial, as províncias brasileiras também começaram a 

lançar mão do recurso às escolas normais para o preparo de seus professores” e em 

1835 é instalada a primeira Escola normal do Brasil na Província do Rio de Janeiro 

(fechada em 1849) que segundo o autor se constituia de um diretor/professor, “com 

um currículo que praticamente se resumia ao conteúdo da própria escola elementar, 

sem prever sequer os rudimentos relativos à formação didático-pedagógica”.  Uma 

nova Escola normal foi criada novamente em Niterói em 1859. Segundo Tanuri 

(2000, p.64), somente após 1870 as escolas normais se estabilizaram. A autora 

ressalta que as Escolas Normais somente 
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lograram algum êxito a partir de 1870, quando se consolidam as 
idéias liberais de democratização e obrigatoriedade da instrução 
primária, bem como de liberdade de ensino. Antes disso, as escolas 
normais não foram mais que um projeto irrealizado, ou, como as 
definiu o presidente da Província do Paraná em 1876: “plantas 
exóticas: nascem e morrem quase no mesmo dia (MOACYR, 1940 
apud TANURI, 2000 p. 64). 
 

 Saviani (2005, s.p) destaca como “primeiro momento decisivo da 

formação docente no Brasil” a década de 1890 com a implantação de um novo 

regime político, a República, com a reforma da Escola Normal do Estado de São 

Paulo. 

 

O ímpeto reformador que caracterizou o Estado de São Paulo na 
primeira década republicana arrefeceu-se nos anos seguintes, 
voltando a ser retomado, em outro contexto e sob novas condições, 
apenas na década de 1920. No entanto, a reforma ali implantada se 
tornou referência para outros Estados do país. Estes enviavam seus 
educadores para observar e estagiar em São Paulo ou recebiam 
“missões” de professores paulistas na condição de reformadores, 
como ocorreu com Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina, 
Sergipe, Alagoas, Ceará, além de outros, ao longo dos primeiros 30 
anos do regime republicano (SAVIANI, 2005, s.p.). 
 

  Para Lourenço Filho (2001), a primeira iniciativa representativa no 

Brasil como formação de professores em nível superior/universitário foi com a 

instalação da Escola de Professores, criada no Distrito Federal pelo Decreto nº 

3.810, de 19 de março de 1932. O autor ainda ressalta que assinalou “uma 

experiência de preparação de mestres primários, em novas bases e mediante 

processos ainda não sistematicamente utilizados nas escolas brasileiras” (Ibid, p. 

21), pois se observa que o modelo anterior tinha como característica o “treinamento 

da prática” desvalorizando os fundamentos teóricos (SAVIANI, 2005, s.p.). A partir 

deste momento, influenciada pelo movimento renovador, as reformas de 1932, no 

Distrito Federal, que foi chefiada por Anísio Teixeira, e a iniciativa de Fernando de 

Azevedo em 1933, em São Paulo, “terão como pedra de toque as escolas-

laboratórios que permitissem basear a formação dos novos professores na 

experimentação pedagógica concebida em bases científicas” (Ibid, s.p.)  

  Os Cursos de Pedagogia e de Licenciatura foram estabelecidos na 

Universidade do Brasil e na Universidade de São Paulo em 1939, com bases da 

Escola de Educação do Distrito Federal e do Instituto de Educação de São Paulo. 
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Segundo Saviani (2005, s.p.), “daí emergiu o paradigma que, adotado pelas demais 

instituições de ensino superior do país, equacionou a questão relativa à formação de 

professores para o ensino de nível secundário e para as próprias escolas normais”, 

neste sentido, coube ao Curso de Pedagogia a formação de professores para as 

Escolas Normais e aos Cursos de Licenciatura a formação de professores para as 

disciplinas específicas das escolas secundárias, ambos no esquema 3+1, ou seja, 

três anos para as disciplinas específicas e um ano para a formação didática 

(SAVIANI, 2009, p.146). Porém, o autor alerta para a questão do currículo que 

 

se a proposta que deu origem ao modelo centrava a formação dos 
novos professores nas escolas experimentais fornecendo, com isso, 
uma base de pesquisa que pretendia dar caráter científico aos 
processos formativos, a generalização do modelo centrou a formação 
no aspecto profissional que seria garantido por um currículo 
composto por um conjunto de disciplinas a serem freqüentadas pelos 
alunos, dispensada a exigência de escolas-laboratórios (SAVIANI, 
2005, s.p.). 
 

  Com a Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-lei n. 8.530, de 

02/01/1946), o ensino normal tem uma nova estrutura seguindo os outros cursos 

secundários divididos em dois ciclos. Saviani (2009) dispõe da seguinte maneira: 

 

O primeiro correspondia ao ciclo ginasial do curso secundário e tinha 
duração de quatro anos. Seu objetivo era formar regentes do ensino 
primário e funcionaria em Escolas Normais regionais. O segundo 
ciclo, com a duração de três anos, correspondia ao ciclo colegial do 
curso secundário. Seu objetivo era formar os professores do ensino 
primário e funcionaria em Escolas Normais e nos institutos de 
educação. Estes, além dos cursos citados, contariam com jardim de 
infância e escola primária anexos e ministrariam também cursos de 
especialização de professores primários para as áreas de Educação 
Especial, Ensino Supletivo, Desenho e Artes aplicadas, música e 
canto e cursos de administradores escolares para formar diretores, 
orientadores e inspetores escolares (p. 146-147) 

 

Essa estrutura permanece nos cursos até início da década de 1970. Com a lei n. 

5.692/71 fica instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do 

magistério de 1º grau (a Escola Normal desaparece nessa nova perspectiva) que 

funcionava da seguinte maneira segundo o Parecer n. 349/72 (Brasil-MEC-CFE, 

1972), aprovado em 6 de abril de 1972, considerada pelo autor como “dispersa em 

meio a tantas outras” 
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organizada em duas modalidades básicas: uma com a duração de 
três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e 
outra com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao 
magistério até a 6ª série do 1º grau. O currículo mínimo compreendia 
o núcleo comum, obrigatório em todo o território nacional para todo o 
ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a formação geral; e uma 
parte diversificada, visando à formação especial (SAVIANI, 2009, p. 
147) 

 

  A lei n. 5.692/71 previa a formação no curso de Pedagogia para 

habilitação específica em Magistério podendo formar especialistas em Educação 

(diretores de escola, orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores 

de ensino) até 1980, pelo qual um movimento em prol da reformulação dos Cursos 

de Pedagogia e das Licenciaturas “adotou o princípio da “docência como a base da 

identidade profissional de todos os profissionais da educação” (SILVA, 2003 apud 

SAVIANI, 2009, p.148) e nesse contexto o Curso de Pedagogia recebe novas 

atribuições como a “formação de professores para a educação infantil e para as 

séries iniciais do ensino de 1º grau (ensino fundamental)” conforme dispõe Saviani 

(2009, p.148).  

  Após a vigência da Lei 9.394/96, atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), conforme o artigo 84, § 4º, determinou que a formação 

de professores para a Educação Infantil e as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

deveria ser a nível superior em um prazo de dez anos, admitindo a formação mínima 

em nível médio, que segundo Cabral (2005), dessa maneira 

 

A formação de professores, devido às políticas públicas atuais e ao 
não atendimento às recomendações da ANFOPE e de outras 
entidades representativas dos docentes, corre sérios riscos de se 
precarizar ainda mais, comprometendo a qualidade do trabalho de 
seus egressos e, conseqüentemente, a educação do país, como um 
todo (p. 103) 

 

   Segundo Cabral (2005), a formação de professores foi determinada 

em 1999 pelo Decreto 3276/99 de ato de “exclusividade” dos Institutos Superiores 

de Educação e Cursos Normais Superiores, porém, entidades como a ANFOPE 

(Associação Nacional para a Formação do Profissional de Educação); ANPED 

(Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação); ANPAE 

(Associação Nacional de Políticas e Administração em Educação), que representam 

professores se mobilizaram em prol da anulação deste e a “promulgação do Decreto 
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3554/2000, que substituiu o “exclusivamente”, pelo “preferencialmente” (p. 109). A 

autora ressalta que ainda assim foi considerada uma conquista parcial apesar das 

universidades darem continuidade a formação docente e que tais entidades 

reconhecem haver “deficiências na formação docente que vem sendo realizada no 

campo universitário”, porém a universidade “busca garantir um nível de consistência 

teórico-empírica e a prática da pesquisa” (p. 110). 

  A  LDB 9394/96 esclarece em que cursos devem ser a formação 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia 
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional 
 

A legislação acompanha algumas reivindicações dos profissionais da 

educação e garante a formação do Professor da Educação Infantil em nível superior, 

o que sinaliza um pequeno avanço da valorização do profissional da educação que 

atua neste segmento e também que a própria história da educação infantil avança, 

mesmo que em processo lento, numa crescente valorização da infância dos 

pequenos e daqueles que têm a função de contribuir para sua formação. Vê-se esta 

valorização nos curriculos dos cursos de Pedagogia, como o da Universidade 

Estadual de Londrina que nos propomos analisar no próximo capítulo. 

 

3.1 O CURRÍCULO  DO CURSO DE PEDAGOGIA: UEL 

 

  O Curso de Pedagogia foi criado no Brasil em 1939, porém, em  

Londrina, segundo Abbud e Weber (2008), somente na década de 1960 na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina (FFCLL) que “foi criada em 

1956 e reconhecida em 1960 (Decreto nº 49061 de 06/10/1960)”, com inicio das 

atividades “juntamente com o “curso” de Didática (atuais Licenciaturas)” (p. 2). Ainda 

segundo as autoras,  

 

O curso de Pedagogia foi criado pelo governo do estado do Paraná 
em 28/05/1960, Decreto nº 29916. O curso tem inicio em 1961, 
autorizado pelo decreto 50628 de 19/05/61 [...] a criação deste curso 
ocorreu por solicitação dos professores da escola normal aqui 
existente, no Colégio Mãe de Deus e na Escola Normal de Londrina 
(p. 3) 
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  Segundo dados do Histórico da UEL, podemos perceber que o 

Curso de Pedagogia até então era ofertado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Londrina e somente dez anos após foi criada a UEL. 

 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi criada pelo Decreto nº 
18.110, de 28 DE JANEIRO DE 1970 com a junção de cinco 
Faculdades [...] Iniciou suas atividades com um total de 13 cursos de 
graduação: História, Geografia, Letras Anglo-Portuguesas e Letras 
Franco-Portuguesas, PEDAGOGIA, Ciências (1º Grau), Direito, 
Odontologia, Medicina, Farmácia e Bioquímica, Ciências Biomédicas, 
Ciências Econômicas e Administração (BREVE HISTÓRICO DA 
UEL, p. 1)  

 

  O Curso de Pedagogia passou por várias reformulações de 1962 até 

2010 e segundo as autoras Abbud e Weber (2008) e Abbud (s/d), o curso de 

pedagogia de 1962 a 1973 ofertava a licenciatura em Pedagogia, formação única, 

com curso seriado e duração de 4 anos; de 1973 a 1992 passa de seriado para 

crédito e oferta as habilitações e de 1992 a 2005 o curso volta a ser seriado, porém 

permanece com a oferta de habilitações que passam a ser acopladas. Em 2005, 

segundo CARDOZO (2009), 

 

[...] o curso de Pedagogia a partir da Resolução CEPE n° 46/2005, 
passa a ofertar somente duas habilitações distintas, Magistério das 
Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para as Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental e Orientação e Supervisão Escolar; e 
Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério 
para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Magistério para a 
Educação Infantil (p.42). 

 

  Em 2007 através da Resolução CEPE/CA n. 187/2006 que reformula 

o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura, neste 

currículo segundo CARDOZO (2009), “são extintas as habilitações, unificando a 

formação do pedagogo, caracterizado como pedagogo generalista” (p.24). a 

justificativa para esta reformulação é o atendimento às orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia e pelas críticas que os cursos 

vinham sofrendo acusados de promover a divisão técnica do trabalho pedagógico. 

Propõe-se então a formação do Pedagogo “Generalista” que com a extinção das 

habilitações 
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Garante-se, como referência formativa, três grandes áreas: 
Docência, assumida como base da proposta pedagógica; a Gestão 
Pedagógica e a Pesquisa.  Este CURSO forma o Licenciado em 
PEDAGOGIA – PEDAGOGO com possibilidade de atuação na 
Docência e na Gestão Pedagógica (UEL, 2007, p. 5). 
 

  Em 2010, novamente o curso passa por reformulação atendendo 

principalmente a Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula e a Resolução 

CEPE nº 0178/2008 que dispõe sobre a carga horária mínima dos Cursos de 

Graduação da UEL conforme consta na RESOLUÇÃO CEPE/CA n° 0109/2009. O 

currículo de 2010 tem como objetivo geral, 

 

Formar o Pedagogo numa perspectiva de totalidade do trabalho 
pedagógico para atuar em: Magistério para as Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental; Magistério para a Educação Infantil; Gestão 
Pedagógica na Educação formal e não formal e Magistério das 
Matérias Pedagógicas (UEL, p.7). 

 

   

  O Curso de Pedagogia ofertado pela universidade referenciada 

neste estudo apresenta no seu currículo atual como meta a formação do profissional 

da Educação “que seja capaz de articular os objetivos educacionais, com base nos 

pressupostos sócio-históricos, políticos e culturais, às diferentes abordagens 

metodológicas priorizando a formação integral” e como expectativa a ser alcançada 

superar “a formação estritamente técnica, uma vez que o profissional da educação é, 

por dever de oficio, uma pessoa ”(UEL, PPP, 2010, item 3). O objetivo geral do curso 

consiste em 

 

Formar o Pedagogo numa perspectiva de totalidade do trabalho 
pedagógico para atuar em: Magistério das Matérias Pedagógicas do 
Ensino Médio; Magistério para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental; Magistério para a Educação Infantil e Gestão 
Pedagógica (UEL, PPP, 2007 e 2010, ítem 5). 

 
  E como um de seus objetivos específicos “Entender a formação 

docente como processo de profissionalização baseado em conhecimentos filosóficos 

e científicos” (UEL, PPP, 2007 e 2010, p. 5). 
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  A Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da UEL toma como 

referência “três áreas da formação profissional do pedagogo, a saber, Docência, 

Gestão Pedagógica e Pesquisa.” (UEL, PPP, 2007 e 2010, p. 5). 

  Conforme disposto no Projeto Político Pedagógico (2010), as 

dimensões necessárias para a formação de professores (dimensão do 

desenvolvimento pessoal e social, dimensão expressivo comunicativa, dimensão do 

domínio da especialidade, dimensão pedagógico-didática, dimensão histórico-

cultural, dimensão institucional e administrativa; além da dimensão investigativa) se 

apresentam em cinco grandes eixos:  

 
1. Educação e Sociedade  

 História da Educação: Surgimento da escola moderna 

 História da Educação Brasileira: séculos XVIII e XIX 

 História da Educação Brasileira: século XX 

 Tópicos Especiais em História da Educação 

 Filosofia e Educação: aspectos antropológicos 

 Filosofia e Educação: aspectos epistemológicos 

 Filosofia e Educação no Brasil 

 Filosofia e Educação: aspectos axiológicos 

 Sociologia da Educação 

 Políticas Educacionais 

 Educação e Diversidade 
 

2. Conhecimento, Currículo e Gestão  
 

 Psicologia do desenvolvimento  

 Psicologia da Aprendizagem  

 Educação especial  

 LIBRAS  

 Saberes e fazeres do professor diante das dificuldades de aprendizagem 

 Trabalho pedagógico na gestão escolar 

 Coordenação do trabalho Pedagógico escolar e não-escolar 

 Gestão Escolar e Currículo  

 Coordenação do Trabalho Pedagógico em espaços de educação não formal 

 Educação e trabalho  
 

3. Conhecimento sobre a Docência 
 

 Didática: Trabalho Pedagógico Docente 

 Didática: Organização do Trabalho Pedagógico 

 Educação e Tecnologia  

 Didática: Avaliação e Ensino  

 Tópicos especiais em Didática  

 Educação Infantil  
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 Organização do Trabalho Pedagógico na Ed. Infantil 

 Práticas Educativas com crianças de 0 a 3 anos 

 Saberes e Fazeres da Educação Infantil 

 Alfabetização 

 Didática das Ciências da Natureza para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 Didática da Matemática para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 Didática da Língua Portuguesa para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 Didática da Geografia para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 Didática da História para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 Educação de Jovens e Adultos 
 

4. Conhecimentos sobre a Pesquisa em Educação 
 

 Metodologia do trabalho científico em educação 

 Pesquisa educacional  

 TCC 1  

 TCC 2  

 TCC 3  
 

5. Estágio Supervisionado  
 

 Estágio Supervisionado na Educação Infantil 

 Estágio Supervisionado nas séries iniciais do ensino fundamental 

 Estágio Supervisionado em Gestão da Educação Escolar 

 Estágio Supervisionado em Gestão da Educação não formal 
 
 
 

EMENTA DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO             
CURRÍCULO 2010 

 
Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil - Carga Horária: 60  

Ementa: Credenciamento, organização e gestão de instituições de educação 

infantil. Subsídios para elaboração da proposta pedagógica: princípios norteadores e fundamentos 

legais e didático-pedagógicos na educação infantil; elementos da proposta pedagógica; Articulação 

entre a família, a escola e a comunidade. 

Educação Infantil – Carga Horária: 60 

Ementa: Perspectivas históricas, social, política e cultural da educação infantil no 

Brasil. História da Educação Infantil. Função das instituições de educação infantil: Integração entre 

os cuidados e a educação. Política nacional e formação de professores de educação infantil. 

Desafios da educação infantil na atualidade. 

Prática Educativa com crianças de 0 a 3 anos – Carga Horária: 60  

Ementa: Organização do trabalho pedagógico com crianças de 0 a 3 anos. 
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Planejamento de atividades e rotinas educativas: Banho, sono, alimentação, controle dos 

esfíncteres. A organização de ambientes interativos. A interação professor, bebê e família.  

Saberes e Fazeres da Educação Infantil - Carga Horária: 60 

Ementa: Currículo, planejamento e avaliação na educação infantil. Pressupostos 

teórico-metodológicos para a educação da criança de 0 a 5 anos. O fazer pedagógico nas 

instituições de educação infantil: Organização do tempo e do espaço. Áreas do conhecimento na 

perspectiva do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Estágio Sup. em Educação Infantil – Carga Horária: 100 

Ementa: Vivência da realidade de Centros de Educação Infantil. Problematização 

de situações para elaboração, execução e avaliação de propostas de intervenção. 

 

 
 

  A proposta do currículo atual se apóia na pesquisa como elemento 

essencial em suas áreas de conhecimento e formação do pedagogo. A expectativa 

do curso é a superação da “formação estritamente técnica uma vez que o 

profissional da educação é, por dever de ofício, uma pessoa” (UEL, PPP, 2010). 

Conforme Lampert (2009),  

Em relação ao currículo [...] a universidade tradicional tinha a 
preocupação basicamente com a formação de profissionais para o 
mercado de trabalho. Hoje a universidade deve se preocupar 
principalmente com a produção de conhecimentos e com a 
investigação científica e tecnológica, sem esquecer-se da formação 
humanística. Os métodos arcaicos de ensino devem ser substituídos 
por um novo espírito epistemológico, que considera a complexidade 
dos fenômenos como condição indispensável à compreensão da 
realidade, à construção e reconstrução do conhecimento (p. 146).  

 

a interdisciplinaridade é uma perspectiva para a superação do caos 
educacional, pois descortina o ensino memorístico, fragmentado, 
especializado, com visão restrita e limitada da realidade. Possibilita 
um novo olhar para o entendimento e a compreensão da realidade 
circundante no que concerne à política, à economia, à educação, à 
cultura, ao relacionamento homem/homem, à relação do homem com 
o ambiente (Lampert, 2005 apud Lampert, 2009, p. 147) 

 

  Partindo destes pressupostos, é importante ressaltar que o Curso de 

Pedagogia da UEL tem seu Projeto Político Pedagógico pautado nas Diretrizes 

Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica e Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 
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4 IMPLANTAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEL DE 1992 A 2010 

Deves ter serenidade para aceitares as coisas 
que não podes mudar, coragem para 
mudares aquilo de que és capaz e sabedoria 
para veres a diferença.  

Sócrates 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar a proposta de formação 

docente para a Educação Infantil presente no Curso de Pedagogia da UEL 

considerando as reformulações curriculares realizadas desde a implantação da 

formação docente para a Educação Infantil que se deu a partir de 1992 e fazia-se o 

uso da terminologia “Educação Pré-escolar”, porém, neste trabalho faremos o uso da 

terminologia “Educação Infantil” em todos os currículos analisados.  

  Conforme Cardozo (2009), de 1992 a 2005 a oferta de formação do 

curso passa a ser de “Magistério das Matérias Pedagógicas e uma habilitação a 

critério do estudante” que são as seguintes: “Supervisão Escolar, Orientação 

Educacional, Educação Pré-Escolar e Séries Iniciais” (ABBUD; WEBER, 2008, p. 4).  

 

No referido período, o currículo do curso apresenta duas 
configurações, uma de 1992 a 1997 e outra de 1998 a 2004, sendo 
que a partir de 1998 unem-se as habilitações de Educação Pré-
Escolar e Séries Inicias (CARDOZO, 2009, p.19). 
 

  A formação docente para Educação Infantil surge no formato 

Habilitação para Magistério das Matérias Pedagógicas do Segundo Grau e 

Magistério para a Pré-escola que contemplou de 1992 a 1997. (ANEXO D) 

  Analisando as disciplinas da Habilitação para Magistério das 

Matérias Pedagógicas do Segundo Grau e Magistério para a Pré-escola ofertada 

neste período, identificamos que entre as 33 (trinta e três) disciplinas ofertadas 

apenas 7 (sete) disciplinas são específicas para Docência para Pré-escola: 

Fundamentos da educação pré-escolar; Psicologia da educação pré-escola; 

Metodologia do ensino da pré-escola; Arte e educação infantil; Educação física 

pré-escolar;  Literatura infantil e Prática de ensino na pré-escola: estágio 

supervisionado.  Percebe-se que não há nenhuma disciplina voltada para a Gestão 

da Educação Infantil e que o principal foco é a docência, mantendo o equilíbrio entre 
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as áreas de conhecimento como Fundamentos da Educação e Psicologia que 

mantém menor oferta de disciplinas.  

  Segundo Cardozo, (2009), pode-se concluir que a docência está 

caracterizada como prioridade nas habilitações “como categoria e eixo de formação 

priorizado, sendo que a formação comum de todos os graduandos é justamente o 

magistério no 2° grau e, portanto, a docência”. (p.36) Compreende-se, porém que o 

objetivo não era formar professores para Pré-escola, aqui entendido como Educação 

Infantil, e sim para o magistério de 2° grau, dados confirmados pela Prof ª. Maria 

Luiza1 em entrevista para este trabalho. A necessidade do momento era segundo 

Cardozo, (2009), a “expansão do ensino, sendo conseqüência da expansão da 

formação de professores para este ensino, que raramente se daria no Ensino 

Superior”. (p.36). Ainda segundo relatos da Prof ª. Maria Luiza, a mesma não 

participou da reformulação, porém, da implantação e se lembra de ser esta 

considerada uma proposta inovadora diante da realidade nas Instituições de 

formação de professores pelo Brasil por oferecer o Magistério de Anos Iniciais e 

Educação Infantil. Não havia no Departamento de Educação da UEL uma área 

específica para Anos Iniciais ou Educação Infantil. As áreas que se constituíram em 

torno deste currículo foram: Fundamentos da Educação, Psicologia, Orientação 

Escolar, Supervisão Escolar e Didática que oferecia as disciplinas de metodologia 

para estas habilitações e nela concentravam-se os professores para as disciplinas 

voltadas para as habilitações de Anos Iniciais e Educação Infantil, assim como as 

disciplinas de Didática nas licenciaturas da UEL. Eram professores especializados e 

concursados especificamente para atuar com a Educação Infantil dentro da área de 

Didática.  

  No período de 1998 a 2004, a formação docente para Educação 

Infantil, e nesse momento passa-se a usar a terminologia “Educação Infantil”, se 

dava no formato (ANEXO E) Habilitação para Magistério das Matérias Pedagógicas 

do Ensino Médio e Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ens. 

Fundamental. 

  Neste período, no que diz respeito à Docência, as disciplinas 

ofertadas na Habilitação para Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio 

                                                 
1
 Prof ª. Maria Luiza Macedo Abbud é docente do Departamento de Educação da UEL e nos 

concedeu entrevista a fim de contribuir com informações sobre as reformulações dos currículos do 
Curso de Pedagogia. 
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e Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais do Ens. Fundamental são um 

total de 20 entre as 34 do currículo, porém as específicas de Educação Infantil 

somam um total de 08 disciplinas: Prática do ensino da educação infantil e das 

séries iniciais do ensino fundamental I: Est. sup.; Metodologia do ensino da 

educação infantil; Fundamentos da educação infantil; Arte e Educação na 

educação infantil e Séries iniciais do ensino fundamental; Educação física para 

a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental; Literatura infantil e 

Prática do ensino da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental II: Est. sup.  

  Neste currículo a base do curso de Pedagogia continua sendo a 

docência e neste sentido o curso de pedagogia prioritariamente forma professores, 

mas ainda não demonstra dar importância para a Educação Infantil, pois a 

reformulação teve como objetivo apenas juntar as habilitações sem contudo 

reformular o conhecimento necessário para a Educação Infantil, como nos coloca 

CARDOZO (2009):  

 

a principal mudança realizada na passagem do currículo de 1992 a 
1997 para o currículo de 1998 a 2004 foi a junção das duas 
habilitações que anteriormente eram denominadas: Magistério para 
Pré- Escola e Magistério para as Séries Iniciais do 1° Grau, que 
tornaram-se a habilitação Magistério das Matérias Pedagógicas do 
Ensino Médio e Magistério para a Educação Infantil e Séries Iniciais 
do Ensino Básico (p.41). 

 

  Um avanço começa a ser observado a partir desta reformulação que 

ao juntar as habilitações promove a necessidade das demais habilitações inserirem 

algumas disciplinas na sua grade como podemos comparar através do quadro das 

disciplinas da DOCÊNCIA entre as três habilitações ofertadas neste período que são 

as disciplinas: Prática do ensino da educação infantil e das séries iniciais do 

ensino fundamental I: Est. supervisionado e Metodologia do ensino da 

educação infantil se repetem nas habilitações. Mesmo considerando um avanço 

neste currículo, por possibilitar que todas as habilitações pudessem executar sem 

conhecimentos específicos para a Educação Infantil, isto não se garantia na prática, 

pois algumas habilitações adaptavam o cronograma da disciplina para a realidade 

do Ensino Fundamental e isto ocorria pela inexperiência de alguns professores que 

nunca atuaram com a Educação Infantil.  
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Currículo de 1998 A 2004 

HABILITAÇÃO 

Magistério das Matérias Pedagógicas 
do Ensino Médio e Magistério para a 

Educação Infantil e Séries Inicias do 
Ensino Fundamental 

HABILITAÇÃO 

Magistério das Matérias 
Pedagógicas do Segundo Grau e 

Orientação Educacional 
 

HABILITAÇÃO 

Magistério das Matérias 
Pedagógicas do Segundo Grau e 

Supervisão Escolar 

DOCÊNCIA DOCÊNCIA DOCÊNCIA 

• Didática I 
• Met. do Ensino das Séries Iniciais 
do Ens. Fundamental A 
• Met. do Ensino das Séries Iniciais 
do Ens. Fundamental B 
• Met. do Ensino das Séries Iniciais 
do Ens. Fundamental C 
• Met. do Ensino das Séries Iniciais 
do Ens. Fundamental D 
• Fundamentos da Alfabetização 
• Prática do ensino da educação 
infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental I: Est. sup 
• Metodologia do ensino da 
educação infantil 

• Metodologia do ensino das 
matérias pedagógicas 
• Magistério das Matérias 
Pedagógicas: est. sup. 
• Fundamentos da educação infantil 
• Psicologia da Educação Infantil 
• Introdução à psicopedagogia 
• Arte e Educação na educação 
infantil e Séries iniciais do ensino 
fundamental 
• Educação física para a educação 
infantil e séries iniciais do ensino 
fundamental 
• Literatura infantil 
• Tecnologia educacional 
• Avaliação e ensino 
• Processo de produção e aquisição 
da leitura e da escrita 
• Prática do ensino da educação 
infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental II: Est. sup. 

• Didática I 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
A 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
B 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
C 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
D 
• Fundamentos da 
Alfabetização 
• Prática do ensino da 
educação infantil e das 
séries iniciais do ensino 
fundamental I: Est. Sup. 
• Metodologia do ensino da 
educação infantil 

• Metodologia do ensino das 
Matérias pedagógicas 
• Magistério das Matérias 
Pedagógicas: est. Sup. 

• Didática I 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
A 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
B 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
C 
• Met. do Ensino das Séries 
Iniciais do Ens. Fundamental 
D 
• Fundamentos da 
Alfabetização 
• Prática do ensino da 
educação infantil e das 
séries iniciais do ensino 
fundamental I: Est. Sup. 
• Metodologia do ensino da 
educação infantil 

• Metodologia do ensino das 
Matérias pedagógicas 
• Magistério das Matérias 
Pedagógicas: est.Sup. 
• Avaliação e ensino 

Fonte: ABBUD; WEBER, 2008. 
 
 Quadro 1 - Informações extraídas das tabelas das demais Habilitações do Currículo 1998 a 
2004 da UEL 
 
 
   
  Em 2005, novamente o currículo é reformulado e segundo 

CARDOZO, (2009) “a reformulação [...] não ocorreu devido a nenhuma proposição 

legal, mas sim para suprir as necessidades levantadas pelos docentes do referido 

curso.” Ainda afirma que,  
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A Reformulação consistiu em unir as habilitações “Magistério das 
Matérias Pedagógicas do Ensino Médio” e “Magistério para as Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental” compondo a base comum do curso, 
e instituindo as seguintes habilitações: “Magistério para a Educação 
Infantil” ou “Orientação Educacional e Supervisão Escolar”. 
Permanecendo, portanto com o modelo de Habilitações (p. 22). 

 

 Segundo informações da Prof ª. Sandra2, a reformulação ocorreu da 

seguinte forma: o colegiado escolheu uma comissão com professores indicados de 

todas as áreas, ou seja, o coordenador de cada área mais um. Nesta comissão eram 

discutidas as mudanças necessárias e as mesmas levadas à reunião de área que 

depois de discutidas voltavam para o colegiado e assim sucessivamente, até que 

fosse levada a votação, e esta somente o colegiado tinha direito. Ainda assim, com 

todo esse processo não foram feitas alterações na carga horária das áreas. 

Manteve-se a carga horária das habilitações, dando liberdade para que cada uma 

reformulasse sua área de conhecimento conforme considerasse necessário.  

  Neste currículo (ANEXO G) as disciplinas são um total de 36 (trinta e 

seis) na HABILITAÇÃO para Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio 

e Magistério para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Magistério para a 

Educação Infantil e destas apenas 6 (seis) das disciplinas de Docência são 

específicas para Educação Infantil totalizando 776 horas (476 horas de disciplinas 

teóricas e 300 horas de disciplina prática (Estágio)).  

  Enquanto no currículo ainda permanece presente a força das 

habilitações, percebe-se um avanço significativo no que se refere ao espaço que 

começa a ganhar a Educação Infantil no curso de Pedagogia. Cresce a carga 

horária destinada a Educação Infantil e o estágio passa a ter um espaço e carga 

horária específica para ela e, portanto, começa a ganhar corpo e características 

próprias.  

  As ementas das disciplinas (ANEXO H) mostram claramente a 

preocupação com a formação de professores de Educação Infantil, dando-lhes 

elementos específicos para a educação de crianças pequenas. A Educação Infantil 

se fortalece na legislação e na superação de suas antigas características 

                                                 
2
 Prof ª.  Sandra Mantovani Leite foi coordenadora do Colegiado Pleno em 2004 e é docente do 

Departamento de Educação da UEL e nos concedeu entrevista a fim de contribuir com informações 
sobre as reformulações dos currículos do Curso de Pedagogia. 
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assistenciais e se impõe como parte educativa da criança em todas as suas 

dimensões 

  Em 2007, com as Diretrizes para o Curso de Pedagogia, como 

citado anteriormente às habilitações foram extintas, caracterizando a formação do 

pedagogo como generalista por ser unificada. O projeto político pedagógico toma 

como referência três áreas da formação profissional do pedagogo, a Docência, 

Gestão Pedagógica e Pesquisa, e quanto à docência, segundo o PPP 2007, a 

mesma 

 

[...] é tomada como base da formação do pedagogo sendo um 
indicativo do projeto e da concepção de educação que estamos 
adotando. No processo de explicitação da complexidade da tarefa 
educativa, se destaca o papel da educação institucionalizada, espaço 
de atuação profissional, para o que se exige uma formação 
específica, objeto das nossas atenções (UEL, p. 3). 

  

  O PPP 2007 também defende uma formação “profissional cuja base 

de atuação é a docência, pautada pela unidade teoria-prática, tendo a totalidade e a 

interdisciplinaridade como categorias privilegiadas.” (UEL, p. 5). É possível observar 

no currículo 2007 (ANEXO I), que o eixo Conhecimento sobre a Docência traz 21 

disciplinas das 50 oferecidas em todo o currículo e que das 21 disciplinas do mesmo 

eixo 04 são específicas do Magistério para a Educação Infantil mais 01 Estágio 

Supervisionado (disciplina de 136h). As 04 disciplinas são: Organização do 

Trabalho Pedagógico na Educação Infantil; Trabalho Pedagógico na Educação 

Infantil; Prática Educativa com crianças de 0 a 3 anos; Saberes e Fazeres da 

Educação Infantil e Estágio Sup. Educação Infantil.  (ANEXO J) 

Segundo relatos ainda da Prof ª. Sandra esta reformulação se deu no 

contexto onde depois de pedido na Câmara de Graduação da UEL para que fossem 

feitas alterações no edital do vestibular, ou seja, fossem retiradas as habilitações 

que constavam na chamada do curso, o mesmo foi realizado, porém, o currículo 

deveria ser alterado quando ainda não havia se formado turma daquele currículo, 

2007, esse então o motivo principal desta reformulação que, ocorreu da mesma 

forma do anterior, com representantes de área mais um professor em uma comissão 

e cada área revendo sua Carga Horária, com discussões sobre a Carga Horária e 

Eixos, além das discussões sobre a disciplina de Pesquisa, de Educação e 

Diversidade. 
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  De acordo com a Resolução CEPE Nº 0215/2009, o currículo de 

2007 foi reformulado, portanto, segundo o “Art. 1º Fica alterada a Organização 

Curricular da 4ª série do Curso de Graduação em Pedagogia, currículo implantado 

em 2007, para entrar em vigor no ano de 2010”. Não houve mudanças quanto a 

Carga Horária total do curso, porém, adequações foram feitas afim de, conforme 

PPP, 2010, reformular as diretrizes e a organização do Curso de Pedagogia que, 

segundo relatos da Prof. ª Sandra, por exemplo, a disciplina de Libras fosse 

implantada no currículo.  

  Percebe-se que as disciplinas optativas tiveram um papel 

substitutivo para o que o grupo considerou “perdas” frente ao currículo de 2005 que 

abarcavam todas as áreas. O exemplo da disciplina Educação e Ludicidade que se 

propõe resgatar a disciplina de Ludicidade e Pedagogia no que se refere a 

importância e necessidade de se trabalhar com a ludicidade na Educação Infantil 

que não poderia se perder. Uma medida que buscou atingir principalmente aos 

alunos que tivessem interesse em se aprofundar nestes temas.  

  Conforme já citado o currículo de 2010, atende principalmente a 

necessidade de adequação na carga horária aula no que diz respeito ao conceito e o 

mínimo necessário de hora aula.  

 

O curso de pedagogia da Universidade Estadual de Londrina foi 
reformulado no ano de 2009 para implantação no ano de 2010 – 
reformulação orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Pedagogia e regulamentação da “hora-aula 60’” (UEL, 
PPP,  2010).  

 

  Observa-se uma diferença no currículo de 2007 que oferta 50 

disciplinas enquanto no de 2010 (ANEXO K) a oferta é de 46 disciplinas. No eixo 

Conhecimento sobre Docência o currículo 2010 soma 16 disciplinas sendo que 04 

são específicas em Educação Infantil além do Estágio Supervisionado de 100h, 

enquanto o currículo de 2007 oferta 21 disciplinas no mesmo eixo e 05 são 

específicas (01 optativa) do Magistério para a Educação Infantil mais 01 Estágio 

Supervisionado (disciplina de 136h).  As disciplinas específicas do currículo de 2010 

para docência em Educação Infantil são: Organização do Trabalho Pedagógico na 

Educação Infantil; Educação Infantil; Prática Educativa com crianças de 0 a 3 

anos; Saberes e Fazeres da Educação Infantil e Estágio Sup. Educação Infantil.   

(ANEXO L) 
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  O período de 2007 e 2010 corresponde à formação chamada de 

“generalista” que segundo PPP dos respectivos períodos concordam no que diz 

respeito à abrangência da formação do Pedagogo:  

 

O Curso de Pedagogia deve abranger a formação do Pedagogo num 
sentido amplo que contemple a educação formal, prioritariamente, e 
a educação não-formal. A primeira, entendida nas práticas 
educativas desenvolvidas no sistema de ensino em que a instituição 
escolar configura-se como principal espaço de atuação do pedagogo 
e, a segunda, que apresenta como espaço de atuação as várias 
outras instituições, associações, organizações e grupos dos 
diferentes segmentos da sociedade (UEL, 2007, p.5 e 2010, p.8). 

 

  Ou seja, a formação generalista dá ao aluno a possibilidade de 

conhecer, compreender e ampliar seus conhecimentos quando tem o acesso a todo 

o trabalho pedagógico realizado tanto na educação formal quanto na educação não-

formal que, segundo disposto no PPP 2010  

 

O Curso de Pedagogia é o que, de maneira mais abrangente, 
fornece os conteúdos e práticas vinculados a atividades docentes, 
entendidas como ação educativa e processo pedagógico dentro e 
fora do espaço escolar (UEL, p.6). 

 

  Os dois últimos currículos estão em vigor. O currículo de 2007 já 

formou uma turma e conta com mais 02 turmas (2008 e 2009) em formação e o 

currículo de 2010 têm duas turmas em formação. 

  A Docência, em todos os currículos analisados, é base comum da 

formação docente no Curso de Pedagogia, garantido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso em questão. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia proporcionou a formação docente para Educação Infantil, por 

exemplo, quando no artigo 62, admite como formação mínima para docência em 

Educação Infantil a licenciatura nas universidades, um grande avanço para a 

qualidade do profissional docente. 

 

Art. 62 – 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 
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   Verificamos nas análises dos currículos as disciplinas específicas 

da Educação Infantil assim como suas ementas e carga horária e considerando as 

reformas curriculares realizadas, observamos haver mais permanências do que 

ruptura na proposta de formação do pedagogo docente da educação Infantil 

presente no Curso de Pedagogia da UEL.  

  Foi possível verificar que nos currículo de 2005, 2007 e 2010, a 

carga horária de disciplinas de Educação Infantil foi modificada da seguinte maneira:  

 

 

 Currículo de 
2005 

Currículo de 
2007 

Currículo de 
2010 

Diferença C.H. de 
2005 para 2010 

C. H. disciplinas teóricas 476h 340h 240h -236h 

C. H. estágio em EI 300h 136h 100h -200h 

C. H. total  776h 476h 340h -436h 

Fonte: Dados extraídos do Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, UEL – 2005, 2007 e 
2010 

 
 Quadro 2 – Comparativo de Carga Horária de Educação Infantil 

 

 

  Em 2005 a carga horária compreendia 776 horas sendo, 476 horas 

de disciplinas teóricas e 300 horas de Estágio, no currículo de 2007 a carga horária 

é de 476 horas sendo 340 horas de disciplinas teóricas e 136 horas de estágio, 

enquanto que no currículo de 2010 são 340 horas sendo 240 horas de disciplinas 

teóricas e 100 horas de estágio. Sendo assim, observa-se que entre 2005 e 2010 a 

carga horária das disciplinas de Educação Infantil teve uma redução de 236 horas e 

quanto ao estágio a redução foi de 200 horas, somando um total de menos 436 

horas de carga horária no currículo.  

  Assim, comparativamente há uma diferença expressiva de redução 

de carga horária para Educação Infantil nos três últimos currículos. 
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5 O CURSO DE PEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL NO OLHAR DOS 

ALUNOS DA UEL 

 

 Apresentamos neste capítulo, os resultados da investigação 

realizada no primeiro semestre de 2010 com as 4 turmas de 1ª e 4ª série do curso 

de Pedagogia do matutino e noturno, alunos egressos.  

 Em 2010 entregamos 80 questionários aos alunos da 1ª série e 

destes 61 responderam a pesquisa, aos alunos da 4ª série entregamos 45 e 27 

responderam a pesquisa, entre os alunos egressos, apenas 4 com Habilitação em 

Orientação e Supervisão (Currículo de 2005) responderam através de e-mail. 

 Para que fosse possível analisar as respostas, usamos 

identificações como, por exemplo, 4A1, neste caso o número 4 corresponde a série, 

a letra corresponde ao aluno (escolha aleatória) e o número a pergunta respondida 

pelo mesmo, porém, com os alunos egressos usamos a letra E para identificá-lo, por 

exemplo, EA1. Ressaltamos que algumas perguntas foram elaboradas de forma 

diferenciada pelo fato de haver alunos iniciando, alunos concluindo e alunos 

concluintes, no caso dos egressos. 

 A primeira pergunta teve como objetivo saber quantos alunos 

pretendiam atuar como professor na EI3. Os alunos deveriam responder SIM ou 

NÃO.  

 
 
Gráfico 1 – Pergunta 1 – 1ª/4ª séries e Egressos 

 
VOCÊ PRETENDE ATUAR NA EI? 

 

 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 
 Conforme anunciado anteriormente este trabalho tem como primeiro 

                                                 
3
Para nos referirmos a Educação Infantil usaremos apenas as iniciais – EI. 
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objetivo conhecer o interesse o dos alunos do Curso de Pedagogia da UEL em   

atuar na EI, neste sentido o resultado acima indicou que o interesse em atuar na EI, 

entre as turmas entrevistadas é maior do que se pensava. Conforme gráfico acima 

(Gráfico 1), dos 92 alunos entrevistados, 61% responderam que SIM, 34% 

responderam que NÃO e 5% responderam estar INDECISOS4 quanto a atuação na 

EI.  

 No entanto, para atuar na EI, é preciso que o docente esteja ciente 

do significado de ser um profissional da EI e qual é a função da EI na 

atualidade, e este foi o tema das duas próximas perguntas feitas aos alunos do 

Curso de Pedagogia e as categorias encontradas e que predominaram entre os 

alunos de 1ª e 4ª séries e egressos foram as seguintes: Formar cidadão, Valorização 

Profissional e Preparar para o Ensino Fundamental, portanto, pode-se observar que 

os alunos percebem tanto o significado de atuação na EI como sua função num 

mesmo parâmetro. 

 Para melhor compreensão explicitamos a seguir algumas respostas 

que comtemplam e significam as categorias acima: 

   

Formar cidadão: 4B2/É ser o responsável pela formação de um 
cidadão consciente e responsável pelos seus direitos e deveres na 
sociedade. 1AI2/É ter nas mãos a oportunidade de formar indivíduos 
para uma sociedade melhor. 4I2/Educar [...] contribuindo para sua 
autonomia e ser um cidadão ativo e crítico. 1AK2/Formação de 
cidadãos. 

 

Preparar para o Ensino Fundamental: ED2/Compreende preparar o 
aluno para aprendizagem sistemática, ou seja, o ler e o escrever 
1G6/Ser responsável pela alfabetização, humanização e socialização 
dos alunos.    

 

 Quanto a formar cidadão e prepará-los para o Ensino Fundamental, 

a LDB 9394/96 no art. 22 define a Educação Básica como a responsável em 

assegurar ao aluno “a formação comum indispensável para o exercício da cidadania 

e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” Sendo 

assim, a EI como parte da Educação Básica deve garantir este direito aos seus 

alunos através da conscientização de seus professores de que devem exercer o 

papel de professor nesta direção, ou seja, formar cidadãos e também prepará-los 

                                                 
4
 Dos alunos 5% usaram da frase “Ainda não sei”, então optamos pelo uso da categoria INDECISO.  
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para estudos futuros. 

 

Valorização Profissional: 4M2/Muito trabalho, pouco reconhecimento. 
4J2/O profissional da educação de qualquer nível de ensino tem sido 
desvalorizado [...] mas com...EI a desvalorização é maior ainda. 
1W2/Hoje em dia trabalhar na EI significa fazer estágio, ter 
experiência e após procurar algo que seja mais valorizado. 
1K2/Financeiramente não é uma carreira rentável. EE2/Hoje o 
trabalho está sendo mais valorizado. Começa-se a compreender a 
importância da educação infantil e da necessidade de um profissional 
de qualidade para atuar na área. 

 

 Quanto à valorização profissional, é um principio constitucional ao 

profissional da educação, assim disposto no Art. 206 

 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 
valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas 
(BRASIL, 1988, § V)  

 

 É de longa data a luta dos profissionais da educação no que diz 

respeito à valorização, quanto mais dos profissionais que atuam na EI, este que, 

apesar de ter garantido por lei sua valorização, ainda luta por uma identidade que o 

favoreça.  Nas falas dos alunos percebe-se nitidamente um sentimento de 

desvalorização profissional, a EI ainda permanece no patamar social como um setor 

menor, desvalorizado como um todo, não somente no que se refere ao trabalho 

docente, mas também na sua estrutura. Na sua grande maioria ainda se mantém 

pela filantropia, não sendo reconhecido completamente pelo poder público. 

 A pergunta seguinte refere-se à formação docente no Curso de 

Pedagogia da UEL dirigida aos alunos da 4ª série e Egressos. 

 
 
 

Gráfico 2 – Pergunta 4 – 4ª série e Egressos 
 
O CURSO DE PEDAGOGIA PREPARA PARA A PRÁTICA PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA 

DE EI? 
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 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 

 

 Conforme dados acima (Gráfico 2), 36% dos alunos da 4ª série e 

egressos acreditam que SIM, o curso prepara, enquanto que 29% acreditam que 

NÃO, não é possível ter o preparo necessário para a prática profissional da docência 

de EI somente através da graduação do Curso de Pedagogia, porém, em relação ao 

restante dos alunos, 35% se mostraram INDECISOS ou NÃO RESPONDERAM.  

 Para os alunos da 1ª série fizemos a seguinte pergunta: Como você 

espera que o Curso de Pedagogia te prepare para a prática profissional da EI? 

Destacamos abaixo algumas respostas que consideramos relevantes para este 

estudo. 

   

1E4/ Espero que este curso forme profissionais capazes de 
discernir o cuidar e o educar de um aspecto profissional e não 
apenas pessoas que amam as crianças, pois o sentimento é 
necessário, mas não é tudo. 
 
1N4/ Me ajudando a compreender a criança como um todo 
para que, a partir disto, eu possa trabalhar de forma eficaz, 
trabalhando as habilidades da criança. 
 
1W4/ O curso de pedagogia deve preparar os alunos para 
atuarem em todas as áreas. Mesmo querendo atuar na área de 
gestão, preciso entender o funcionamento e o desenvolvimento 
da prática da EI. 
 
1AA26/ Espero que o curso de pedagogia me de 

embasamento teórico para que possa atuar na prática. 
 

 

 A pergunta seguinte para a 1ª série foi se as disciplinas que 

estavam cursando, abordavam algum conhecimento específico sobre EI e qual 

disciplina, lembrando que naquela ocasião o 1º semestre estava terminando.   
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Gráfico 3 – Pergunta 5 – 1ª série 
 

AS DISCIPLINAS QUE ESTÁ CURSANDO, ABORDAM ALGUM CONHECIMENTO 
ESPECÍFICO SOBRE EI? QUAL? 

 

 

 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 

 

 Conforme dados acima (Gráfico 3), 64% dos alunos entrevistados 

responderam que NENHUMA disciplina até aquele momento teria abordado o 

assunto, enquanto que 36% afirmou que a disciplina DIDÁTICA: ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO PEDAGÓGICO estava abordando conhecimentos específicos sobre 

EI. 

Segundo PPP (2010, Item 14) esta disciplina tem como ementa “O 

planejamento de ensino como requisito essencial na organização do trabalho 

docente. Planejamento: Tipos, elementos constitutivos e planos de ensino” e como 

objetivo geral “Analisar aspectos teórico-práticos do trabalho docente levando em 

consideração a organização, o planejamento e as qualidades didáticas necessárias 

a um ensino comprometido com uma visão crítica de educação e sociedade”. 

Concluímos então que, a disciplina em questão está cumprindo com a proposta de 

“analisar os aspectos teórico-práticos do trabalho docente” em todos os âmbitos da 

educação 

 A mesma pergunta foi feita a 4ª série, quando estava no 1º semestre 

e alunos Egressos da seguinte maneira: “As especificidades de EI são abordadas 

pelos professores das disciplinas que não específicas da EI?” e conforme gráfico 

(Gráfico 4) abaixo, 41% dos alunos responderam que NÃO, 15% responderam que 

SIM, 33% ficaram INDECISOS e 11% NÃO INFORMARAM se as especificidades 

eram abordadas nas disciplinas não específicas da EI. 
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Gráfico 4 – Pergunta 5 – 4ª série 
 

AS ESPECIFICIDADES DE EI SÃO ABORDADAS PELOS PROFESSORES DAS 
DISCIPLINAS QUE NÃO SÃO ESPECÍFICAS DA EI? 

 

 

 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 
 

 As perguntas seguintes foram feitas somente aos alunos de 4ª série 

e Egressos do Curso de Pedagogia.   

 Perguntamos sobre as disciplinas específicas de EI e a dinâmica 

de sala de aula e apenas 6% dos alunos consideraram ÓTIMO, 58% BOM, 23% 

REGULAR e 13% consideraram INSUFICIENTE. 

 
 

Gráfico 5 – Pergunta 6 – 4ª série e Egressos 
 

CLASSIFIQUE QUANTO AS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA EDUC. INFANTIL E A 
DINÂMICA EM SALA DE AULA. 

 

 
 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 
 
 Apresentamos abaixo algumas justificativas apresentadas pelos 
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alunos, porém poucas, pois a maioria não justificou a resposta. 

 

4P6/ BOM - Boa parte dos professores trabalharam com coerência e 
dinâmica os conteúdos da Ed. Infantil. 4U6/ BOM - Muito bom, pois 
me auxiliou na prática muito do que foi dito em sala de aula. 4H6/ 
ED6/ REGULAR - Tivemos uma professora péssima. Com muita 
superficialidade e senso comum, como tivemos outra ótima, que 
contextualiza o conteúdo. 4O6/ ÓTIMO - Qualidade dos docentes. 
EC6/ INSUFICIENTE - Acredito que a discussão acerca da prática 
docente na Educação Infantil foi insuficiente para exercer essa 
profissão. 
 
 

 Quanto a Prática de Estágio, 13% consideraram ÓTIMO, 42% BOM, 

29% REGULAR e 16% INSUFICIENTE. A seguir apresentamos algumas 

justificativas dos alunos quanto a Prática de Estágio consideradas relevantes:  

 

4D7/ BOM - O estágio em EI, assim como todos os outros, deveria 
ter mais carga horária para uma vivência significativa 4O7/ ÓTIMO – 
Relação Teoria/Prática. EC6/ INSUFICIENTE - As abordagens dos 

professores não são especificas na prática da EI prejudicando os 
devidos alunos do curso. 
 
 

Gráfico 6 – Pergunta 7 – 4ª série e Egressos 
 

PRÁTICA DO ESTÁGIO NO CURSO 

 

 
 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 

 O Curso de Pedagogia da UEL apresenta em seu Projeto Político 

Pedagógico (2010, item 15) modalidades de estágio curricular obrigatório que 

abrange três áreas de atuação e esta são: docência na educação infantil, docência 

nas séries iniciais e gestão pedagógica na educação formal e não formal.  

 Para Pimenta (1995)  
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O estágio é um componente do currículo que não se 
configura como uma disciplina, mas como uma atividade. 
[...] Ela é propiciadora da inserção dos alunos nas 
instituições escolares – para o conhecimento de como o 
processo de ensino aí se dá. Este conhecimento não se 
restringe a uma unidade escolar. Trata-se de tomar a 
unidade para compreendê-la na totalidade. [...] O estágio 
pode servir às demais disciplinas e, nesse sentido, ser 
uma atividade articuladora do curso. E como todas as 
disciplinas, é uma atividade teórica (de conhecimento e 
estabelecimento de finalidades) na formação do professor 
(p. 25). 

 

 Analisando os resultados obtidos (Gráfico 6), entendemos que há 

muito o que se fazer para que o estágio seja visto e entendido pelos graduandos de 

Pedagogia como espaço importante na formação do professor por poder vivenciar 

experiências, além de contribuir para a formação do pedagogo que passa a ter 

contato direto com a prática fazendo uso da teoria (conhecimento adquirido durante 

o processo de formação) em que pretende atuar e através desta prática, ainda ter a 

oportunidade de refletir sobre as ações presenciadas diante de outros profissionais. 

 

  Quanto a Avaliação Pessoal do Curso 10% dos alunos 

consideraram o Curso de Pedagogia da UEL como ÓTIMO, 71% BOM, 16% 

REGULAR e 3% INSUFICIENTE. 

 
 

Gráfico 7 – Pergunta 8 – 4ª série e Egressos 
 

AVALIAÇÃO PESSOAL NO CURSO 

 
 

 
 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 
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Algumas respostas consideradas relevantes:  
 

EC8/ ÓTIMO - Com relação ás discussões da prática pedagógica 
como um todo e acerca das habilitações que eram os focos, foram 
suficientes para minha formação profissional. Acredito que 
faculdades que "formam" professores, em menos tempo ou mesmo 
de uma maneira superficial, Londrina está cheia. Quem procurava 
por uma formação mais crítica e reflexiva, encontrou no curso de 
Pedagogia que fizemos.  4D8/ REGULAR - A carga horária deveria 
aumentar, sendo 5 anos integral. 4G8/ BOM - Foi bom em relação as 
demais disciplinas, mas na área da Educ. Infantil foi péssima. 4M8/ 
BOM - Deveria haver uma interdisciplinaridade maior 

 

 A última pergunta aos alunos da 4ª série e Egressos se refere a 

necessidade  de ampliação do conhecimento sobre a EI na sua prática e, conforme 

gráfico abaixo (Gráfico 8), 61% dos alunos responderam que SIM, sentem a 

necessidade de ampliar seus conhecimentos e quando perguntamos como buscar 

essa ampliação a resposta foi que é necessário ao pedagogo a Formação 

Continuada,  36% NÃO, disse não sentir essa necessidade e 3% NÃO 

RESPONDEU a questão.  

 
 
Gráfico 8 – Pergunta 9 – 4ª série e Egressos 

 
VOCÊ SENTE NECESSIDADE DE AMPLIAR O CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO 

INFANTIL NA SUA PRÁTICA? 

 

 
 Fonte: Pesquisa realizada com alunos do Curso de Pedagogia em 2010 

 
 

 Segundo Marques (2006), a formação continuada não tem um 

padrão a ser seguido, seja qual for o formato como cursos, oficinas, seminários e 

outros, devem ser desenvolvidos. Porém, ressalta que a universidade deve ter papel 

fundamental na formação continuada de seus egressos, além de que 
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[...] deve supor a experiência gestada no exercício da profissão, para 
a ela regressar com o questionamento, com o convite à reflexão e 
com novos elementos que enriqueçam o debate que dá vida aos 
coletivos da sala de aula, da escola, das comunidades educativas 
mais amplas (p. 211).  

  

 [...] Trabalhar com os profissionais deles egressos é, assim, 
exigência do bom desempenho dos cursos que na universidade os 
preparam. Mas uma exigência que, por sua vez, somente se cumpre, 
se assumida nas múltiplas formas e situações, nos tempos e lugares 
diversos, da formação continuada. [...] Deve o educador egresso da 
universidade voltar a ela, sempre e de novo, ou melhor, deve 
provocá-la a que vá a seus locais de trabalho e a seus encontros no 
seio da profissão, para que eles, os educadores, possam com ela 
redescobrir-se e interrogar a si mesmos e para que possa ela, a 
universidade, reaprender com eles o que lhes ensinou ( p. 211-212) 
 

 
Para melhor explicitar a visào destes alunos sobre a formação 

continuada, vejamos algumas respostas que justificam os dados deste último gráfico:  

 
 

4F9/ SIM - Devemos ampliar sempre os nossos conhecimentos, não 
só na Ed. Infantil mas em todas as áreas do conhecimento. 4M9/ 
NÃO - Acredito que só se aprenda a prática na prática, os estágios 
são superficiais e na minha opinião não atende a finalidade a que se 
propõe. 4R9/ SIM - Acho que  o curso como um todo não se 
aprofunda especificamente nas áreas onde o pedagogo pode atuar, 
ele fica muito em teorias, que quando chegamos na prática, 
percebemos que não é suficiente para realizar um ótimo trabalho. 
Acho muito fundamental os profissionais, não só pedagogos, fazerem 
formação continuada, com cursos, pós, etc. Pois quanto mais 
adquirimos conhecimento melhor será nossa atuação. EE9/ SIM - 

Pesquisando e buscando sempre tomar conhecimento das pesquisas 
e trabalhos acadêmicos realizados na área, não deixando de estudar, 
pois o Pedagogo está em permanente formação. 

 

 
 Observa-se nas respostas acima, que os alunos que responderam 

que sentem necessidade de dar continuidade aos estudos para atuação na EI, estes 

tem a precepção clara do dever que o pedagogo tem em se capacitar 

constantemente, buscar conhecimento além da graduação.  

 Uma útima questão foi feita aos alunos da 1ª série, os mesmos 

deveriam dar sua opinião quanto ao curso e a EI. Em geral as respostas se referem 

a responsabilidade de ser um docente na EI com a justificativa de se levar em conta 

a faixa etária, na concepção dos entrevistados, a mais exigente no que diz respeito 

ao cuidado e dedicação do docente envolvido. 
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1N6/ O profissional da EI deve estar muito bem preparado, pois 
estará em contato com crianças que estão ainda em processo de 
desenvolvimento de caráter. Tudo que for passado a elas deve ser 
muito bem planejado, pois pode ser decisivo em algumas questões 
do comportamento deste futuro adulto. 1Q6/ A EI é uma etapa 
importante da vida da criança, pois ali estão os pilares para ela ser 
um bom estudante no resto de seus dias, o professor é uma figura 
única nessa fase e isso o torna o centro de tudo (sala de aula) então 
ele deve estar preparado e estar consciente da sua responsabilidade. 
1R6/ Percebo que não é preciso somente uma boa formação para 
atuar na EI mas responsabilidade e comprometimento pois vidas 
estão em jogo, e uma má formação comprometerá a vida do 
educando até o fim pois a semente lançada sobre a tal dará frutos 
bons ou ruins e até mesmo nem frutos dará.  

 

 Em síntese, a crítica dos alunos são referentes a desvalorização que 

percebem no campo da EI quanto aos docentes, e também fazem referências 

quanto a abordagem da EI no 1º ano do Curso de Pedagogia da UEL. 

 
 
1AG6/ O professor ainda é um profissional pouco valorizado pela 

sociedade, mas nem ele se valoriza. Então, a partir do momento que 
ele passar a se valorizar, seu trabalho será melhor reconhecido. 1Z6/ 
No momento o conhecimento na área da EI não é muito discutido nas 
disciplinas, acredito que futuramente esse tema será mais abordado. 
1BG6/ Acredito que o curso de pedagogia da UEL nos oferece uma 

excelente formação, nos capacitando para exercer um ótimo papel 
enquanto educador. Porém acho que deveríamos estar aprendendo 
desde já exercer o papel do professor na EI. 

 
 

 É preciso esclarecer que muitos dos assuntos mencionados nesta 

pesquisa já são alvos de análises e reflexões no Curso de Pedagogia da UEL. 
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CONCLUSÃO 

 

 Apresentamos neste trabalho uma síntese sobre a Educacão Infantil 

considerando a história da infância, concepções historicamente construídas, assim 

como a formação dos profissionais, as políticas de formação docente e as 

exigências atuais para atuação na EI 

 Quanto a Infância e sua concepção, diante do estudo bibliográfico 

aqui exposto, pode-se afirmar que foi e é uma construção historica e também tema, 

juntamente com a Educação Infantil, de debates, reflexões e desafios postos aos 

profissionais da educação na atualidade. Entendemos e constatamos que 

conquistas foram feitas através de promulgações como da LDB 9394/96, do trabalho 

de entidades como a ANFOPE e outras envolvidas com e pela defesa da  Educação 

no Brasil e da EI, porém, problemas, que podemos chamar de históricos devido a 

longa data de debates sobre os mesmos, ainda impactam a área da Educação como 

por exemplo a desvalorização salarial, social e institucional  do docente da EI. 

 Quanto a instituição pesquisada pretendeu-se compreender e 

identificar as mudanças relacionadas à formação docente para EI nas reformulações 

curriculares propostas ao Curso de Pedagogia da UEL no período de 1992 a 2010. 

Percebemos que a instituição busca ao longo dos anos ministrar um ensino de 

qualidade, e através das reformulações foi possível verificar o esforço em se 

aprimorar a formação docente para EI, cuja satisfação indicada pelos alunos é de 

71% pelo Curso de Pedagogia da UEL. Porém, quanto à preparação para a prática 

profissional da docência na EI, os dados demonstram que apenas 36% dos alunos 

entrevistados estão satisfeitos, portanto, observa-se que a maioria dos alunos não 

se sentem preparados para atuar na EI e a este respeito, a Formação Continuada é 

essencial para a ampliação do conhecimento do decente da EI e esta pesquisa 

demonstra que 61% dos alunos sentem essa necessidade e uma boa parte citou a 

Pós-graduação como fonte desse conhecimento. 

 Percebemos nos currículos de 1992 e 1998 que o objetivo maior, 

além da formação para Supervisão Escolar e Orientação Escolar, era também com a 

formação docente para a atuação no Ensino Médio (Magistério), portanto formavam-

se docentes para formar docentes no Magistério o que revela a atuação direta na EI 

em geral de docentes sem formação superior. A partir da extinção do Magistério e a 

promulgação da LDB 9394/96 é que este quadro muda e o curso começa a construir 
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uma concepção de formação deste profissional, a partir da exigência de formação 

em nível superior para o Ensino Fundamental e Educação Infantil.  

 Com relação ao currículo de 2005 até 2010, a Carga Horária da área 

foi expressivamente reduzida de 776h para 340h, ou seja, 436h a menos, surge 

então novos questionamentos que devido à falta de tempo não nos foi possível 

buscar respostas precisas, como: quais os déficits ocasionados por esta redução no 

que diz respeito à diversidade de temas que são característicos da EI, ou seja, foi 

preciso reduzir também o conteúdo específico da EI? O que percebemos é que em 

alguns momentos este déficit foi diluído nas ementas de outras disciplinas.  

 Queremos ressaltar uma observação que surgiu durante elaboração 

deste trabalho e que se firma na experiência vivida por esta graduanda em período 

de atuação como Atendente de Creche e também no Estágio Supervisionado em EI. 

Ao pensarmos na criança pequena, especificamente a criança do berçário e suas 

necessidades, consideramos a necessidade de que o docente da EI tenha o 

conhecimento básico de Primeiros Socorros, pois entendemos que além dos 

conhecimentos básicos que o docente deve ter sobre os cuidados específicos e 

estímulos necessários para cada fase do desenvolvimento da criança, deve ter 

também um preparo não para tratar doenças ou ferimentos e sim para detectar a 

necessidade de uma ação em situações simples como a criança que se engasga 

com o leite, o que deve ser feito?  

  Para finalizar, além da proposta de que este trabalho contribua com 

melhorias para a formação docente para a EI do Curso de Pedagogia da UEL, 

explicitamos aqui questões que podem ser usadas como base de futuras pesquisas. 

 As disciplinas atuais do Curso de Pedagogia da UEL contemplam as 

necessidades profissionais do campo da EI? 

 Quais as necessidades dos docentes que estão atuando na EI quanto a 

Formação Continuada? 

 

 

 

  

  

 



 55 

REFERÊNCIAS 

 

ABBUD, M. L. M. História da história da educação em Londrina – UEL – 1960 a 
1990. Disponível em: 
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/individuaiscoautorais/ 
eixo02/MariaLuizaMacedoAbbud-Texto.pdf.> Acesso em 01 jan. 2011 
   
ABBUD, M. L. M. ; WEBER, Marta R.G. F. História Do Curso De Pedagogia Uel 1960 
A 2005. In: V Congresso Brasileiro de História da Educação: O ensino e a 
pesquisa em História da Educação, 2008, Aracaju - SE : Sociedade Brasileira de 
História da Educação, 2008. p. 01-14. 
 
ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1981 
 
AZEVEDO, Heloisa Helena; SILVA, Lúcia Isabel da C. A concepção de Infância e o 
significado da Educação Infantil. In: Espaços da escola. Ijuí: Ed. UNIJUI, ano 9, nº 
34, out/dez 1999, p. 33-40. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei no 9.394/96, de 20 
de dezembro de 1996. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil : 
promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm>. Acesso em 29 set. 
2011 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Subsídios para Credenciamento e 
Funcionamento de Instituições de Educação Infantil, vol. II. Brasília: MEC,1998. 
Disponível em: 
<http://www.mp.go.gov.br/ancb/documentos/Educacao/Caderno_de_sugestoes_MP
P_%28educacao_infantil%29/Anexos/Ministerio_da_Educacao/Subs%C3%ADdios_f
uncionamento_institui%C3%A7%C3%B5es_ed_inf-vol_II.pdf#page=11>.  Acesso 
em: 20 mai. 2011 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de educação fundamental. Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF. 1998. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf>.  Acesso em: 
12 ago. 2010 
 
BRASIL. Parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil/Ministério 
da Educação. Secretaria de Educação Básica, vol. II – Brasília. DF, 2006. Disponível 
em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol2.pdf>. 
Acesso em: 20 mai. 2011 
 
BRASIL. Miistério da Educação. Secretaria de Educação Infantil e Fundamental. 
Política Nacional de Educação Infantil: pelos direitos das crianças de 0 a 6 
anos à educação. Brasília, DF, 2006. Disponível em: 
<http://www.oei.es/quipu/brasil/pol_educ_infantil.pdf>.  Acesso em: 07 jun. 2011 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm
http://www.mp.go.gov.br/ancb/documentos/Educacao/Caderno_de_sugestoes_MPP_%28educacao_infantil%29/Anexos/Ministerio_da_Educacao/Subs%C3%ADdios_funcionamento_institui%C3%A7%C3%B5es_ed_inf-vol_II.pdf#page=11
http://www.mp.go.gov.br/ancb/documentos/Educacao/Caderno_de_sugestoes_MPP_%28educacao_infantil%29/Anexos/Ministerio_da_Educacao/Subs%C3%ADdios_funcionamento_institui%C3%A7%C3%B5es_ed_inf-vol_II.pdf#page=11
http://www.mp.go.gov.br/ancb/documentos/Educacao/Caderno_de_sugestoes_MPP_%28educacao_infantil%29/Anexos/Ministerio_da_Educacao/Subs%C3%ADdios_funcionamento_institui%C3%A7%C3%B5es_ed_inf-vol_II.pdf#page=11
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/eduinfparqualvol2.pdf
http://www.oei.es/quipu/brasil/pol_educ_infantil.pdf


 56 

CABRAL, Ana Carla Ferreira Carvalhar. Formação de professores para a 
educação infantil: um estudo realizado em um Curso Normal Superior. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-graduação da PUC – Minas Gerais, BH, 2005 
 
CARDOZO, Mariana M. História do Curso de Pedagogia na Universidade 
Estadual de Londrina:1990 A 2005. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 
 
COSTA, Fátima Neves do Amaral. O cuidar e o educar na educação infantil. In: 
ANGOTTI, Maristela.(org.) Educação Infantil: para que, para quem e por quê?. 
Campinas, SP: Ed. Alínea, 2006 
 
DIEHL, Astor Antonio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em ciências sociais 
aplicadas: métodos e técnicas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
KISHIMOTO, Tizuko M. Política de formação profissional para a educação 
infantil: pedagogia e normal superior. Educ. Soc., Campinas, v. 20, n. 69, p. 61-79, 
1999. 
 
________. Educação Infantil Integrando Pré-Escolas e Creches na Busca da 
Socialização da Criança. In: Brasil 500 anos: Tópicas em história da educação. 
VIDAL, Diana Gonçalves e HILSDORF, Maria Lúcia Spedo (orgs.), São Paulo: 
Edusp, 2001, p.225-240.  
 
KRAMER, Sônia; HORTA, José Silvério Baia. A Idéia de Infância na Pedagogia 
Contemporânea. In: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
Brasília: MEC, 1982. 
 
KRAMER, Sônia. As crianças de 0 a 6 anos nas políticas educacionais no 
Brasil: educação infantil e/é fundamental. Educação e Sociedade, Campinas, v. 27, 
n. 96, p. 797-818, out. 2006. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso 
em: 20 mai. 2011. 
 

KRAMER, Sonia. O papel social da educação infantil. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000082.pdf>. Acesso em: 24 
fev. 2011. 

 
LAMPERT, Ernâni. A Universidade e o Currículo: possibilidades de redimensionar 
o fazer - pedagógico, Linhas, Florianópolis, v. 10, n. 02, p. 144 – 155, jul. / dez. 
2009. Disponível em: < 
<http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1423/1472 >. 
Acesso em 26 jul. 2011. 
 
MARQUES, Mario Osorio. Formação do profissional da educação. Ijuí: Ed. Unijuí, 
2006. 5ª Edição. rev. 226 p. (Coleção Mario Osorio Marques ; v. 3 ) Disponível em: 
<www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=155188>.  Acesso em 29 set. 
2011 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria método e 
criatividade. 8ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000082.pdf
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1423/1472
http://www.cipedya.com/web/FileDownload.aspx?IDFile=155188


 57 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação infantil: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
PIMENTA, S.G. O Estágio na formação de professores: unidade entre teoria e 
prática? Disponível em: 
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/612.pdf> Acesso em: 27 jul. 
2010. 
 
SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do 
problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação. v.14, n.40, jan-
abr.,p. 143-155. Campinas: Autores Associados, 2009. Disponível em 
<www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a12.pdf>. Acesso em 25 ago. 2011 
 
SAVIANI, Dermeval. História da fomação docente no Brasil: três momentos 
decisivos. Revista do Centro de Educação. Edição: 2005 – v. 30. n. 02. Disponível 
em < http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2005/02/a1.htm>. Acesso em 24 ago. 2011 
 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico – critica. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2003. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 
 
TANURI, L. M. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação, 
n.14, p. 61-88, mai./jun./jul./ago. 2000. Disponível em: < 
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE14/RBDE14_06_LEONOR_MARIA_TAN
URI.pdf>. Acesso em 24 ago. 2011 
 
UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – Breve Histórico da UEL.  
Disponível em: 
<http://www.uel.br/proplan/plano_diretor_2010_2015/texto_numerado_Plano_Diretor.
pdf > Acesso em 23 ago. 2011 
 
UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – DEPARTAMENTO DE 
EDUCAÇÃO, CURSO DE PEDAGOGIA. História do Curso de Pedagogia da UEL. 
Disponível em: <http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/historia-do-curso.php>.  
Acesso em: 28. Set. 2010 
 
UEL - Universidade Estadual de Londrina. Departamento de Educação, Curso de 
Pedagogia. Projeto Político Pedagógico, Habilitação: Magistério das Matérias 
Pedagógicas do 2° Grau e Magistério para a Pré-Escola. Currículo Seriado. 1991a. 
 
UEL - Universidade Estadual de Londrina. Departamento de Educação, Curso de 
Pedagogia. Projeto de Atualização Curricular do Curso de Graduação em Pedagogia 
da Universidade Estadual de Londrina. 1997a. 
 
UEL - Universidade Estadual de Londrina. Departamento de Educação, Curso de 
Pedagogia. Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. 2004. 
 
UEL - Universidade Estadual de Londrina. Departamento de Educação, Curso de 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/612.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v14n40/v14n40a12.pdf
http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2005/02/a1.htm
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE14/RBDE14_06_LEONOR_MARIA_TANURI.pdf
http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital/RBDE14/RBDE14_06_LEONOR_MARIA_TANURI.pdf
http://www.uel.br/proplan/plano_diretor_2010_2015/texto_numerado_Plano_Diretor.pdf
http://www.uel.br/proplan/plano_diretor_2010_2015/texto_numerado_Plano_Diretor.pdf


 58 

Pedagogia. Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. 2007. 
 
UEL - Universidade Estadual de Londrina. Departamento de Educação, Curso de 
Pedagogia. Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia. 2010. 
 
UEL - Universidade Estadual de Londrina. Resolução CEPE/CA n° 0109/2009. 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



 60 

ANEXO A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS DA 1ª SÉRIE  DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

ENTREVISTA: ALUNOS DA 1ª SÉRIE DO CURSO DE PEDAGOGIA - UEL  
  
1. Você pretende atuar com Educação Infantil depois de formado? 

 (   ) SIM   (   ) NÃO 
 

2. Qual o significado de ser um profissional da Educação Infantil, nos dias atuais?  
 
3. Qual a função da Educação Infantil na atualidade? 
 
4. Como você espera que o curso de pedagogia te prepare para a prática 

profissional em Educação Infantil? 
 
5. As disciplinas que está cursando, abordam algum conhecimento específico sobre 

Educação Infantil? Qual?  
 
6. Dê sua opinião: 
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ANEXO B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS DA 4ª SÉRIE  DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 
 
ENTREVISTA: ALUNOS DA 4ª SÉRIE DO CURSO DE PEDAGOGIA - UEL  
   

1. Você pretende atuar com Educação Infantil depois de formado? 
 (   ) SIM   (   ) NÃO 
 

2. Qual o significado de ser um profissional da Educação Infantil, nos dias atuais?  
 

3. Qual a função da Educação Infantil na atualidade? 
 

4. Você acha que curso de Pedagogia prepara para a prática profissional da 
docência de Educação Infantil? Justifique.   

 
5. As especificidades de Educação Infantil são abordadas pelos professores das 

disciplinas que não são específicas da Educação Infantil? Qual sua opinião sobre 
isso? 

 
6. Classifique quanto às disciplinas específicas da Educação Infantil e a dinâmica 

em sala de aula. 
  (   ) Ótimo  (   )Bom  (   )Regular  (   )Insuficiente         Justifique:  
 

7. A prática do estágio no curso.  
(   ) Ótimo  (   )Bom  (   )Regular  (   )Insuficiente         Justifique:  

 
8. Avaliação pessoal do curso. 

 (   ) Ótimo  (   )Bom  (   )Regular  (   )Insuficiente         Quais sugestões você têm? 
 

9. Você sente necessidade de ampliar o conhecimento sobre Educação Infantil na 
sua prática? Explique como. 
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ANEXO C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA - UEL SEM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 
 

ENTREVISTA: ALUNOS EGRESOS DO CURSO DE PEDAGOGIA- UEL SEM 
HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL.  
  
1. Qual o significado de ser um profissional da Educação Infantil, nos dias atuais?  
 
2. Qual a função da Educação Infantil na atualidade? 

 
3. Você acha que curso o de Pedagogia o preparou para a prática profissional da 

docência de Educação Infantil? Justifique.   
 
4. As especificidades de Educação Infantil foram abordadas pelos professores das 

disciplinas que não são específicas da Educação Infantil durante o curso? 
Justifique. 

 
5. Classifique quanto às disciplinas específicas da Educação Infantil e a dinâmica 

em sala de aula. 
  (   ) Ótimo  (   )Bom  (   )Regular  (   )Insuficiente         Justifique:  

 
6. A prática do estágio no curso.  
(   ) Ótimo  (   )Bom  (   )Regular  (   )Insuficiente         Justifique:  

 
7. Avaliação pessoal do curso. 

 (   ) Ótimo  (   )Bom  (   )Regular  (   )Insuficiente         Quais sugestões você têm? 
 
8. Você sente necessidade de ampliar o conhecimento sobre Educação Infantil na 

sua prática? Explique como. 
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ANEXO D 

 

CURRÍCULO DE 1992 A 1997 

 

Currículo de 
1992 A 1997 

FUNDAMENTOS GESTÃO DOCÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILITAÇÃO 
Magistério das 

Matérias 
Pedagógicas do 
Segundo Grau e 
Magistério para 

a Pré-escola 

• História da Educação I 
• Filosofia da Educação I 
• Psicologia da Educação I 
• Sociologia Geral e da 
Educação 
• Pesquisa Educacional I 
• Didática I 
• Metodologia do Ensino das 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 
• Fundamentos da 
Alfabetização 
• Didática II 
• Prática do ensino de 1º 
grau – estágio 
• Estudo de Problemas 
Brasileiros (esta disciplina 
deixa de constar na matriz 
curricular a partir de 1994) 
• História da Educação II 
• Filosofia da educação II 
• Psicologia da Educação II 
• Sociologia da Educação 
• Pesquisa Educacional II 
• Psicologia Social 
• Introdução à Educação 
Especial 
• Estrutura e Funcionamento 
do ensino Fundamental e 
Médio 

 • Didática I 
• Metodologia do Ensino das 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 
• Fundamentos da Alfabetização 
• Didática II 
• Prática do ensino de 1º grau – 
estágio supervisionado 
• Metodologia do ensino de 2º 
grau 
• Prática do ensino de didática: 
est.sup. 
• Prática do ensino de 
metodologia do ensino de 1º 
grau: est.sup. 
• Prática do ensino de psicologia 
da educação: est.sup. 
• Prática do ensino de história da 
educação: est.sup. 
• Prática do ensino de filosofia 
da educação: est.sup. 
• Prática do ensino de sociologia 
da educação: est.sup. 
• Fundamentos da educação 
pré-escolar 
• Psicologia da educação pré-
escola 
• Metodologia do ensino da 
pré-escola 
• Arte e educação infantil 
• Educação física pré-escolar 
• Literatura infantil 
• Prática de ensino na pré-
escola: estágio 
supervisionado 

Currículo Total 
33 disciplinas 

42% 0% 58% 

Fonte: ABBUD; WEBER, 2008. 
 
Projeto Político Pedagógico de Pedagogia – UEL - Habilitação: Magistério das Matérias Pedagógicas 
do 2° Grau e Magistério para a Pré-Escola, 1991 
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ANEXO E 

 

CURRÍCULO DE 1998 A 2004 

 

 

Currículo de 
1998 A 2004 

FUNDAMENTOS GESTÃO DOCÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILITAÇÃO 
Magistério das 

Matérias 
Pedagógicas do 
Ensino Médio e 
Magistério para 

a Educação 
Infantil e 

Séries Inicias do 
Ensino 

Fundamental 

• História da Educação I 
• Filosofia da Educação I 
• Psicologia da Educação I 
• Sociologia Geral e da 
Educação 
• Pesquisa Educacional I 
• História da Educação II 
• Filosofia da educação II 
• Psicologia da Educação II 
• Sociologia da Educação 
• Pesquisa Educacional II 
• Psicologia Social 
• Estrutura e Funcionamento 
do ensino Fundamental e 
Médio 
• Introdução à Educação 
Especial 
• Educação de jovens e 
adultos 

 • Didática I 
• Met. do Ensino das 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental A 
• Met. do Ensino das 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental B 
• Met. do Ensino das 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental C 
• Met. do Ensino das 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental D 
• Fundamentos da Alfabetização 
• Prática do ensino da educação 
infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental I: Est. sup 
• Metodologia do ensino da 
educação infantil 

• Metodologia do ensino das 
matérias pedagógicas 
• Magistério das Matérias 
Pedagógicas: est. sup. 
• Fundamentos da educação 
infantil 

• Introdução à psicopedagogia 
• Arte e Educação na educação 
infantil e Séries iniciais do 
ensino fundamental 
• Educação física para a 
educação infantil e séries 
iniciais do ensino fundamental 
• Literatura infantil 

• Tecnologia educacional 
• Avaliação e ensino 
• Processo de produção e 
aquisição da leitura e da escrita 
• Prática do ensino da educação 
infantil e das séries iniciais do 
ensino fundamental II: Est. sup. 

Currículo Total 
34 disciplinas 

41% 0% 59% 

Fonte: ABBUD; WEBER, 2008. 
 
Projeto Político Pedagógico de Pedagogia – UEL - Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino 
Médio e Magistério para a Educação Infantil e Séries Inicias do Ensino Fundamental, 1997 
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ANEXO F 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS PARA A EI - CURRÍCULO 1998 A 
2004 

 

Prática do ensino da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental I: Est. sup - Carga Horária: 136  

Ementa: Diagnose da realidade escolar. Planejamento de ações pedagógicas. 

Análise e reflexão com vistas à intervenção na realidade escolar. 

Metodologia do ensino da educação infantil – Carga Horária: 34 

Ementa: Caracterização da práxis pedagógica na educação infantil. 

Encaminhamentos metodológicos interdisciplinares nas áreas de conhecimento:linguagem, 

matemática, ciências naturais e sociais. Avaliação na educação infantil 

Fundamentos da educação infantil – Carga Horária: 68   

Ementa: Educação Infantil no Brasil: aspectos históricos, filosóficos, psicológicos, 

sociais e culturais. Política nacional na Educação Infantil. 

Arte e Educação na educação infantil e Séries iniciais do ensino 

fundamental – Carga Horária: 136 

Ementa: aspectos da arte como linguagem da expressão da criança. Teorias que 

fundamentam o ensino de artes plásticas, música e artes cênicas. Oficina de Artes Plásticas, 

Cênicas e Música. 

Educação física para a educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental – Carga Horária: 68 

Ementa: A relação Educação/Escola/Educação Física. A Educação Física no 

contexto da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental: concepção, objetivos, 

conteúdos, procedimentos da ação docente e avaliação. 

Literatura infantil – Carga Horária: 68 

Ementa: A literatura infantil para criança: aspecto lúdico e formador. Concepção 

de infância: visão histórica. O texto verbal e o texto não verbal: níveis de complexidade. A l iteratura 

oral. Proposta de atividades pedagógicas. A importância da literatura para a aquisição de linguagem 

e para a alfabetização.  

Prática do ensino da educação infantil e das séries iniciais do ensino 

fundamental II: Est. sup. – Carga Horária: 102 

Ementa: Elaboração e desenvolvimento de projetos de ensino que atendam 

necessidades detectadas no cotidiano escolar.  

 



 66 

ANEXO G 

 

CURRÍCULO DE 2005 

 

 

Currículo de 
2005 

FUNDAMENTOS GESTÃO DOCÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

HABILITAÇÃO 
Magistério das 

Matérias 
Pedagógicas 

do Ensino 
Médio e 

Magistério para 
as Séries 
Iniciais do 

Ensino 
Fundamental e 
Magistério para 

a Educação 
Infantil 

• Metodologia do Trabalho 
Científico em Educação 
• Filosofia e Educação 
• História da Educação 
• Trabalho Pedagógico 
Docente e não- Docente I 
• Sociologia da Educação 
• Educação e Diversidade I 
• Pesquisa Educacional 
• Filosofia da Educação 
Brasileira 
• História da Educação 
Brasileira 
• Trabalho Pedagógico 
Docente e não- Docente II 
• Epistemologia, Ética 
e Educação 
• Política e Legislação 
Educacional Contemporânea 
• Trabalho de Conclusão de 
Curso I 
• Educação de Jovens 
e Adultos 
• História da Formação 
de Professores 
• Educação e Família 
• Diversidade e Educação II 
• Trabalho de Conclusão de 
Curso II 
• Psicologia do  
Desenvolvimento 
• Psicologia da 
Aprendizagem 

 • Educação e Tecnologia 
• Didática da Língua Portuguesa 
para as Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental 
• Didática da Matemática para as 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 
• Didática de Ciências para as 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 
• Didática de História e Geografia 
para as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 
• Trabalho Pedagógico Docente 
• Alfabetização 
• Didática Geral 
• Estágio Supervisionado para 
o Magistério das Matérias 
Pedagógicas do Ensino Médio 
• Estágio Supervisionado em 
Magistério para as Séries Inicias 
do Ensino Fundamental 
• Práticas Educativas com 
Bebês 
• Didática da Educação Infantil 
• Ludicidade e Pedagogia 
• Educação Infantil 
• Infância, Cultura e Educação 
• Estágio Supervisionado em 
Magistério para a Educação 
Infantil 

Currículo Total 
36 disciplinas 

56% 0% 44% 

Fonte: ABBUD; WEBER, 2008. 
 
 
 Quadro 4 - Projeto Político Pedagógico de Pedagogia – UEL - Magistério das Matérias 
Pedagógicas do Ensino Médio e Magistério para Séries Iniciais do Ensino Fundamental Magistério 
para a Educação Infantil, 2005 
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ANEXO H 

 

Ementa das Disciplinas Específicas para a EI - Currículo 2005 

Práticas Educativas com Bebês - Carga Horária: 68  

Ementa: Organização do trabalho pedagógico com bebês. O brincar, o cuidar e o 

educar na educação da criança de 0-3 anos. Noções de saúde, nutrição e suas implicações no 

atendimento aos bebês. A relação entre o professor, o bebê e a família. 

Didática da Educação Infantil – Carga Horária: 136 

Ementa: Caracterização da práxis pedagógica na educação infantil. Organização 

curricular: planejamento, modalidades organizativas e avaliação. Proposta pedagógica para a 

educação infantil. 

Ludicidade e Pedagogia – Carga Horária: 68   

Ementa: Evolução histórica dos jogos e brincadeiras. O jogo como metodologia 

de trabalho. Ludicidade e formação do professor. 

Educação Infantil - Carga Horária: 136 

Ementa: Educação infantil: integração entre cuidados e educação. A relação 

Centro de Educação Infantil e família. A infância contemplada na legislação e políticas públicas: 

desafios no contexto escolar; formação do profissional para a educação infantil. 

Infância, Cultura e Educação – Carga Horária: 68  

Ementa: A criança, a escola e a produção cultural. Cultura infantil e mídia. 

Identidade infantil e direitos humanos. 

Estágio Sup. em Magistério para a Educação Infantil – Carga Horária: 300 

Ementa: Vivência da realidade de Centros de Educação Infantil. Problematização 

de situações para elaboração, execução e avaliação de propostas de intervenção. 
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ANEXO I - CURRÍCULO DE 2007 

 
Currículo de 2007 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio 

Educação e 
Sociedade 

Conhecimento, 
Currículo e gestão 

Conhecimento sobre 
a docência 

Conhecimentos 
Sobre pesquisa 
em Educação 

Estágios  

 Políticas 
Educacionais 

 Filosofia e 
Educação I 

 História da 
Educação I 

 Educação e 
Diversidade 

 Sociologia da 
Educação 

 História da 
Educação II 

 Filosofia e 
Educação II 

 História da 
Educação III 

 Filosofia e 
Educação III 

 Tópicos 
Especiais em 
História da 
Educação 
(optativa) 

 Temas 
Filosóficos 
Contemp. e 
Educação 
(optativa) 

 Trabalho Pedagógico 
na gestão escolar 

 Coordenação do 
Trabalho Pedagógico 
Escolar e Não-
escolar 

 Psicologia do 
desenvolvimento 

 Psicologia da 
Aprendizagem 

 Educação Especial 

 Gestão Escolar e 
Currículo 

 Coordenação do 
Trabalho Pedagógica 
em movimentos 
sociais 

 Organização de 
ambientes de 
aprendizagem: 
Contribuição da 
psicologia 
Educacional 
(optativa) 

 Educação e Trabalho 
(optativa) 

 Atuação do 
Pedagogo em 
espaço de educação 
não formal (optativa) 

 Saberes e fazeres do 
professor diante das 
dificuldades de 
aprendizagem 
(optativa) 
 

 Didática: Trabalho 
Pedagógico Docente 

 Didática: organização 
do trabalho pedagógico 

 Educação e tecnologia 

 Didática: avaliação e 
ensino 

 Organização do 
Trabalho Pedagógico 
na Educação Infantil. 

 Trabalho Pedagógico 
na Educação Infantil 

 Prática Educativa 
com crianças de 0 a 3 
anos. 

 Didática das Ciências 
da Natureza para as 
Séries Iniciais do Ens. 
Fund. 

 Alfabetização 

 Saberes e Fazeres da 
Educação Infantil 

 Didática da Língua 
Portuguesa para as 
Séries Iniciais do Ens. 
Fund. 

 Didática da História 
para as Séries Iniciais 
do Ens. Fund. 

 Didática da Matemática 
para as Séries Iniciais 
do Ens. Fund. 

 Didática da Geografia 
para as Séries Iniciais 
do Ens. Fund. 

 Educação de Jovens e 
Adultos 

 Didática: tecnologias e 
aprendizagem 
(optativa) 

 Alfabetização: 
tendências atuais 
(optativa) 

 Educação e Ludicidade 
(optativa) 

 Construção de Práticas 
interdisciplinares nas 
Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental 
(optativa) 

 Educação de jovens e 
adultos: alfabetização 
letramento e linguagem 
(optativa) 

 Tópicos Especiais em 
Didática (optativa)  

 Metod. do 
Trabalho 
Científico em 
Educação 

 Pesquisa 
Educacional 

 TCC 1 

 TCC 2 (fora do 
turno) 

 Estágio 
Sup. 
Educação 
Infantil 

 Estágio 
Sup. em 
Gestão 
Pedagógic
a 

 Estágio 
Sup. 
Séries 
Iniciais 
Ensino                                                                                                          

       
Fundamental 

11 disciplinas 11 disciplinas 21 disciplinas  04 disciplinas 03 disciplinas  

Total de disciplinas: 50  
Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, UEL - 2007 

 
LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA: Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio; Magistério 

para Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Magistério para a Educação Infantil; Gestão Pedagógica, 2007 
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ANEXO J 
 

EMENTA DAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS PARA A EI - CURRÍCULO 2007 
 

Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil - Carga Horária: 

68  

Ementa: Credenciamento, organização e gestão de instituições de educação 

infantil. Subsídios para elaboração da proposta pedagógica: princípios norteadores e fundamentos 

legais e didático-pedagógicos na educação infantil; elementos da proposta pedagógica; Articulação 

entre a família, a escola e a comunidade. 

Trabalho Pedagógico na Educação Infantil – Carga Horária: 68 

Ementa: Perspectivas históricas, social, política e cultural da educação infantil no 

Brasil. História da Educação Infantil. Função das instituições de educação infantil: Integração entre 

os cuidados e a educação. Política nacional e formação de professores de educação infantil. 

Desafios da educação infantil na atualidade. 

Prática Educativa com crianças de 0 a 3 anos – Carga Horária: 68   

Ementa: Organização do trabalho pedagógico com crianças de 0 a 3 anos. 

Planejamento de atividades e rotinas educativas: Banho, sono, alimentação, controle dos 

esfíncteres. A organização de ambientes interativos. A interação professor, bebê e família. 

Saberes e Fazeres da Educação Infantil - Carga Horária: 136 

Ementa: Currículo, planejamento e avaliação na educação infantil. Pressupostos 

teórico-metodológicos para a educação da criança de 0 a 5 anos. O fazer pedagógico nas 

instituições de educação infantil: Organização do tempo e do espaço. Áreas do conhecimento na 

perspectiva do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Estágio Sup. em Educação Infantil – Carga Horária: 136 

Ementa: Vivência da realidade de Centros de Educação Infantil. Problematização 

de situações para elaboração, execução e avaliação de propostas de intervenção. 
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ANEXO L 

 

CURRÍCULO DE 2010 

 
Currículo de 2010 

 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA: Magistério para Séries Iniciais do Ensino Fundamental; 

Magistério para a Educação Infantil; Gestão Pedagógica em espaços escolares e não escolares e 
Magistério das Matérias Pedagógicas. 

Educação e 
Sociedade 

Conhecimento, 
currículo e gestão 

Conhecimento sobre 
a docência 

Conhecimentos 
sobre pesquisa 
em Educação 

Estágios  

 Políticas 
Educacionais 

 Filosofia e 
Educação I 

 História da 
Educação I 

 Educação e 
Diversidade 

 Sociologia da 
Educação 

 História da 
Educação II 

 Filosofia e 
Educação II 

 História da 
Educação III 

 Tópicos 
Especiais em 
História da 
Educação  

 Filosofia e 
Educação III 

 Filosofia e 
Educação IV 

 

 Trabalho 
Pedagógico na 
gestão escolar 

 Coordenação do 
Trabalho 
Pedagógico 
Escolar e Não-
escolar 

 Psicologia do 
desenvolvimento 

 Psicologia da 
Aprendizagem 

 Educação Especial 

 Gestão Escolar e 
Currículo 

 Coordenação do 
Trabalho 
Pedagógica em 
movimentos sociais 

 Educação e 
Trabalho  

 Saberes e fazeres 
do professor diante 
das dificuldades de 
aprendizagem  

 Libras  
 

 Didática: Trabalho 
Pedagógico 
Docente 

 Didática: Organização do 
Trabalho 
Pedagógico 

 Educação e Tecnologia  

 Didática: Avaliação e 
Ensino  

 Tópicos especiais em 
Didática  

 Educação Infantil  

 Organização do Trabalho 
Pedagógico na Ed. 

Infantil 

 Práticas Educativas com 
crianças 
de 0 a 3 anos 

 Saberes e Fazeres da 
Educação Infantil 

 Alfabetização  

 Didática das Ciências da 
Natureza para as Séries 
Iniciais do Ens. Fund. 

 Didática da Matemática 
para as Séries Iniciais do 
Ens. Fund. 

 Didática da Língua 
Portuguesa para as Séries 
Iniciais do Ensino Fund. 

 Didática da Geografia para 
as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 Didática da História para as 
Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental 

 Educação de Jovens e 
Adultos 

 Metod. do 
Trabalho 
Científico em 
Educação 

 Pesquisa 
Educacional 

 TCC 1 

 TCC 2  

 TCC 3 

 Estágio 
Sup. 
Educação 
Infantil 

 Estágio Sup.  
em Gestão 
da Ed. 
Escolar 

 Estágio Sup. 
Séries 
Iniciais 
Ensino                                                                                                          
Fundamental 

 Estágio Sup. 
em Gestão 
da 
Educação 
não-formal 

11 disciplinas 10 disciplinas 16 disciplinas  05 disciplinas 04 disciplinas  

Total de disciplinas: 46 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia, UEL - 2010 
 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA: Magistério para Séries Iniciais do Ensino Fundamental; 
Magistério para a Educação Infantil; Gestão Pedagógica em espaços escolares e não escolares e 
Magistério das Matérias Pedagógicas, 2010 
 
 
 
 


