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 RESUMO 
 
 

Este trabalho visa apresentar a Dissertação de Mestrado em Educação, do 
Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande 
– FURG. A pesquisa, de cunho qualitativo, tem por objetivo compreender o lugar da 
Educação Infantil e, mais especificamente, da educação das crianças de zero a três 
anos nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades Federais brasileiras 
e que discursos de verdade produzem nos processos de formação inicial dos 
pedagogos. O trabalho está dividido em quatro capítulos nos quais apresentei 
alguns aspectos relevantes sobre minha trajetória acadêmica, encaminhando para 
uma reflexão da perspectiva do estudo, pontuando alguns aspectos referentes ao 
pós-estruturalimo, a partir de algumas aproximações com o pensamento de Michel 
Foucault. Destaquei o governamento como a ferramenta teórico-metodológica desta 
pesquisa, explicitei algumas questões relacionadas à constituição do sujeito infantil e 
da Educação Infantil como produções culturais, o surgimento das instituições de 
atendimento à infância, das creches e escolas de Educação Infantil no Brasil até sua 
legalização como primeira etapa da Educação Básica, bem como alguns aspectos 
que dizem respeito à constituição dos cursos de Pedagogia no Brasil. Para finalizar, 
evidenciei as análises realizadas nesta Dissertação, apresentando dois eixos, onde 
o primeiro visa destacar a visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil nos cursos 
de Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras na perspectiva de formação 
de um pedagogo generalista. Neste eixo, percebi, a partir dos materiais que foram 
analisados, que os cursos de Pedagogia ainda se apresentam frágeis quanto à 
formação dos professores para Educação Infantil, pois tendo que dar conta de uma 
formação ampla, acabam enviesando para uma formação generalista, gerando 
algumas disputas de poder no currículo e estratégias para o governamento dos 
professores em formação. No segundo eixo de análise, apresentei as considerações 
acerca do lugar da educação das crianças de zero a três anos nos cursos de 
Pedagogia de Universidades Federais Brasileiras. Refleti que os cursos de 
Pedagogia estão dando pouco destaque para as crianças desta faixa etária, pois ao 
analisar as ementas e os Projetos Pedagógicos dos cursos, nos quais possuía o 
material, encontrei um número pequeno de disciplinas e Universidades que 
destaquem a formação de professores para este trabalho. Isto me levou a reflexão 
sobre as relações de poder que estão imbricadas nos currículos dos cursos, pois 
partindo para uma formação generalista, aspectos que caracterizam crianças de 
diferentes idades que necessitam ser destacados, não estão sendo priorizados na 
formação dos professores, apontando o currículo como um aporte importante para 
gerenciar as escolhas e prioridades para a formação. Assim, fui percebendo, como 
os currículos configuram-se como formas de governamento nos processos de 
formação inicial, realizando escolhas e priorizando alguns aspectos mais que outros. 
 
Palavras-chaves: Educação infantil. Formação docente. Currículo. Educação de 
crianças de zero a três anos.  

 



 

 

              RESUMEN 
 
 

Este trabajo se propone presentar la Tesis de Maestría en Educación, del Programa 
de pos-graduación en Educación de la Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG. Esta investigación de carácter cualitativo, tiene por objetivo comprender el 
lugar de la Educación Infantil e, más específicamente, de la educación de los niños y 
niñas de cero a tres años en los currículos de los cursos de Pedagogía de las 
Universidades Federales brasileras y qué discursos de verdad se producen en los 
procesos de formación inicial de los pedagogos. El trabajo está dividido en cuatro 
capítulos en los cuales presento algunos aspectos relevantes sobre mi trayectoria 
académica, encaminándolo para una reflexión de la perspectiva de estudio, 
puntuando algunos aspectos con referencia al postestrcturalismo, a partir de algunas 
aproximaciones al pensamiento de Michel Foucault. Destaqué la Gubernamentalidad 
como herramienta teórico-metodológica de esta pesquisa, señalé algunas 
cuestiones relacionadas a la constitución del sujeto infantil e de la Educación Infantil 
como producciones culturales, el surgimiento de las instituciones de atendimiento 
para la infancia, de las guarderías y escuelas de Educación Infantil en Brasil hasta 
su legalización como primera etapa de la Educación Básica, así como aspectos que 
hacen referencia a la constitución de los cursos de Pedagogía en Brasil. Para 
finalizar, evidencie algunos análisis realizados en esta Tesis, presentando dos eje, el 
primero, propone destacar la visibilidad/invisibilidad de la Educación Infantil en los 
cursos de Pedagogía de las Universidades Federales Brasileñas en la perspectiva 
de la formación de un pedagogo generalista. En ese objetivo, percibí, a partir de los 
materiales que fueron analizados, que os cursos de Pedagogía aún se muestran 
frágiles en cuanto a la formación de los profesores para la Educación Infantil, pues al 
tener que dar cuenta de una formación amplia, acaban desviándose a una formación 
generalista, generando algunas disputas de poder en el currículo y estrategias para 
la gubernamentalidad de los profesores en formación. Para el segundo foco de 
análisis, presento las consideraciones sobre el lugar de la educación de los niños y 
niñas de cero a tres años en los cursos de Pedagogía de las Universidades 
Federales Brasileñas. Reflexioné sobre los cursos de pedagogía en los cuales hay 
poca atención para los niños y niñas de este rango de edad, pues al analizar las 
propuestas y los Proyectos Pedagógicos de los cursos, de los que sí había material, 
encontré una pequeña cantidad de disciplinas y Universidades que destacan la 
formación de profesores para este trabajo. Lo anterior, me llevó a la reflexión sobre 
las relaciones de poder que están implicadas en los currículos de los cursos, pues 
partiendo para una formación generalista, aspectos que caracterizan los niños y 
niñas de diferentes edades que necesitan ser destacados, no están siendo 
priorizados en la formación de los profesores, señalizando al currículo como un 
aporte importan de para administrar a las escuelas y prioridad en la formación. De 
este modo, fui comprendiendo cómo los currículos se configuran en unas formas de 
gobernanza en los procesos de formación inicial, con la intención de dar prioridad a 
algunos aspectos más que a otros. 
 
Palabras-clave: Educación Infantil. Formación Docente. Currículo. Educación de 
niños y niñas de cero a tres años. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta Dissertação de Mestrado tem como tema a formação de professores nos 

cursos de Pedagogia de Universidades federais brasileiras, mais especificamente, a 

formação de professores para atuarem na Educação Infantil. O estudo aqui 

apresentado busca compreender qual o lugar da Educação Infantil e, mais 

especificamente, da educação das crianças de zero a três anos nestes currículos e 

que discursos de verdade produzem nos processos de formação inicial dos 

pedagogos.  

Para isso, analisarei os currículos dos cursos de Pedagogia das 

Universidades Federais brasileiras, por meio das ementas ou Projetos Pedagógicos 

dos cursos de Pedagogia - PPCs, a partir de disciplinas direcionadas para esta 

formação, especificamente, as disciplinas voltadas para a Educação Infantil.  

A escolha pelo tema de minha pesquisa foi sendo entrelaçado por um assunto 

que desde a graduação no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG vem me interessando e cada vez mais querendo investigar e 

conhecer: a formação de professores. Partindo deste pressuposto, iniciarei minha 

Dissertação contando um pouco como este tema foi interpelando meus 

pensamentos e instigando minha curiosidade enquanto professora pesquisadora. 

Para isso, apresento como este tema foi se constituindo em mim enquanto 

pesquisadora e como foi se modificando ao longo de minha vida acadêmica desde a 

entrada para o curso de Pedagogia, passando pela especialização e então o curso 

de Mestrado, em uma perspectiva de estudo pós-estruturalista, que até então não 

tinha o conhecimento.  

Sendo assim, este trabalho foi organizado em capítulos e seções, buscando 

apresentar como a pesquisa foi se elaborando e tomando o rumo nas discussões 

referentes à formação de professores da Educação Infantil, mais especificamente da 

educação dos bebês e das crianças bem pequenas. 

O primeiro capítulo, intitulado Um caminho a ser trilhado, apresentará como a 

pesquisa foi se constituindo, os caminhos que escolhi trilhar para desenvolver este 

estudo, as escolhas tomadas em meio a tantas problematizações. Para isso, será 

divido em três seções. Na primeira, Um caminho de escolhas e descobertas, 

apresento minha trajetória acadêmica partindo da minha entrada no curso de 
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Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande-FURG, os aprendizados e 

experiências que tive durante a graduação. Logo, nesta mesma seção, descrevo 

minha experiência no curso de especialização em Educação Física Escolar, nesta 

mesma universidade, minha experiência como tutora presencial e à distância em 

faculdade particular na minha cidade, Rio Grande, e como isso me despertou ainda 

para a pesquisa sobre a formação inicial de professores. Encerro esta seção 

apresentando como foi minha caminhada no Curso de Mestrado em Educação, no 

qual foi proposta esta pesquisa, as novas descobertas, novas problematizações 

dentro da perspectiva de estudo pós-estruturalista. 

Na segunda seção deste capítulo, denominada A perspectiva de estudo, 

discuto sobre a perspectiva de estudo que permeou esta pesquisa. Apresento meu 

entendimento de pesquisa a partir de uma lente pós-estruturalista e a partir de um 

referencial teórico de autores que seguem na mesma perspectiva de estudo. Já na 

última seção deste capítulo, Levantamento de pesquisas, apresento o levantamento 

de pesquisas sobre o tema, realizado para conhecer o que pesquisadores estão 

escrevendo, problematizando e abordando acerca da formação inicial de 

professores para a Educação Infantil, do curso de Pedagogia. Algumas pesquisas 

encontradas foram relatadas nesta seção, que se encerra pela concepção de 

Pedagogo Generalista, expressão encontrada em algumas pesquisas e que 

apresenta relevância para a minha. 

 O segundo capítulo desta Dissertação, Caminhos da pesquisa, apresenta os 

caminhos que percorri enquanto pesquisadora, a ferramenta teórico-metodológica 

que utilizei para conduzir as problematizações acerca do tema e do objetivo desta 

pesquisa. Na seção seguinte, dentro deste capítulo, intitulada Coletando, buscando 

e reconhecendo o material, relatei como foi a busca pelo material a ser analisado, o 

que foi encontrado e a forma de organização para análise.  

 No terceiro capítulo, intitulado Aspectos da história da educação infantil: do 

atendimento assistencialista à necessidade de formação específica, abordei as 

questões relacionadas a alguns aspectos históricos referentes à Educação Infantil 

desde o atendimento assistencialista, passando pela legalização como etapa da 

educação Básica até a necessidade de formação do profissional para o trabalho com 

as crianças.  

Na primeira seção, Uma passagem pela história da educação para a pequena 

infância, realizei uma breve passagem pela história da infância e da Educação 
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Infantil, onde apresentei a infância como uma invenção da Modernidade e a criança 

como um ser social construído e reconhecido historicamente com o passar dos 

séculos. Abordei, ainda, as formas de assistência e cuidado/educação da infância ao 

longo dos anos, bem como a Roda dos expostos, as Casas de Asilo, a assistência 

caritativa e as creches. 

A segunda seção, nomeada A legitimação da Educação Infantil, aborda as 

questões relacionadas à Educação Infantil como integrante da Educação Básica e 

os aspectos que foram constituídos para esse reconhecimento da Educação Infantil 

como a primeira etapa da educação, sua legitimação e algumas leis que 

possibilitaram este processo de visibilidade.  

Dando seguimento ao terceiro capítulo, a última seção, denominada A 

constituição dos cursos de Pedagogia no Brasil até a atualidade aponta sobre como 

o curso de Pedagogia foi se constituindo enquanto curso de graduação no Brasil, 

tendo em vista a necessidade de formação específica para atuar na Educação 

Infantil. Sendo assim, me direcionei para o passado no surgimento do curso e venho 

traçando, brevemente, sua trajetória, suas modificações, a legislação a partir das 

Novas Diretrizes para o curso de Pedagogia do ano de 2006 até os dias atuais. 

No quarto capítulo, são apresentadas as discussões realizadas a partir das 

análises com base em dois eixos.  O primeiro eixo tematiza as considerações acerca 

da visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil nos currículos dos cursos de 

Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras na perspectiva de uma formação 

para um Pedagogo Generalista. Já o segundo eixo, aborda o lugar que a educação 

das crianças de zero a três anos vem ocupando nos currículos analisados. 

Para finalizar, apresento as Considerações Finais da Dissertação, fazendo 

uma retomada sobre os aspectos que foram discutidos e refletidos no decorrer desta 

pesquisa. 
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1. EM BUSCA DE UM CAMINHO A SER TRILHADO  
 

 

Escolher um caminho para trilhar não é algo fácil, seja na vida pessoal ou na 

vida profissional, pois remete a escolhas, dúvidas, incertezas, planos e até mesmo 

mudar. Além disso, percorrer outros caminhos, procurar novos aprendizados e 

problematizações. É o que o primeiro capítulo desta Dissertação vai abordar, ou 

seja, como fui me constituindo enquanto professora e pesquisadora na área da 

educação e da Educação Infantil. 

Na primeira seção, apresento brevemente minha trajetória acadêmica e 

profissional, as escolhas que realizei e o percurso que fiz até o momento em que me 

encontro. Na segunda seção, discorro sobre a perspectiva de estudo pós-crítica que 

permeará esta Dissertação, meu entendimento sobre o pós-estruturalismo, 

juntamente com os estudos foucaultianos que fazem parte do aporte teórico deste 

trabalho. 

Já na terceira e última seção, aponto a pesquisa realizada sobre o que está 

sendo escrito academicamente, sobre a Educação Infantil, a educação das crianças 

de zero a três anos, sobre os cursos de Pedagogia. Finalizo esta seção, destacando 

brevemente, a concepção de Pedagogo Generalista, encontrada em algumas das 

pesquisas selecionadas.  

 

1.1 Um caminho de escolhas e descobertas 
 

 O ingresso na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, no curso de 

Pedagogia, surgiu como uma opção na hora de prestar o vestibular. Ser professora 

não foi desde sempre minha grande vontade, embora tivesse um exemplo de 

profissional dentro de casa, uma vez que minha mãe também é Pedagoga. Naquele 

momento, acreditava que aquilo não era o que eu queria ser, mas esta escolha 

acabou surpreendendo as minhas expectativas. 

Durante meu primeiro ano da graduação, fui conhecendo autores como Paulo 

Freire, Saviani, Gadotti e uma perspectiva crítica, que até então era desconhecida e 

que aos poucos foi se tornando presente nas minhas escritas e no modo como eu 

pensava.  
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A partir desses autores refleti sobre alguns aspectos que discutíamos em sala 

de aula enquanto professores em formação, e um assunto que me instigava era a 

formação continuada na docência. Este tema me chamou muito atenção pois 

discutíamos sobre a importância da formação continuada, sobre a necessidade de o 

professor estar sempre buscando algo de novo, inovando, aprimorando seus 

conhecimentos. 

O tema de estudo foi escolhido para a elaboração do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso, intitulado Formação de professores: um processo contínuo1, 

onde os aspectos da formação continuada de professores como constante 

atualização, formação em Rodas em Rede (WARSCHAUER, 2001), documentação, 

registros, eram os pontos mais evidenciados para realização da formação 

continuada.  

Este trabalho foi organizado em formato de artigo científico, apresentando 

questões relacionadas à minha trajetória como acadêmica do curso de Pedagogia, 

minhas experiências de estágio, e o que autores como Pimenta (2008), Warschauer 

(2001), entre outros, discutiam em relação à formação de professores e à formação 

continuada. 

Após a conclusão da graduação em Pedagogia ingressei, no ano de 2011, no 

curso de Especialização em Educação Física Escolar, também na Universidade 

Federal do Rio Grande - FURG, no qual busquei aprofundar e conhecer mais sobre 

este tema. Em minha monografia, orientada pela professora Rose Meri Santos da 

Silva, desenvolvi uma pesquisa que foi intitulada Formação continuada: Um 

processo contínuo2. A pesquisa teve como objetivo analisar o significado que a 

temática da formação continuada assume no trabalho docente de professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola estadual do Município de Rio 

Grande. Para tal, foram realizados questionários, que foram respondidos por 

professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sobre o que pensavam, 

acreditavam, entendiam e realizavam sobre a formação continuada.  

Considerando as análises realizadas, pude perceber naquele momento que 

as professoras acreditavam na força da formação continuada, da constante 

                                                                 
1BONILHA. Aline Marques. Formação de professores: um processo contínuo. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Pedagogia) – Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande 2010. (Orientadora: Prof. Tânia Clarindo) 
2BONILHA. Aline Marques. Formação continuada: um processo contínuo. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em 
Curso De Especialização Em Educação Física Escolar) - Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Rio Grande, 2013. 
(Orientadora: Prof. Dra. Rose Méri Santos da Silva) 
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atualização. Alegaram participar de formações oferecidas pelo Governo3 e na 

escola. Isso me deixou muito satisfeita para aquela proposta, pois era o que eu 

pretendia para aquele estudo. 

No ano de 2014, resolvi voltar mais uma vez para a universidade e me 

inscrevi como aluna especial para uma disciplina do segundo semestre no curso de 

Mestrado em Educação, intitulada Reformas Contemporâneas e a Formação do 

Professor, ministrada pela professora Mara Rejane Vieira Osório. Com esta 

disciplina, novos horizontes foram apresentados e tive meus primeiros contatos, 

ainda que não fossem percebidos por mim naquele momento, com o pós-

estruturalismo.  

Com o intuito de aprofundar as questões acerca da formação continuada 

ingressei no curso de Mestrado em Educação, no ano de 2015, o que me 

possibilitou trabalhar dentro da perspectiva pós-estruturalista, que até então não 

tinha trabalhado diretamente, mais especificamente buscando algumas 

aproximações com os estudos foucaultianos. 

A partir destes estudos, recentemente a mim apresentados, tais como 

governamento, produção de verdade, condução de conduta, normalização, 

subjetivação, comecei a pensar em minha proposta de pesquisa de maneira 

diferente, pensar na formação de professores a partir da perspectiva pós-

estruturalista e acreditar na intencionalidade, na racionalidade política em que 

estamos inseridos, nos discursos de verdade e nas formas de subjetivação que 

estão entrelaçados nessa formação. Nesse sentido, utilizei o governamento4 como 

ferramenta de suporte para análise de minha pesquisa. 

Sendo assim, comecei a me interessar pela formação inicial de professores, 

contudo, não pude deixar de fazer uma relação com a minha vida profissional, pois 

antes mesmo do ingresso no curso de Mestrado em Educação, tive uma experiência 

como tutora presencial e a distância em curso de Pedagogia de uma faculdade 

particular em Rio Grande.  

                                                                 
3 A palavra Governo, quando escrita com letra maiúscula, será util izada para se referir ao Governo Estatal, para 

realizar uma diferenciação da palavra governo ou governamento, como sugere Veiga-Neto (2005, p. 82) “aquilo 
que entre nós se costuma chamar de governo —o Governo da República, o governo municipal, o Governo do 
Estado (em geral grafado com G maiúsculo)— é essa instituição do Estado que centraliza ou toma, para si, a  
caução da ação de governar”. 
4 O termo governamento será evidenciado e conceituado no decorrer deste trabalho. 
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A formação inicial de professores era algo presente em minha vida, onde o 

currículo do curso, as disciplinas, os conteúdos, os alunos faziam parte da minha 

rotina e com isto muitos questionamentos e problematizações acerca da formação 

inicial, não só naquela faculdade, começaram a me mover ainda mais, a querer 

investigar sobre os demais currículos dos diversos cursos de Pedagogia que existem 

no nosso País, mais especificamente na formação de professores para atuarem com 

a Educação Infantil.  

Então, meu pensamento começou a ir em direção dos currículos dos cursos 

de Pedagogia, nas disciplinas que são direcionadas para a formação dos 

professores de bebês e crianças bem pequenas5, quais universidades oferecem 

essas disciplinas e de que forma são oferecidas. 

 A partir desse momento, alguns questionamentos foram surgindo: quais as 

universidades brasileiras propõem um currículo para a formação de professores de 

Educação Infantil?; quais aspectos vêm sendo ressaltados na formação de 

professores de crianças de zero a três anos nos cursos de Pedagogia?; quais as 

disciplinas dos cursos de Pedagogia estão sendo propostas para esta formação? 

qual o lugar dos temas relacionados à educação de crianças de zero a três anos nos 

atuais currículos de Pedagogia? 

Essas questões me levaram ao problema da minha pesquisa: Compreender o 

lugar da Educação Infantil e, mais especificamente, da educação das crianças de 

zero a três anos nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades 

Federais brasileiras e que discursos de verdade produzem nos processos de 

formação inicial. 

Nesse sentido, meu objetivo com esse estudo foi entender como os discursos 

veiculados por meio dos currículos dos cursos de Pedagogia, vem desenvolvendo 

estratégias de governamento e produzindo verdades na formação dos professores 

para atuarem na Educação Infantil e, mais especificamente com a faixa etária de 

zero a três anos. 

A seguir, pretendo apresentar um pouco sobre a perspectiva na qual este 

estudo esteve apoiado, ou seja, como esta lente teórica nos permite enxergar e 

                                                                 
5 Os termos bebês e crianças bem pequenas, serão util izados para apresentar como está sendo compreendida 
as especificidades atribuídas a faixa etária entre zero a três anos. Como sugere Barbosa (2009), a nomenclatura 
bebês, será util izada para se referir às crianças de zero a dezoito meses e crianças bem pequenas para crianças 

de dezenove meses a três anos e onze meses. 



19 

 

refletir acerca do pensamento foucaultiano e de autores que utilizam o pós-

estruturalismo como perspectiva para seus estudos e pesquisas.  

 

1.2 A perspectiva de estudo 
 

A formação de professores é um assunto sempre muito discutido no âmbito 

das universidades, contudo podemos olhar para a formação docente a partir de 

diferentes perspectivas. Como salientei anteriormente, durante muito tempo, meus 

estudos e escritas, se basearam, entre outros aspectos, na ideia de que alguns 

problemas da educação se resolveriam através do papel do professor, e pela 

compreensão de que a escola seria a redentora da sociedade. Porém essa 

concepção, sempre me deixou desconfortável acreditando que havia muito mais 

além desse entendimento. 

Com a entrada no curso de Mestrado, essas problematizações ganharam 

ainda mais força, direcionando meus estudos. Concomitante a isso, passei a ter 

contato com a teoria pós-critica, mais especificamente o pós-estruturalismo. Essa 

forma de olhar para o tema de estudo começou a fazer parte do referencial teórico-

metodológico de minha pesquisa, a partir de aproximações com os estudos 

foucaultianos e autores que seguem esta mesma perspectiva. Nesse sentido, senti a 

necessidade de explicitar, mesmo que de forma breve, como estou compreendendo 

o pós-estruturalismo. 

O pós-estruturalismo se funda a partir do estruturalismo, que nos anos 50 se 

desenvolveu inspirado nos princípios de Ferdinand Saussure (Pai da linguística 

moderna). Para o estruturalismo a linguagem é representada através de um sistema 

de significante e significado, portanto sempre que você ouve, lê ou vê o significante, 

ele se correlaciona com o significado (PETERS, 2000). 

Contudo, o pós-estruturalismo faz relação direta com a virada linguística, 

onde a partir deste momento, alguns autores, entre eles Michel Foucault, produziram 

muitos materiais filosóficos para apresentar o “caráter não-representacional da 

linguagem e a inextricável relação entre linguagem e mundo” (VEIGA-NETO e 

LOPES, 2007). 

Nesse sentido, as palavras não têm importância por si mesmas, mas quando 

colocadas em um discurso, ou seja, elas adquirem sentido quando são utilizadas a 
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partir da linguagem em funcionamento. Sendo assim, a linguagem se relaciona com 

o pensamento, onde o que é pensado, é conhecido e dito. Veiga-Neto e Lopes 

(2007, p. 04), apresentaram seu entendimento: 

 
Trata-se de uma relação sempre contingente que se estabelece entre 
aqueles que partilham social e culturalmente dos mesmos esquemas 
linguístico-conceituais —o que é trivial, dada a falta de ganchos no 
céu. Mas, além disso, trata-se de uma relação (também sempre 
contingente) que se estabelece entre cada um que pensa, conhece e 
diz e a coisa que é pensada, conhecida e dita. 

 

Partindo desse pressuposto sobre linguagem, apresento o conceito de 

discurso, pois neste trabalho visei compreender os discursos que estão sendo 

produzidos nos cursos de formação de professores para Educação Infantil nas 

Universidades Federias Brasileiras, através dos Projetos Pedagógicos dos Cursos - 

PPCs e das ementas de disciplinas direcionadas para esta formação. Contudo, o 

discurso dentro da perspectiva de estudo que permeou este trabalho, não aponta o 

que está “oculto” ou nas “ entre linhas”, é uma tarefa de tentar se desprender de um 

olhar que faz entender os discursos como um conjunto de signos e significantes 

carregando um outro significado, “ é como se no interior de cada discurso, ou num 

tempo anterior a ele, se pudesse encontrar, intocada, a verdade, desperta então 

pelo estudioso” (FISCHER, 2012, p. 74). 

Portanto, tentar compreender os discursos que estão presentes nas ementas 

das disciplinas e nos PPCs que foram analisados, é olhar para estes como 

constituidores da realidade e produtores de muitos saberes bem como o poder. 

Como apresenta Foucault (1986), “o discurso não é uma estreita superfície de 

contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua”. Fischer (2012), faz a 

seguinte colocação sobre discurso: 

 
[...] está tudo imerso em relações de poder e saber, que se implicam 
mutuamente. Ou seja, enunciados e visibilidades, textos e 
instituições, falar e ver constituem práticas sociais por definição e 
permanentemente presas, amarradas às relações de poder, que as 
supõem as atualizam. Nesse sentido, o discurso ultrapassa a simples 
referência  a “coisas”, existe para além da mera utilização de letras, 
palavras e frases, não pode ser entendido como um fenômeno de 
mera “expressão” de algo: apresenta regularidades intrínsecas a si 
mesmo, através das quais é possível definir uma rede conceitual que 
lhe é própria (FISCHER, 2012, p. 75). 
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Após a ênfase dada ao discurso, torno a falar o que pretende esta 

perspectiva, mas ainda tratando o que tange os aspectos sobre a linguagem. O pós-

estruturalismo, segundo Silva (2010), “continua e transcende o estruturalismo”, pois 

partilham da mesma ênfase na linguagem e em suas significações. Contudo estende 

a centralidade linguística do estruturalismo, tendo em vista que a linguagem passa a 

constituir a realidade deixando de ser somente uma representação. Silva (2010, 

p.119) aponta que: 

 
O pós-estruturalismo efetua, entretanto, um certo afrouxamento na 
rigidez estabelecida pelo estruturalismo. O processo de significação 
continua central, mas a fixidez do significado, que é, de certa forma, 
suposta no estruturalismo, se transforma no, pós-estruturalismo, em 
fluidez, indeterminação e incerteza. 

 

A pesquisa pós-estruturalista, por sua vez não apresenta um caminho nem 

um lugar onde vamos chegar, pois é uma pesquisa em movimento, depende do 

olhar do pesquisador sobre o que é pesquisado, de problematizar o que temos como 

certeza, pois, não tem como pretensão encontrar verdades únicas sobre as coisas. 

Portanto, desnaturalizar, problematizar, a desestabilização hegemônica dos 

discursos, são de total relevância para esta perspectiva. Sobre isso, é importante 

destacar que: 

 
A crítica pós-estruturalista - sabendo que não há uma base onde se 
agarrar – é sempre móvel e inquieta. A crítica pós-estruturalista– 
sabendo que não existe o que é e como deve ser o mundo, mas que 
existem declarações sobre o que é e sobre como deve ser o mundo 
– pergunta à crítica tradicional de onde ela tirou tudo aquilo que ela 
diz sobre como é e como deve ser o mundo. Como sempre a crítica 
tradicional responde que derivou suas teorias a partir de 
pressupostos universais, a crítica pós-estruturalista - justamente 
porque não aceita de graça os pressupostos universais que o 
Iluminismo inventou - dá as costas à crítica tradicional. Por isso a 
crítica pós-estruturalista é uma crítica da hiperdesconfiança, da hiper-
suspeita, é uma crítica da crítica e, assim sendo, ela é tão incômoda. 
(VEIGA-NETO, 1996, p.169, grifos do autor). 
 

A partir desta perspectiva, tomei como base para minha pesquisa seu caráter 

problematizador da hiperdesconfiança, da hipersuspeita. Neste estudo não pretendi 

encontrar verdades universais, no lugar disso, tomei como base que a linguagem 

possui um caráter constituidor, onde “não existe sujeito a não ser como o simples e 

puro resultado de um processo de produção cultural e social” (SILVA, 2010, p. 120). 
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Destaco que a pesquisa foi além de uma resposta única e verdadeira, mas pela 

busca por compreender como os discursos podem atravessar, conduzir, produzir e 

governar a conduta dos sujeitos. 

Partindo desta proposta, tentei problematizar acerca da formação inicial de 

professores da Educação Infantil, mais especificamente das crianças de zero a três 

anos, analisando os currículos das Universidades Federais Brasileiras para tentar 

compreender os discursos de verdade que estão sendo produzidos. Este 

direcionamento na realização do estudo parte do princípio de que os sujeitos são 

constituídos pela produção cultural e social em que estão imbricados. 

Procurei não fazer uma relação de certo ou errado, e sim apenas utilizar uma 

lente pós-estruturalista com um caráter da hipercrítca e problematizador para discutir 

as questões que foram encontradas a partir da proposta de análise desta pesquisa. 

A perspectiva pós-estruturalista me permitiu pensar, refletir, problematizar sob 

uma nova ótica que até então não tinha conhecimento. No entanto, senti como um 

grande desafio vindo pela frente, o de me desprender, de desconstruir toda uma 

ideia, um referencial teórico que me constituiu enquanto professora, que foi 

subjetivado e compreendido como verdade.  

Sendo assim, busquei partir das contribuições de Foucault e de autores que 

tomaram o pós-estruturalismo como suas lentes teóricas, problematizar as questões 

relativas à formação inicial de professores de Educação Infantil em nível de 

graduação, buscando afastar-me de verdades únicas e partir da ideia de que os 

sujeitos provêm de uma invenção social e cultural. Isso significa que, como objetivo 

deste estudo, pretendi compreender como os discursos desenvolvem estratégias 

para o governamento dos professores em formação, problematizando o lugar da 

educação das crianças de zero a três anos nos cursos de Pedagogia das 

Universidades Federais Brasileiras. Dizendo em outras palavras pretendi com este 

estudo desconstruir, desnaturalizar o que vem sendo tomado como verdade sobre o 

currículo dos cursos de Pedagogia, no que diz respeito à Educação Infantil. Silva 

(2010) aponta que: 

 
Para o pós-estruturalismo, tal como para o estruturalismo, esse 
sujeito não passa de uma invenção cultural, social e histórica, não 
possuindo nenhuma propriedade essencial ou originária. O pós-
estruturalismo, entretanto, radicaliza o caráter inventado do sujeito 
(SILVA, 2010, p. 120). 
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Tomo este trecho como exemplo para explicar que pretendi analisar, o que 

vem sendo priorizado nos currículos dos cursos de Pedagogia que foram analisados. 

Contudo, preciso deixar claro que minha pesquisa não problematizou os sujeitos em 

si, mas os discursos que os conduzem e que os governam. Também não tive como 

objetivo buscar o que está por traz ou nas entrelinhas destes discursos, pois nessa 

perspectiva, acredita-se que não há o oculto ou o que está escondido, mas o que 

está dito nesses discursos, que a partir dessa perspectiva, são produzidos pela 

cultura e pela sociedade que os diz e que os governa. Como já mencionei 

anteriormente, a pesquisa pós-estruturalista desnaturaliza, problematiza o que se 

apresenta como verdade universal e os discursos que são produzidos. 

Portanto, desconstruir o que está construído não é tarefa fácil, mesmo que a 

desconfiança fosse por vezes uma certeza. Assim, optar por olhar as questões de 

minha pesquisa sob a ótica pós-estruturalista, foi uma tarefa difícil, mas com a 

convicção de olhar de outra forma sem desqualificar outras teorias. 

Sendo assim, me permiti pensar de outro modo, ao refletir o que está sendo 

dito sobre a formação de professores de Educação Infantil. Que temas estão sendo 

tratados sobre a Educação Infantil e, mais especificamente sobre a educação das 

crianças de zero a três anos? O que está sendo abordado sobre a educação de 

bebês e crianças bem pequenas nos currículos dos cursos de Pedagogia das 

universidades federais? Neste momento, na próxima seção, apresento um 

levantamento de pesquisas que possuem como tema os assuntos e 

questionamentos referidos anteriormente. 

 

1.3 Levantamento de pesquisas 
 

Para dar início a esta seção, em um primeiro momento, para a realização 

desta pesquisa, lancei um olhar sobre o que vem sendo produzido, em termos de 

pesquisa acadêmica sobre o assunto que pesquisei. Por este motivo, busquei no 

banco de dissertações e teses da CAPES, da UFRGS e da FURG, o que vem sendo 

escrito sobre a formação de professores, a partir do ano de 2006, ano em que foram 

aprovadas as Novas Diretrizes para o curso de Pedagogia. Para isso, utilizei, 

inicialmente, os seguintes descritores: cursos de Pedagogia, Educação Infantil, zero 

a três anos, currículo.  
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Senti a necessidades de refinar a busca sendo que a primeira pesquisa 

realizada foi no banco de dissertações e teses da CAPES e teve como palavras-

chave “currículo AND pedagogia” e obtive como resultado 187 pesquisas entre 

dissertações e teses. Grande parte das pesquisas estavam relacionadas com 

assuntos como: o currículo dos cursos de Pedagogia de certas universidades 

brasileiras, formação docente, gênero, gestão educacional, avaliação, educação a 

distância, ensino de ciências e matemática, educação física, diretrizes curriculares, 

inclusão, tecnologia de informação e de comunicação, sexualidade, educação 

inclusiva, anos iniciais do Ensino Fundamental, educação de jovens e adultos, 

educação no campo, entre outros. 

Logo, outras duas buscas foram realizadas, então, com as palavras-chave 

“pedagogia AND educação infantil”. Nessa busca foram encontradas, 81 pesquisas 

relacionadas aos assuntos de cotidiano na Educação Infantil, formação continuada, 

identidade, multiculturalismo, letramento, inclusão, brincar, crianças, linguagens, 

bebês, interações. 

Realizei uma pesquisa mais refinada a partir das seguintes palavras: 

“educação infantil AND zero a três anos”, contendo 09 pesquisas encontradas, 

sendo que foram direcionadas para as palavras educação, anos e zero a três 

mesmo, somente uma pesquisa; “pedagogia AND educação infantil zero a três 

anos”, com nenhuma pesquisa encontrada. 

Partindo então para uma nova pesquisa, o próximo banco de dissertações e 

teses a ser consultado foi o da UFRGS, sendo que algumas das palavras-chave 

foram pesquisadas, porém um número menor de trabalhos foi encontrado. Encontrei 

algumas pesquisas com os seguintes descritores: “pedagogia AND educação 

infantil” 02 pesquisas; “pedagogia AND currículo” 07 pesquisas; “educação infantil 

AND zero a três anos” nenhuma pesquisa; “educação infantil” 109 pesquisas dos 

mais variados assuntos como já mencionado anteriormente; “pedagogia” 121 

pesquisas. Contudo, os assuntos relacionados a estas pesquisas não eram somente 

direcionados a área da educação. 

Já no banco de dados da FURG, o número de pesquisas encontradas foi 

menor ainda, sendo “educação infantil” 04 pesquisas; “educação infantil AND zero a 

três anos” nenhuma pesquisa; “pedagogia AND educação infantil” nenhuma 

pesquisa; “zero a três anos” nenhuma encontrada; “pedagogia” 06 pesquisas. 
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Desta forma, partindo das pesquisas que foram encontradas que mais se 

aproximavam do que pretendia realizar em minha pesquisa, selecionei alguns 

trabalhos que considerei pertinentes para realizar uma breve contextualização. 

Uma pesquisa que considerei interessante foi, O sentimento de pertencimento 

na formação do pedagogo: o curso de Pedagogia da FURG no contexto das novas 

diretrizes curriculares, tese de doutorado de Suzane Vieira (2012). A tese, defendida 

na Universidade Federal do Rio Grande teve por objetivo investigar quais 

sentimentos de pertencimento a nova configuração do Curso de Pedagogia da 

FURG tem provocado junto aos estudantes, considerando a alteração curricular que 

o curso de Pedagogia da FURG passou após a aprovação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais – Resolução CNE/CP nº. 1/2006 que extinguiram as 

habilitações e instituíram um novo perfil para a formação do pedagogo. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, a autora analisa o Projeto Político-Pedagógico do 

curso e questionários que foram aplicados á 56 graduandas do quarto ano do curso 

de Pedagogia da FURG. Como ferramenta de análise dos questionários, utilizou a 

metodologia da Análise Textual Discursiva. Partindo daí, surgiram as categorias 

Infância e Profissão Docente.  

A autora verificou que o curso de Pedagogia da FURG conseguiu 

satisfatoriamente dar conta da formação dos professores da Educação Infantil e dos 

Anos Iniciais, porém apresenta falta no que tange à gestão e à pesquisa. Averiguou, 

também, um forte sentimento de pertencimento das estudantes com a profissão 

docente e uma grande identificação com a infância no qual fez a autora perceber 

que o curso de Pedagogia pode formar professores para a infância pautada em uma 

Pedagogia da Infância, envolvendo o trabalho pedagógico com crianças de zero a 

doze anos. Com isto, a autora apresenta que o trabalho do pedagogo é diferente dos 

demais licenciados, alegando que esses assumiram um papel polivalente e 

generalista. Ainda que a Tese tenha sido escrita a partir de outro referencial teórico, 

foi relevante para este estudo, pois apresenta questões históricas relacionadas à 

criação do Curso de Pedagogia no Brasil, bem como às diretrizes curriculares para 

esta formação. 

A tese intitulada, A Invenção Do Pedagogo Generalista: Problematizando 

Discursos Implicados no Governamento de Professores em Formação, do autor 

Rodrigo Saballa de Carvalho (2011), defendida na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, propõe a partir da perspectiva pós-estruturalista, apresentar uma 
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discussão acerca do pedagogo generalista e do seu governamento. O pesquisador 

entende como pedagogo generalista, a partir das Novas Diretrizes Curriculares para 

o curso de Pedagogia (2006), o profissional que é preparado para atuar em 

diferentes modalidades do ensino, bem como a Educação Infantil, anos iniciais do 

Ensino Fundamental, educação de jovens e adultos, Ensino Médio na modalidade 

normal, gestão escolar e cursos técnicos na área educacional. O autor realiza uma 

pesquisa com vinte e cinco acadêmicas do curso de Pedagogia da UFRGS a partir 

de um curso de extensão na área da Educação Infantil. Durante o curso foram 

realizadas atividades que envolviam a escrita de narrativas, produções visuais, 

análises de filmes e de obras de arte, rodas de conversa visando discutir as práticas 

implicadas no processo formativo.  

Em um primeiro momento apresenta algumas notas sobre a história do curso 

de Pedagogia no Brasil, enfatizando a vontade de poder e de saber dos discursos 

críticos que historicamente foram determinando a formação do profissional 

responsabilizado pela mudança social.  Logo, realizou uma análise dos discursos 

das Novas Diretrizes Nacionais para a formação do pedagogo evidenciando as 

orientações da legislação moral e normalizadora para esta formação.  

Sendo assim, enfoca os jogos de verdade que constam nos discursos das 

acadêmicas participantes. As memórias de formação, a produção do “bom 

professor”, o amor aos alunos e a gestão da formação são estratégias de 

governamento que foram analisadas no decorrer da Tese como unidades analíticas. 

Como um dos achados da pesquisa, o autor aponta que é visível o governamento 

sob as acadêmicas em formação e o processo de normalização imbricados nos 

discursos das mesmas. Também foi possível perceber a necessidade de promover 

espaços de discussões sobre a formação dos pedagogos para problematizar as 

questões acerca desta formação. 

A tese de doutorado da autora Moema Helena de Albuquerque (2013), 

intitulada Formação docente para Educação Infantil no Brasil: Configurações 

curriculares nos cursos de Pedagogia, apresentada pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), visa analisar os currículos das Universidades Federais 

Públicas Brasileiras a partir da Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia de 

2005. Neste estudo a autora conta com cinquenta e sete Universidades distribuídas 

nas cinco regiões brasileiras, sendo que quarenta e sete unidades ofereciam o curso 

de Graduação em Pedagogia e trinta e três delas fizeram parte do corpus de análise 



27 

 

da pesquisa. A metodologia utilizada se constitui na análise de conteúdo dos 

programas de disciplinas e suas ementas, em alguns casos, das bibliografias e 

distribuição da carga horária no contexto das áreas de conhecimentos presentes na 

estrutura geral do curso e a organização se baseou através do agrupamento das 

disciplinas a partir da sua nomenclatura e aproximações entre as ementas.  

A autora aponta para um diversificado panorama uma vez que historicamente 

o curso de Pedagogia tinha seu currículo organizado a partir de três eixos, segundo 

ela, Fundamentos Teóricos, Metodologias e Prática. Albuquerque (2013) coloca que 

diante da ampliação das áreas de conhecimento, buscando uma interlocução com a 

Pedagogia, relacionando com as novas dimensões disciplinares e buscando 

delimitar o que é específico da formação docente para a infância, sentiu-se a 

necessidade de outra estrutura curricular ainda sob orientação de três grandes 

eixos, porém com uma diferença conceitual: Fundamentos Gerais; Formação 

Pedagógica; Crianças, Infância e Educação.  

Assim, a autora realizou uma analise desses currículos para compreender o 

percurso de formação de professores para crianças pequenas, em atendimento à 

especificidade dessa docência. Ainda aponta que, ao analisar o currículo destes 

cursos para a formação específica da docência para a Educação Infantil, deu 

visibilidade ao lugar que a infância e a criança ocupam no seu interior. Coloca que a 

análise destes dados buscou identificar diálogos interdisciplinares tratando da 

infância e suas consequências para a solidificação conceitual e a propensão das 

ações pedagógicas com as crianças na Educação Infantil. Para finalizar, a autora 

coloca que espera que este estudo possa aumentar as discussões as funções 

socioeducativas dos sistemas públicos para as crianças pequenas, uma vez que as 

cada vez mais as crianças compartilham suas infâncias em espaços como creches, 

pré-escolas e escolas. 

Para finalizar, busquei o trabalho de dissertação da autora Lilia Cristina Lopes 

de Carvalho (2012) intitulado, Pedagogo da educação infantil: significados e sentidos 

da atuação profissional, apresentada pela Universidade Federal do Piauí, no qual 

teve por objetivo investigar, segundo a autora, significados e os sentidos atribuídos 

pelo pedagogo da Educação Infantil à sua atuação profissional no município de 

Teresina– Piauí. Para produção de dados, contou com a participação de pedagogas 

dos Centros Municipais de Educação Infantil de Teresina, nos quais foram 

realizadas entrevistas narrativas a partir de eixos de análise elencados pela autora. 
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Como resultado, a autora aponta que os sentidos constituídos pelas pedagogas a 

partir de seu trabalho nos Centro Municipais de Educação Infantil se aproximam das 

suas ações de acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem, onde 

estas professoras visam mediar o processo entre o professor e o desenvolvimento 

social da criança contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. 

As pesquisas encontradas me ajudaram muito no que tange às questões de 

pesquisa em educação como um todo, pois as pesquisas selecionadas para serem 

apresentadas neste trabalho, me proporcionaram problematizar acerca do que está 

sendo dito, pensado, questionado sobre a Educação Infantil, os Cursos de 

Pedagogia e, mais especificamente, a educação das crianças de zero a três anos, 

um dos focos principais da minha Dissertação. Também contribuíram para que eu 

percebesse que existem muitos estudos acerca da formação do pedagogo e sobre o 

currículo destes cursos, porém, ainda há um pequeno número de pesquisas que 

tematizem o currículo dos cursos de Pedagogia, focando seu olhar para a 

especificidade da educação de crianças de zero a três anos. 

Gostaria de enfatizar que a pesquisa desenvolvida por Albuquerque (2013)  

vem muito ao encontro da minha, pois também teve a pretensão de pesquisar os 

currículos dos cursos de Pedagogia em Universidades Federais Brasileiras tendo um 

olhar voltado para as disciplinas direcionadas para a formação dos professores da 

Educação Infantil. Esta pesquisa, oportunizou refletir acerca da formação dos 

pedagogos, em específico para atuarem com as crianças de zero a cinco anos e 

onze meses, bem como, o fato de que não é apenas aspectos relacionados à 

formação do professor que está em jogo, mas também o lugar que as crianças 

ocupam nos currículos de formação de professores. 

Para finalizar esta seção, gostaria de destacar a expressão “Pedagogo 

generalista”, a qual foi mencionada nesta pesquisa por estar presente nas Teses dos 

professores Rodrigo Saballa de Carvalho (2011) e Suzane da Rocha Vieira (2012). 

Os autores colocaram que o pedagogo generalista é o profissional com formação 

para atuar em diferentes modalidades do ensino, tais como Educação Infantil, anos 

iniciais do Ensino Fundamental, atuar no ensino Normal, trabalhar com Jovens e 

Adultos, na gestão escolar e áreas nas quais são pretendidos assuntos 

educacionais. 

Esta concepção de pedagogo generalista se deu através das Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia aprovadas em 2006, quando a 
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habilitação passou a ser Licenciatura em Pedagogia. Sendo assim, a Resolução 

CNE/CP nº 1/2006, visa para o curso de Pedagogia: 

 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
 

  

Carvalho (2011) aponta que segundo as Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, o profissional de Pedagogia caminha em direção de um profissional 

polivalente, empreendedor de si, um profissional em constante formação e 

aprimoramento. O autor coloca ainda que: 

 
Logo, através das DCNP, constitui-se discursivamente um pedagogo 
empreendedor de si mesmo, polivalente, formado para atuar como 
docente de diferentes faixas etárias, (pretensamente) apto a detectar 
problemas educacionais, a planejar projetos, a atuar em cursos 
técnicos na área da educação, entre tantas outras tarefas que 
compõem o seu perfil profissional (CARVALHO, 2011, p. 160). 

 

 Logo, Carvalho (2011) apresentou o pedagogo generalista como uma 

invenção. Assim, problematizar estas questões acerca do pedagogo generalista, 

pode ser uma maneira de repensar a formação de novos pedagogos, como nos 

apontou a seguir: 

 
Logo, se for possível pensar a partir de Foucault que a nossa 
liberdade está em problematizar as práticas nas quais estamos 
inscritos e que existem possibilidades de liberdade em todos os 
lugares, é possível pensar também que a unidade “pedagogo 
generalista” pode ser desconstruída e (re)pensada através de 
espaços de discussão com os acadêmicos nos (novos) cursos de 
graduação em Pedagogia (CARVALHO, 2011, p. 161). 
 
 

 No que tange às questões ressaltadas sobre a formação do pedagogo 

generalista, busquei fazer uma relação com o que pretendo pesquisar e abordar 

nesta Dissertação, pois acredito ser relevante destacar estas questões sobre a 

formação de professores já que visei pesquisar a formação inicial desses 

profissionais e compreender o lugar da Educação Infantil e, mais especificamente, 
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da educação das crianças de zero a três anos nos currículos dos cursos de 

Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras e que discursos de verdade 

produzem nos processos de formação inicial, os quais estão articulados com as 

Novas Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia.  

 Partindo das considerações desta seção, o próximo capítulo, apresentará os 

caminhos da pesquisa, como foi se construindo a metodologia deste estudo que foi 

desenvolvido a partir de aproximações com a perspectiva pós-estruturalista. Procurei 

descrever como se deu o processo da busca pelos materiais, os passos que foram 

dados, os olhares como pesquisadora, minhas escolhas, os desvios necessários 

para tentar responder ao problema de pesquisa, apresentado enfim, como correu o 

percurso metodológico de minha Dissertação. 
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2. CAMINHOS DA PESQUISA 
 

Neste capítulo da Dissertação inicio apresentando como foram se constituindo 

os caminhos que percorri ao longo deste período de busca, de construção, 

desconstrução, de incertezas, de questionamentos diante do tema desta pesquisa 

qualitativa a partir da perspectiva pós-estruturalista. 

Conforme salientei no primeiro capítulo deste trabalho, este é um caminho 

novo no qual venho trilhando desde o ingresso no curso de Mestrado em Educação, 

pois me deparei a todo momento com a tarefa de desconstruir o que eu tinha como 

verdade, verdade esta constituída em minha formação inicial baseada em uma 

perspectiva crítica que já não comtemplava mais minhas escritas e minhas 

problematizações. 

Foi com este movimento de duvidar das certezas, problematizar o que estava 

sendo tomado como verdade que busquei o caminho metodológico desta pesquisa e 

ao pensar nos caminhos que fui percorrendo até o momento. Posso dizer que não 

busquei uma resposta ou uma verdade absoluta, mas um caminho percorrido sem o 

compromisso de encontrar uma resposta esperada e como disse Veiga-Neto (2009), 

sem um método não conseguimos chegar a uma percepção sobre as coisas, e ainda 

como o próprio autor ressaltou: 

 
... não esqueçamos que a palavra método deriva das palavras 
gregas meta —“para além de”— e odos —“caminho”, “percurso”; isso 
é, um método é o caminho que nos leva para um lugar. No nosso 
caso, para uma abordagem, para um entendimento (VEIGA-NETO, 
2009, p. 84). 
 
 

Portanto, ter um método não quer dizer que já saibamos o que vamos 

encontrar, mas sim, que percorrer um caminho se faz necessário para que os 

objetivos sejam alcançados. Um percurso de incertezas, de procedimentos, de 

análises, onde o modo de fazer pesquisas caminha de acordo com os 

questionamentos, com as problematizações que fazemos durante o estudo. 

Segundo Veiga-Neto (2009): 

 
Para Foucault, o método não é o caminho seguro como queriam 
Descartes e Ramus, até porque nada mais é seguro, previsível: nem 
os pontos de saída, nem o percurso, nem os pontos de chegada. E 
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mais: não há um solo-base externo por onde caminhar, senão que, 
mais do que o caminho, é o próprio solo sobre o qual repousa esse 
caminho é que é construído durante o ato de caminhar. (VEIGA-
NETO, 2009, p. 88-89) 

 

Deste modo, quando me propus a investigar e compreender o lugar da 

Educação Infantil e, mais especificamente, da educação das crianças de zero a três 

anos nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades Federais 

Brasileiras e que discursos de verdade produzem nos processos de formação inicial, 

não idealizei e nem tive certezas do que pretendia encontrar. Porém, isto não quer 

dizer que não tinha uma meta ou um plano, ainda que flexíveis, pois estes são 

necessários para o desenrolar da pesquisa e da proposta desenvolvida. 

Para a constituição desta Dissertação, o desconstruir se fez presente a todo o 

momento, na realização das leituras, nas orientações, pois os estudos foucaultianos, 

recentes no meu entendimento e a perspectiva pós-estruturalista me levaram a 

muitas reflexões e novos conhecimentos. A partir deste olhar, a busca por 

ferramentas metodológicas se tornou imprescindível para minha pesquisa. Portanto, 

tomei governamento como uma ferramenta importante para o desenvolvimento das 

análises. 

O governamento, como já apresentei nesta Dissertação, pode ser 

compreendido como práticas de condução da conduta dos indivíduos, “o 

governamento é entendido como conduta da conduta – como qualquer modo mais 

ou menos calculado de direcionamento de nossos comportamentos ou ações” 

(CARVALHO, 2012, p. 79). Podemos entender o governamento como os modos 

como nos deixamos conduzir ou os modos como conduzimos o nosso 

comportamento. 

Carvalho (2012) colocou que estas ações de governamento, se dão por meio 

de práticas e saberes, destacando que: 
Tal condução ocorre a partir de normas particulares que se 
operacionalizam através de práticas desenvolvidas por uma 
multiplicidade de autoridades e de agências, que procuram, através 
do emprego de uma variedade de técnicas e saberes, exercer o 
governamento por meio de nossas escolhas, desejos, aspirações e 
identificações. Portanto, o governamento não se caracteriza pelas 
ações de um sujeito político ou de operações desenvolvidas por 
mecanismos burocráticos, mas pela unificação de estratégias 
produtivas que têm o intuito de atingir fins políticos, conduzindo a 
todos e a cada um, através de um processo que, ao mesmo tempo, 
individualiza, totaliza e normaliza (CARVALHO, 2012, p. 80). 
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 Podemos dizer, então, que essas práticas acontecem por meio das relações 

de poder. O poder dentro desta perspectiva, não é visto como algo repressivo ou 

violento, mas algo que se exerce através das relações humanas ocorridas na 

sociedade. Foucault apresentou um caráter positivo para o poder e afasta a ideia 

centralizadora que o poder assume em outras vertentes, pois este está presente em 

todas as relações e práticas. Podemos dizer que há uma relação direta entre o 

poder e o saber, pois para dominar, antes é preciso conhecer e produzir os 

conhecimentos necessários. Veiga-Neto (2014), apresentou uma relação entre o 

poder e o governamento: 

 
Esse entendimento relacional de poder aponta no sentido de, para 
usar uma redundância proposital, “conduzir as condutas”: de si 
mesmo – do próprio corpo, suas atitudes, gestos, comportamentos, 
vontades etc. – e dos outros. Nesse sentido, então, o poder diz 
respeito menos ao enfrentamento e ao afrontamento entre 
adversários do que ao governamento, de si e dos outros. Nesse 
caso, toma-se governamento numa acepção ampla e anterior à 
captura que a Ciência Política fez da palavra governo, a partir dos 
séculos XVII e XVIII; isso é, governamento é tomado no sentido de 
“dirigir as condutas” de indivíduos ou pequenos grupos humanos: 
governar as crianças, as mulheres, a família, etc. (VEIGA-NETO, 
2014, p.121) 

 

Assim, escolhi o governamento enquanto ferramenta teórico-metodológica 

para operar nas análises desta Dissertação, na medida em que, compreender o 

lugar da Educação Infantil e, mais especificamente, da educação das crianças de 

zero a três anos nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades 

Federais Brasileiras e que discursos de verdade produzem nos processos de 

formação inicial, é o que norteou esta escrita. 

Dando seguimento ao que se baseou este trabalho, na próxima seção 

apresento como foi realizada a busca pelas Universidades Federais, o que foi 

coletado, o que foi encontrado e quais escolhas foram feitas para a realização das 

análises. Apresento, ainda, alguns questionamentos, as dificuldades encontradas 

quanto às escolhas a serem tomadas, a delimitação de materiais, os movimentos 

necessários para organização dos mesmos e os dados coletados. 
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2.1 Coletando, buscando e reconhecendo o material 
 

Para a realização desta Dissertação, a busca pelo material foi uma tarefa que 

me trouxe, ao mesmo tempo, satisfação e incerteza, pois muitos questionamentos 

foram feitos durante este período como, por exemplo, como começar, ou melhor, por 

onde começar.  

Gostaria de salientar que o primeiro movimento da pesquisa teve o intuito de 

buscar pelas Universidades Federais, tendo em vista o grande número de 

universidades e faculdades que temos em nosso país que possuem o curso de 

Pedagogia. Assim, o primeiro movimento da pesquisa foi pela busca de todas as 

Universidades Federais. Neste primeiro movimento, tendo em vista o grande número 

de Universidades Federais brasileiras, utilizamos como critério a busca de 

Universidades Federais na modalidade presencial. Estas buscas foram realizadas no 

site do Ministério da Educação do Governo Federal. 

Após a delimitação das Universidades, o segundo movimento da pesquisa foi 

de visitar a página de cada uma das Universidades, procurando especificamente as 

Universidades que possuíam em seus cursos de graduação, o curso de Pedagogia 

na modalidade presencial. Encontrando o curso de Pedagogia, o terceiro movimento 

foi a busca pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos e pelas disciplinas direcionadas 

para a Educação Infantil, assim procurei pelas disciplinas a partir da sua 

nomenclatura com o auxílio das grades curriculares. 

O quarto movimento da pesquisa, ocorreu quando senti a necessidade de 

buscar pelas ementas das disciplinas, pois somente pelas grades curriculares não 

foi possível ter o conhecimento necessário das disciplinas que tinham o 

direcionamento para a Educação Infantil. Então, a partir do conhecimento das 

ementas, fossem elas apresentadas diretamente pelo site da Universidade ou 

compondo o Projeto Pedagógico do curso, que pude reconhecer como material de 

análise. Neste movimento, ainda tive o conhecimento de disciplinas direcionadas 

para o estágio em Educação Infantil, as quais passaram a fazer parte do material de 

análise. 

Partindo para o quinto movimento da pesquisa, meu olhar se deteve na busca 

por disciplinas com a especificidade da educação das crianças de zero a três anos, 

assim a procura se deu a partir da nomenclatura das disciplinas, pois utilizei como 

critério a exclusividade do direcionamento para esta faixa etária. 
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A busca pelo material de análise, me ocasionou um grande período de buscas 

e conhecimentos, onde também pude computar alguns dados gerais e totais acerca 

do material que integrou a pesquisa, sendo eles: 

 
Tabela 1 - Dados encontrados referentes às Universidades Federais Brasileiras 

 
DADOS 

 
TOTAIS 

 
Universidades Federais Brasileiras encontradas 
 

60 

Universidades Federais Brasileiras com curso de Pedagogia 
pesquisadas 48 

Universidades Federais Brasileiras com disciplinas com 
direcionamento para Educação Infantil 40 

Universidades Federais Brasileiras com disciplinas com 
direcionamento para zero a três anos 03 

 
Ementas das disciplinas pesquisadas 
 

141 

 
PPPs que foram encontrados 
 

31 

Fonte: Organizado pela pesquisadora 

 

Contudo, esta não foi uma tarefa fácil, pois em algumas Universidades, não 

encontrei material suficientemente satisfatório, pois algumas não apresentavam a 

grade do curso, ou o currículo, ou até mesmo o Projeto Pedagógico com a proposta 

para as disciplinas. Em outras, tive apenas o conhecimento da grade curricular para 

os anos a serem cursados. 

Partindo destes dados coletados, me deparei com um grande número de 

Universidades por estados brasileiros que possuem o curso de Pedagogia, quarenta 

e oito no total. Então, senti a necessidade de dar uma maior atenção para o que eu 

tinha encontrado e para melhor entendimento do que eu procurava.  

Portanto, resolvi separar este material para melhor exemplificar e dar um 

detalhamento do que foi coletado. Cinco tabelas, uma para cada região brasileira, 

foram organizadas e que serão apresentadas detalhadamente no capítulo das 

análises, porém para já apresentar um pouco destes dados, apresento um quadro 

geral com os totais encontrados em cada região brasileira: 
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Tabela 2 – Dados encontrados referentes às Universidades Federais Brasileiras por região 

REGIÃO 

Nº de 
Universidades 
com curso de 
Pedagogia 

Nº de cursos 
com disciplinas 
para Educação 
Infantil 

Nº de cursos 
com 
direcionamento 
para zero a três 

Nº de cursos com 
disciplinas de 
estágio em 
Educação Infantil 

NORTE 
 

09 13 00 09 

NORDESTE 
 

12 22 00 10 

CENTRO-OESTE 
 

05 06 00 05 

SUDESTE 
 

16 35 01 12 

SUL 
 

08 22 03 08 

Fonte: Organizado pela pesquisadora 

  

Após esta coleta de material e a separação dele, bem como sua organização, 

ficou mais fácil enxergar o que eu tinha de dados para dar seguimento em minha 

pesquisa. Esta etapa foi umas das mais importantes para, como pesquisadora, 

entender, refletir, realizar escolhas, problematizar já mesmo na busca pelos 

materiais o que seria e o que não seria objeto de análise. Cabe salientar que o olhar 

da hipercrítica e da hisperdesconfiança que mencionei no inicio de minhas escritas, 

estiveram presentes nesta etapa do desenvolvimento da pesquisa. 

Com este sentido, dei continuidade ao estudo, analisando as ementas das 

disciplinas específicas, buscando compreender o lugar da Educação Infantil e, mais 

especificamente, da educação das crianças de zero a três anos nos currículos dos 

cursos de Pedagogia das Universidades Federais brasileiras e que discursos de 

verdade produzem nos processos de formação inicial. 

Contudo, após o processo de Qualificação do projeto, ainda que de posse do 

material coletado, voltei aos sites das Universidades buscando complementar os 

dados encontrados e para realizar uma revisão do material que tinha em mãos. 

Procurei pelos programas das disciplinas, os planos de ensino, as bibliografias, os 

Projetos Pedagógicos, porém, nem todas as Universidades disponibilizam em suas 

páginas este material.  

Procurei então refinar os dados a partir das Universidades do Rio Grande do 

Sul. Entrei em contado com os coordenadores de curso por e-mail e em alguns 

casos, por telefone ou por meio de contatos interpessoais, mas ainda assim, não 

consegui o material desejado em algumas Universidades, pois em alguns casos não 
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obtive resposta às minhas solicitações. No que diz respeito aos planos de ensino 

das disciplinas, ao solicitá-los para as universidades do estado do Rio Grande do Sul 

que possuem curso de Pedagogia presencial, fui informada que para poder utilizá-

los nas análises da Dissertação, deveria pedir autorização de cada professor 

responsável pelos mesmos. Partindo disto então, resolvi não utilizá-los como dados 

de análise e sim, fazer uso do material no qual já tinha disponível, ou seja, as 

ementas, as grades curriculares e os Projetos Pedagógicos dos cursos, partindo na 

direção de minha ideia inicial, realizar as análises a partir dos dados obtidos em 

todas as Universidades Federais Brasileiras onde foram encontrados materiais. 

Sendo assim, diante dos materiais coletados e da proposta de pesquisa desta 

Dissertação, acabei por me questionar acerca da formação inicial dos professores, 

pois refletindo a partir dos dados que encontrei, pensei em algumas 

problematizações que já vinha fazendo ao longo de minha pesquisa: qual o lugar da 

Educação Infantil e mais especificamente da educação das crianças de zero a três 

anos nos currículos das universidades encontradas que não apresentam 

especificidade nesta faixa etária?, ou, qual a importância dada para esta formação?, 

ou, como é apresentada para os professores em formação as especificidades que 

compõem a Educação Infantil e a educação para as crianças de zero a três anos 

nas ementas e PPCs encontrados? Fiz estas perguntas por que, a partir de um 

primeiro olhar, pareceu-me que a educação dos bebês e crianças bem pequenas 

ainda se configura de forma tímida nos currículos de muitos cursos de Pedagogia.  

A partir destes questionamentos e com o intuito de responder ao problema de 

pesquisa, direcionei este estudo para dois focos de análise. O primeiro tematizando 

a visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil na perspectiva de uma formação 

para um Pedagogo Generalista; o segundo, tematizando qual o lugar da educação 

das crianças de zero a três anos nos currículos dos cursos de Pedagogia.  

No próximo capítulo, abordo algumas questões que compõem a trajetória 

histórica da Educação Infantil, da necessidade de um profissional com formação 

específica para atuar com as crianças desta faixa etária e um pouco do histórico da 

constituição dos cursos de Pedagogia no Brasil, pois acredito que estas discussões, 

são importantes na composição dos dados que foram analisados. 
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3. ASPECTOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DO ATENDIMENTO 
ASSISTENCIALISTA A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO ESPECIFICA  

 

Este capítulo foi divido em três seções. Na primeira apresento uma 

contextualização histórica sobre a constituição da infância enquanto uma invenção 

da Modernidade, das formas de assistência e de cuidado/educação da infância ao 

longo dos anos. Na segunda seção, algumas discussões sobre a história da 

Educação Infantil acerca das questões que a constituíram como integrante da 

Educação Básica. A partir da integração da Educação Infantil à Educação Básica, 

abordo, também, a necessidade de profissionais com formação específica para atuar 

nesta etapa da educação. Na terceira seção, tendo em vista a necessidade de 

formação para atuar na Educação Infantil apresento, um breve histórico de como se 

constituíram os cursos de Pedagogia no Brasil, a importância e emergência de um 

profissional especializado para atuar nesta etapa da educação. 

 

3.1 Uma passagem pela história da educação para a pequena infância 
 

Para dar início às discussões que serão apresentadas, acerca de alguns 

aspectos relacionados à história da educação da infância, senti a necessidade de 

apresentar brevemente a forma como estou olhando para a história. Para tal, cabe 

salientar que me aproximo do pensamento de Foucault, uma vez que não busco um 

ponto originário de um começo de tudo sobre a história da Educação Infantil. 

Foucault (2014), ao olhar para a história ressalta que pode haver inúmeras 

possibilidades de inícios, aponta diferentes circunstâncias que apresentam sua 

existência em estabelecido contexto histórico-social. Nesse sentido, não apresentei 

um ponto primeiro que caracteriza, que funda a educação da infância, mas algumas 

circunstâncias que possibilitaram que se configurasse o que chamamos hoje de 

Educação Infantil.  

Dentro desta perspectiva, a história é percebida não somente como um olhar 

para o passado, mas uma maneira de se compreender o presente. Segundo 

Carvalho (2012, p. 255) “A procura pela história dos objetos do passado é uma 

tentativa de compreender as condições de possibilidade que os produziram e 

levaram os indivíduos a constituírem o presente”. Este autor, fundamentou-se em 
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Foucault para explicar que o passado não se apresenta de forma linear e o 

recorremos como forma de estudar as problematizações acerca do presente. Sobre 

isso, Carvalho apresentou que: 

 
O presente para Foucault traz consigo continuidades, 
descontinuidades e rupturas em relação ao passado. Por 
conseguinte, recorre-se ao passado como modo de aprofundar a 
problematização das condições em que vivemos. O passado não é 
visto de forma linear; nele não se projeta o cumprimento de um 
sentido ou de um progresso (CARVALHO, 2012, p.255). 

  

Pensando a história a partir de algumas aproximações com a genealogia, não 

pretendi apontar uma origem, nem desvendar a essência da Educação Infantil, pois 

a pesquisa genealógica, segundo Foucault: 

 
(...)não pretende recuar no tempo para restabelecer uma grande 
continuidade para além da dispersão do esquecimento; sua tarefa 
não é a de mostrar que o passado ainda está lá, bem vivo no 
presente, animando-o ainda em segredo, depois de ter imposto a 
todos os obstáculos do percurso uma forma delineada desde o início. 
Nada que se assemelhasse à evolução de uma espécie, ao destino 
de um povo (FOUCAULT, 2014, p. 62 - 63). 

 

Foucault, ao contrário de muitos historiadores, buscava olhar a história pelos 

seus desvios, seus acasos, suas contradições. Tratava de entender que a 

constituição ou o estabelecimento de um objeto, de uma verdade, vai se dar a partir 

de uma trama de discursos historicamente construídos em dado momento.  Segundo 

Veyne: 
A história-genealogia à Foucault preenche, pois, completamente o 
programa da história tradicional; não deixa de lado a sociedade, a 
economia, etc., mas estrutura essa matéria de outra maneira: não os 
séculos, os povos nem as civilizações, mas as práticas; as tramas 
que ela narra são a história das práticas em que os homens 
enxergaram verdades e das suas lutas em torno dessas verdades 
(VEYNE, 2008, p. 280). 

 

 Assim, considerei que esta forma de olhar para a história e, no caso deste 

capítulo, para a história da educação da infância pode nos proporcionar “um 

conjunto de procedimentos úteis não só para conhecer o passado, como também, e 

muitas vezes principalmente, para nos rebelarmos contra o presente” (VEIGA-NETO, 

2014, p. 59). 
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Sendo assim, me propus a apresentar neste capítulo, alguns aspectos sobre 

o histórico da Infância, da Educação Infantil, dos cursos de Pedagogia. A partir 

desse olhar, não procurei encontrar a origem dos acontecimentos, mas busquei 

algumas condições de possibilidade para o que compreendemos hoje por Educação 

Infantil e como chegamos a afirmar a necessidade de formação específica para 

atuar nesta etapa da Educação Básica. 

Partindo da ideia que este trabalho tem por objetivo compreender o lugar da 

Educação Infantil, mais especificamente da educação das crianças de zero a três 

anos no currículo dos cursos de Pedagogia de Universidades Federais Brasileiras e 

que discursos de verdade produzem no processo de formação inicial, considerei 

muito pertinente compreender como a educação das crianças pequenas foi se 

constituindo ao longo dos anos em nosso país, quais os objetivos destas 

instituições, quais eram suas intensões iniciais para sua criação, quem pretendiam 

atender e como foi se constituindo até chegar no que entendemos na atualidade 

sobre esta etapa da Educação Básica.  Portanto, considerei ser de grande 

importância para este estudo as contribuições de Kuhlmann Jr. (1991, 2000, 2011), 

Maria Isabel Bujes (2001, 2002), Marcílio (2006), entre outros autores. 

Para dar início a esta discussão, achei importante trazer um pouco sobre a 

história da infância, pois a infância foi algo constituído historicamente. Podemos 

entender a infância como a representação feita pelos adultos sobre esta fase inicial 

da vida. Segundo Khulmann Jr. e Fernandes (2004, p. 15), “A história da infância 

seria então a história da relação da sociedade, da cultura, dos adultos, com essa 

classe de idade, ...”. 

Por muitos anos, na Era Medieval, a criança era vista como um ser sem luz, 

pois a infância era vista como uma etapa da vida humana sem importância. Os 

infantis não tinham voz, as condições de higiene e saúde eram precárias, os índices 

de mortalidade infantil eram muito altos. Não existia uma cultura voltada para as 

crianças, que eram vistas como adultos em miniatura. Estas participavam das 

atividades da vida dos adultos como festas, jogos, dormiam no mesmo quarto sem 

nenhum pudor. 

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o 
sentimento de infância não existia – o que não quer dizer que as 
crianças fossem negligenciadas, abandonadas, ou desprezadas. O 
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sentimento de infância não significa o mesmo que afeição pelas 
crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue a criança do adulto, mesmo jovem. 
Essa consciência não existia (ARIÉS: 1981, p. 99). 

 

Assim, neste contexto apontado por Ariès (1981)6, a criança quando nascia, 

logo que passasse o período inicial de vida, começava a fazer parte do mundo dos 

adultos e, assim, começava a pertencer à vida social, aos grupos sociais.  

Este entendimento sobre a infância e o ser infantil que se tinha na Idade 

Média, com a chegada da Modernidade sofreu transformações. Com as mudanças 

nas formas de vida, a sociedade passou a compreender as populações e os 

indivíduos de outras formas, nesse sentido, “Às mudanças que ocorrem na 

organização social, política, correspondem a sutis transformações na maneira como 

os sujeitos são percebidos, categorizados, diferenciados e (con)formados.” (BUJES, 

2002, p.32). A criança passou a ter uma centralidade específica, um entendimento 

diferenciado do adulto, suas particularidades e necessidades eram vistas como 

próprias do sujeito infantil como um ser de direitos. 

Bujes (2002), sugeriu ainda, que a Modernidade propiciou possibilidades de 

controle e governo da população e que o modo como entendemos a infância e as 

crianças, se dará de acordo com o momento histórico e a construção social que os 

envolve. 

A partir deste momento então, passa-se a perceber uma mudança no modo 

de pensar sobre as crianças. A partir do que aponta Foucault (2008), podemos fazer 

uma relação com seus estudos ao pensarmos na infância a partir da Modernidade, 

onde vemos uma exaltação da vida, pois a criança aparece como um ser social com 

individualidades, particularidades diferenciadas dos adultos e, a partir disso, surge a 

preocupação em conhecer este sujeito para melhor governá-lo. Portanto, acabam se 

tornando alvo de intervenções do Estado e do campo científico e “ ao mesmo tempo 

em que elas são olhadas com mais vagar, elas também são descritas em minúcias 

por esses discursos provenientes da educação, da medicina higienista, da religião, 

do campo jurídico, entre outros” (MOTA, 2010, p. 52). 

                                                                 
6 Existem algumas críticas aos estudos de Philippe Ariès, embora seu estudo seja considerado 
importante para as pesquisas relacionadas à infância como uma construção social da Modernidade. 
Algumas dessas críticas se baseiam nas imagens e fontes selecionadas pelo pesquisador. Para um 
maior detalhamento ver  Kuhlmann Jr. (1998).  
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Bujes (2002) apresenta que, partindo deste contexto e da ideia adultocêntrica 

de apresentar a criança como um ser em falta e que necessita de cuidados, 

percebe-se cada vez mais ações de governamento da infância e a escola por sua 

vez, passa a ser o local de atenção e separação entre o mundo das crianças e dos 

adultos. Mota (2010) ressalta que: 

 
É nesse contexto que a escola — instituição que separa a criança do 
mundo adulto —, começa a ganhar expressão, a ponto de tornar-se a 
instituição própria para a educação das crianças e dos jovens. Assim, 
na Modernidade as crianças ganham um espaço específico não só 
dentro da família, mas também fora dela. Podemos dizer, então, que 
a invenção do sentimento moderno da infância provoca a invenção 
de uma pedagogia: a pedagogia moderna (MOTA, 2010, p. 52). 

    

Com a Modernidade, a constituição do sujeito infantil, ganhou força, e como 

sugere Bujes (2002), para gerir a vida dos indivíduos, é preciso agir sobre a 

população, é preciso ter os conhecimentos necessários para o governamento e 

controle dessa população, então a produção de saberes sobre as crianças se tornou 

crescente na Idade Moderna.                                                          

A partir deste momento histórico, a criança passou a ser vista como um 

sujeito que necessita de cuidados havendo preocupação com a vida desta parcela 

da população. Esse investimento na vida da população pode ser associado ao que 

Foucault denominou biopoder. O biopoder abarca a disciplina e a biopolítica, sendo 

suas duas facetas. Bujes (2000, p. 06) a partir das considerações de Foucault, 

apresenta o biopoder da seguinte forma: 

 
Esta transformação de mecanismos de poder sobre as populações 
que caracterizava o bio-poder, este conjunto de técnicas que se 
dissemina pelo corpo social e que passa a ser utilizado por variadas 
instituições como a escola, a família, o exército, a polícia, a medicina 
tanto age no nível dos processos econômicos quanto opera no 
âmbito da organização social: segregando, hierarquizando, 
garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia, sendo 
essencial para expansão do capitalismo. 

 

  Dentro deste mesmo contexto, Bujes (2002), aponta que estas mudanças 

sociais, o distanciamento e diferenciação entre adultos e crianças, é um dos 

aspectos que possibilita que sejam pensadas as instituições educacionais 

modernas:  
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É no âmbito destas mudanças, e impulsionadas pelas novas 
configurações da sociedade e da família, que se organizam e se 
consolidam as instituições educacionais modernas, entre elas 
aquelas encarregadas das crianças pequenas, desde a mais tenra 
idade (BUJES, 2002, p. 35). 

 

A partir do que abordei até aqui, posso afirmar que apesar do sentimento de 

infância ter se transformado ao longo dos anos, a história da infância e da sua 

educação, passou por diversas fases. As primeiras formas de atendimento à infância 

não surgem de forma imediata a partir da percepção de suas especificidades. Da 

mesma forma, a escola e as instituições de Educação Infantil como as que 

compreendemos hoje, não existiram desde sempre. 

Exemplo disso é o fato de que as crianças por muitas vezes eram 

abandonadas e as instituições de atendimento a estas crianças eram inspiradas em 

asilos e abrigos. As primeiras formas de atendimento à infância tinham uma forte 

marca da assistência caritativa.  A fase “caritativa”, como denominou Marcílio (2006), 

até meados do sec. XIX surge como assistencialismo dos mais ricos para com os 

mais pobres a partir de esmolas e ajudas, e com isto então, esperavam ter a 

salvação da sua alma no paraíso por suas benevolências na terra. Marcilio (2006) 

nos apresenta da seguinte forma: 

 
De inspiração religiosa, é missionário e suas formas de ação 
privilegiam a caridade e a beneficência. Sua atuação se caracteriza 
pelo imediatismo, com os mais ricos e poderosos procurando minorar 
o sofrimento dos mais desvalidos, por meio de esmolas ou das boas 
ações – coletivas ou individuais. Em contrapartida, esperam receber 
a salvação das suas almas, paraíso futuro e, aqui na terra o 
reconhecimento da sociedade e o status de beneméritos (MARCÌLIO, 
2006, p. 134). 

 

Em muitos casos, bebês eram abandonados por suas famílias pelos mais 

variados motivos. Temos muitos estudos que apontam o abandono de recém-

nascidos em portas de casas, nas ruas, lugares desertos. Com a intensão de 

recolhimento e abrigamento dessas crianças, surgiu a Roda dos Expostos, uma das 

primeiras instituições de atendimento às crianças abandonadas instaladas nas 

Santas Casas de Misericórdias. Marcílio (2006), apresenta a Roda dos Expostos da 

seguinte forma: 
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O nome Roda – dado por extenso à casa dos expostos – provém do 
dispositivo de madeira onde se depositava o bebê. De forma 
cilíndrica e com uma divisória no meio, esse dispositivo era fixado no 
muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior da parte 
externa, o depositor colocava a criancinha que enjeitava, girava a 
Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à vigilante – 
ou Rodeira – que um bebê acabava de ser abandonado, retirando-se 
furtivamente do local, sem ser reconhecido (MARCÌLIO, 2006, p. 57). 

 

Estas instituições provêm da Europa Medieval, porém no Brasil, as Rodas ou 

Casas dos expostos, começaram a aparecer pelos meados do século XVIII, se 

estendendo por mais de dois séculos, entre os anos de 1726 a 1950.  

 Neste período histórico as práticas de atendimento à infância podem ser 

compreendidas como filantropia caritativa, de acordo com a racionalidade 

constituída por verdades específicas. Nesse sentido, as Rodas dos Expostos 

estavam vinculadas, a verdades religiosas, onde a fé articulava formas de agir sobre 

a vida das pessoas na terra, em prol da salvação eterna. A salvação da alma se 

daria através das caridades e bondades realizadas na vida terrena. Porém, mesmo 

que a preocupação seja a salvação da alma do caridoso, também havia a salvação 

da criança abandonada. Lockmann e Mota (2013) apontam que: 

 
Trata-se de indexar ao exercício de poder uma verdade metafísica 
que promete a salvação eterna dos sujeitos quanto mais bondosos e 
caridosos eles se mostrarem aqui na terra. Porém, o princípio de 
salvação, aqui referido, não se relaciona apenas à salvação eterna. 
Há, também, uma espécie de salvação terrena que se manifesta 
pelas formas de qualificar ou melhorar a vida dos sujeitos neste 
mundo. Dessa forma, podemos dizer que a assistência à infância, 
nesse primeiro recorte histórico, funciona por meio da benemerência 
e da caridade ao próximo com a finalidade de salvar – neste e no 
outro mundo – tanto a criança pobre e abandonada, que recebe a 
ajuda, quanto aquele que a oferece. Temos, portanto, dois 
movimentos distintos, mas conectados entre si: o primeiro se refere à 
salvação da alma e do corpo daquele que necessita de auxílio; o 
segundo se centra também na salvação da alma e do corpo, porém 
daquele que oferece o auxílio. (LOCKMANN e MOTA, 2013, p. 93) 

 

Nessa época, podia-se observar uma relação entre assistência e educação, 

onde as crianças pobres eram recolhidas nas instituições beneficentes e lhes eram 

passados ensinamentos de algum ofício e educação moral e religiosa, já que eram 

as igrejas responsáveis por tal educação. Assim, “nesse momento, as práticas 

educativas eram desenvolvidas no interior das instituições de assistência à infância 
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e vinculavam-se, sobretudo, a um ensino manual” (LOCKMANN E MOTA, 2013, p. 

95) 

A partir do que foi apresentado até aqui, podemos relacionar estas primeiras 

formas de assistência à infância, presentes nas Rodas dos Expostos, ao que 

Foucault apresenta sobre condução da conduta e controle dos corpos. Lockmann e 

Mota (2013) ressaltam que estas formas de assistência, estão relacionadas às 

práticas de controle sobre a sociedade. Embora agisse individualmente sobre o 

corpo da criança, esta recebia ensinamentos tanto de ofício, quanto moral. Sendo 

assim, estas práticas de assistência que visam conduzir a conduta dos indivíduos na 

terra para uma salvação na vida eterna, podem ser relacionadas com o que Foucault 

(2008) aponta como Poder Pastoral: 

 
O poder pastoral é um poder de cuidado. Ele cuida do rebanho, cuida 
dos indivíduos do rebanho, zela para que as ovelhas não sofram, vai 
buscar as que se desgarrara, cuida das que estão feridas. [...] O 
poder pastoral se manifesta inicialmente por seu zelo, sua dedicação, 
sua aplicação infinita. [...] Enfim, última característica que abrange 
certo número de coisas que cruzei até aqui, é essa ideia de que o 
poder pastoral é um poder individualizante. Quer dizer, é verdade 
que o pastor dirige todo o rebanho, mas ele só pode dirigi-lo bem na 
medida em que não haja uma só ovelha que lhe possa escapar. 
(FOUCAULT, 2008, p. 170-172) 

 

 Como já mencionado anteriormente, a Roda dos Expostos, foi uma das 

primeiras instituições de atendimento à infância, marcada pelo intuito de oferecer 

assistência aos desvalidos, bem como um modo de diminuir o número de crianças 

abandonadas nas ruas (GUTIERRES, 2015). Contudo, estas instituições, estas 

“práticas de atendimento, baseadas nas instituições asilares, que também estiveram 

presentes na Europa, logo foram questionadas e repensadas, abrindo caminho para 

a configuração de outras práticas” (GUTIERRES, 2015, p. 45). 

  Partindo do que foi mencionado anteriormente sobre as práticas de educação 

nas instituições de assistência à criança, tomo agora às questões relacionadas ao 

atendimento às crianças em instituições educativas. As primeiras instituições de 

Educação Infantil provinham da Europa, como apresenta Kuhlmann Jr. (1998). 

Dentre elas, o autor cita as Escolas de tricotar, criadas no final do século XVIII, em 

1769, ao lado das Salles d’Asile. As Salas de Asilo pretendiam guardar as crianças 

de eventuais perigos, ensinar-lhes boas virtudes e aprimorar a inteligência. Já a 

Escola de Tricotar, objetivava que as crianças perdessem maus costumes, 
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adquirissem hábitos de obediência, ordem, conhecer as letras e as primeiras noções 

de moral e religião.  

Bujes (2001) apresenta que a produção de saberes sobre a infância esteve 

ligada à regulação das condutas e, assim, à instituição de práticas educacionais 

voltadas para o sujeito infantil. Sendo assim, a infância tornou-se alvo de interesse e 

o corpo infantil foco de um poder – saber, referência de cunho disciplinar. O poder 

disciplinar, está direcionado para tecnologias de individualização através do controle 

dos corpos que, ao estarem sob vigia, tornam-se mais produtivos e normalizados e, 

assim, a regulação das populações. Bujes ressalta que: 

 
O conjunto de ideias que acabo de expor permite não só explicar o 
surgimento das instituições de Educação Infantil mas também serve 
para mostrar como tais iniciativas carregam em si a ideia de uma 
“intervenção científica” e passam pelo estabelecimento de uma 
aliança entre diversas instâncias e instituições sociais. A infância, 
segundo este entendimento, passa a ser um campo privilegiado de 
intervenção social, de controle e regulação, de exercício de poder e 
de saber. Não é de se estranhar, pois, que a grande expansão de 
instituições de Educação Infantil, no século XIX, na Europa, 
especialmente aquelas destinadas aos extratos pobres, fosse 
considerada como prova de civilização e estivesse alicerçada na 
concepção de assistência científica a essas populações (Kuhlmann 
Jr., 1998a). Fato que se repete no Brasil, dada a influência marcada 
da classe médica nos movimentos de assistência à infância, 
especialmente naqueles associados com a implantação de creches e 
com outras iniciativas de proteção à maternidade e à criança. (Bujes: 
2001, p. 40) 

 

A partir desta colocação, a autora diz que a Educação Infantil, é efeito de 

elementos administrativos, médico, jurídico, e também da família e da escola, que 

vão produzindo formas de governamento da infância. Com estas questões 

apresentadas, pode-se perceber que não se trata mais da salvação das almas, mas 

sim uma preocupação com o corpo das populações, nota-se então uma nova forma 

de governar que opera a partir de outra racionalidade e não mais com os princípios 

religiosos.  

Bujes (2001) busca o conceito de governamento para significar como o poder 

é exercido e se exerce para conduzir a conduta das crianças, o governamento das 

crianças ou governamento de si por si mesmo. 

 
Justifico a utilização do termo com a intenção de diferenciá-lo 
governo — como uma instância de controle político, como instituição 
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a quem cabe o exercício da autoridade —, do ato que se exerce 
sobre uma pessoa ou que ela exerce sobre si mesma, para controlar 
as suas ações. O governamento, como nos diz Foucault, seria uma 
ação sobre o campo eventual da conduta alheia, uma ação sobre 
ações presumidas, possíveis. Portanto, utilizarei, neste texto, daqui 
por diante, a palavra governamento para significar o modo como o 
poder se exerce e é exercido para administrar a conduta, como, por 
exemplo, o governamento das crianças ou o governamento de si por 
si mesmo (BUJES: 2001, p. 73). 

 

Logo, as práticas de assistência à infância foram sendo repensadas e o 

surgimento de outras instituições foi se fazendo necessário, pois no período da 

Revolução Industrial, a entrada da mulher no mercado de trabalho, influenciou a 

criação de Creches, com seus interesses sustentados a partir de três influências, 

que segundo Kuhlmann Jr. (1991) seriam: médico-higienista, jurídico-policial e 

religiosa. 

A creche, de acordo com Kuhlmann Jr. (2000, p. 08) teve seu surgimento na 

França em 1844, e na dec. de 1870, com novas descobertas no campo da 

microbiologia (amamentação artificial), a creche começou a ser disseminada para 

outros países e chegando também no Brasil. O autor faz um aparato das instituições 

emergentes naquele momento histórico: 

 
Primeiramente, como ideia, ainda no período do Império, no jornal do 
médico Carlos Costa, A Mãi de Familia, e também referida no 
processo de criação da Associação Protetora da Infância 
Desamparada. Depois, no período da República, criam-se as 
primeiras instituições, chegando a contar ao menos 15 creches, em 
1921, e 47, em 1924, distribuídas por várias capitais e algumas 
cidades do país. Muitas instituições mantenedoras de creches 
conviveram com profissionais da área educacional e, desde essa 
época, incorporaram o atendimento das crianças de 4 a 6 anos em 
jardins-de-infância ou escolas maternais. (KUHLMANN Jr., 2000, 
p.08). 

 

As instituições, como aponta Kuhlmann Jr. (1991), no que tange a concepção 

médico-higienista por volta de 1930, se apresentam com a característica de não 

funcionarem como regime de internato. As creches, que atendiam crianças de zero a 

três anos, não podiam ser consideradas como uma instituição mais aperfeiçoada da 

Roda dos Expostos e também não poderiam ser entendidas como os jardins de 

infância, com atendimento de crianças de quatro a seis anos.  

As creches por sua vez, visavam uma nova concepção assistencialista, no 

qual estava presente o que Kuhlmann Jr. (2000) denominou de “assistência 
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científica” onde sua preocupação implicava nos aspectos alimentares e habitação 

dos trabalhadores e dos pobres. Em um momento histórico em que a Roda dos 

expostos passava por questionamentos, pois não bastava somente recolher as 

crianças desvalidas e batizá-las para uma salvação à vida eterna, necessitava-se de 

instituições que fossem “capazes de cuidar, de prevenir, de estender a vida dessas 

crianças.” (LOCKMANN E MOTA, 2013, p. 105) 

Neste contexto, percebemos que há uma preocupação com a vida dos 

indivíduos, como apresenta Foucault (2008), “fazer viver” os sujeitos infantis, onde 

as práticas que intervinham sobre a vida da população, partiam de uma concepção 

de assistência científica. Sendo assim, Lockmann e Mota (2013), colocam que estas 

práticas, fazem referência com o que Foucault (1999), denominou de “biopolítica da 

espécie humana”, sendo a biopolítica, uma faceta do biopoder que age sobre a vida 

da população. Foucault (1999) destaca que: 

 
Ao que essa nova tecnologia de poder não disciplinar se aplica e - 
diferentemente da disciplina, que se dirige ao corpo - a vida dos 
homens, ou ainda, se vocês preferirem, ela se dirige não ao homem-
corpo, mas ao homem vivo, ao homem ser vivo; no limite, se vocês 
quiserem, ao homem-espécie. [...] E, depois, a nova tecnologia que 
se instala se dirige a multiplicidade dos homens, não na medida em 
que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, 
ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto 
que são próprios da vida, que são processos como o nascimento, a 
morte, a produção, a doença, etc [...] Depois da anátomo-política do 
corpo humano, instaurada no decorrer do século XVIII, vemos 
aparecer, no fim do mesmo século, algo que já não é uma anatomo-
politica do corpo humano, mas que eu chamaria de uma "biopolitica" 
da espécie humana (FOUCAULT, 1999, p. 289). 

 

Uma segunda fase também é apontada, em que coloca que entre os anos de 

1930 a 1980, além das preocupações medico-higienista, no plano assistencial, 

também aparece o plano educacional. 

As questões de cuidado e higiene estavam muito atreladas nas instituições de 

atendimento às crianças pequenas ainda no final do século XIX, com forte influência 

da assistência cientifica, onde não se fazia muitos investimentos e os “pobres” eram 

preparados para a aceitação da exploração social. 

 
A concepção da assistência científica, formulada no início do século 
XX, em consonância com as propostas das instituições de educação 
popular difundidas nos congressos e nas exposições internacionais, 
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já previa que o atendimento da pobreza não deveria ser feito com 
grandes investimentos. A educação assistencialista promovia uma 
pedagogia da submissão, que pretendia preparar os pobres para 
aceitar a exploração social (KUHLMANN Jr., 2000, p. 08). 

  

Partindo dessa concepção de assistência cientifica, percebe-se que as 

instituições tinham muito mais o objetivo de preparar as crianças pobres para o 

futuro no mundo do trabalho, onde sua educação era diferenciada das dos outros, “ 

pois isso poderia levar essas crianças a pensarem mais sobre sua realidade, e a não 

se sentirem resignadas em sua posição social de submissão”, (Kuhlmann Jr., 1991, 

p. 25).  A partir desta perspectiva, tínhamos uma educação mais voltada para a 

moral do que para a formação intelectual. 

Em linhas gerais, podemos lançar o olhar para o que estas instituições 

pretendiam, como a segurança de uma população, em que através das crianças 

pequenas já iriam sendo tomados os cuidados necessários para impedir os 

possíveis “perigos” a serem enfrentados no futuro. Partindo desse contexto, 

podemos perceber práticas de governamento nestas instituições, pois, com o 

conhecimento necessário sobre esta população, se poderia gerenciar suas vidas e 

conduzir para o que fosse pretendido. 

Contudo, estas instituições, entraram neste cenário com um caráter mais 

assistencialista. E tudo isso, estava vinculado às mudanças sociais ocorridas 

naquela época, como sustenta Bujes (2001): a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, uma nova organização familiar, o novo papel da mulher em sua sociedade, 

bem como um novo entendimento sobre as crianças, seu papel social ajustando-as 

às exigências sociais e tornando-a um indivíduo produtivo.  

Ao mesmo tempo em que as creches eram os lugares de assistência à 

criança pobre, os jardins de infância, surgiam no cenário das instituições brasileiras 

de atendimento ás crianças da elite com uma intensão pedagógica: 

 
A preocupação daqueles que se vinculavam às instituições pré-
escolares privada brasileiras era com o desenvolvimento de suas 
próprias escolas. Nota-se, entre eles, a utilização do termo 
pedagógico como uma estratégia de propaganda mercadológica para 
atrair as famílias abastadas, como uma atribuição do jardim de 
infância para os ricos que não poderiam ser confundidos com os 
asilos e creches para pobres (KUHLMANN JR., 1998, p. 83-84). 
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Durante as primeiras décadas do século XX, ocorreu a implantação das 

primeiras instituições pré-escolares no Brasil e, ao contrário da Europa, primeiro 

vieram as creches para depois os jardins de infância. Contudo, a criação de creches 

junto às indústrias, se tornava cada vez mais recorrente em congressos sobre 

assistência infantil, “ era uma medida defendida no quadro da necessidade de 

criação de uma regulamentação das relações de trabalho, particularmente quanto ao 

trabalho feminino” (Kuhlmann Jr., 1991, p. 19). 

Contudo, no que concerne a disseminação das creches e pré-escolas, 

começou a ganhar mais intensificação a partir, do que já mencionei anteriormente 

como, assistência cientifica. Podemos dizer que “esta concepção influenciou as 

instituições de atendimento à criança pequena ainda nas últimas décadas do século 

XX, principalmente, no que tange às concepções de cuidado atrelado 

exclusivamente às questões de saúde e higiene” (GUTIERRES, 2015, p. 50)  

Estas instituições estavam vinculadas às Secretarias de Saúde e Assistência, 

porém, Kuhlmann Jr. (1991) problematiza as práticas ocorridas nestes ambientes 

onde aponta que um dos objetivos principais era prevenção da criminalidade, uma 

educação voltada para a moral e a profissionalização. 

Dentro deste contexto, as creches e pré-escolas no Brasil, surgiram a partir 

de um cenário de mudanças sócias, políticas e econômicas bem como, a entrada da 

mulher no mercado de trabalho e suas lutas trabalhistas, a nova configuração 

familiar, uma nova concepção de infância e do sujeito infantil como um ser social 

(BUJES, 2001). 

O processo de expansão de instituições ganhou força a partir da década de 

1970. Tal expansão se deu devido a lutas e reivindicações femininas em favor do 

cumprimento dos direitos sociais (BUJES, 2002, p.60). Embora as instituições 

tenham tido significados diferentes para as crianças dependendo de sua classe 

social, a demanda feminina no mercado de trabalho, contribui muito para o aumento 

dos números de berçários e maternais nas indústrias e empresas brasileiras. 

Ainda nos primórdios da década de 1990, e ainda nos dias atuais em alguns 

contextos, as instituições de Educação Infantil, principalmente as creches, ainda são 

vistas como lugares para o cuidado dos filhos de mães trabalhadoras, com cunho 

assistencialista. Em tal perspectiva, questões relacionadas ao cuidado, higiene, 

alimentação estão à frente das que são comumente compreendidas como 
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educacionais. Por muitas vezes, essas instituições eram, ou ainda são, vistas como “ 

substituta da família”, como sugere Guimarães (2005): 

 
Também no Brasil essa ideia se dissemina, à medida que o conceito 
de instituição educacional como substituta da família ainda 
prevalece. É comum pensar-se na creche ou escola de Educação 
Infantil como um "mal necessário" para a mãe trabalhar; ou para o 
desenvolvimento "da criança", com o objetivo de preservá-la de 
qualquer problema até que a família possa estar com ela. Outra 
perspectiva poderia ser delineada se levássemos até as últimas 
consequências a ideia da instituição como complementar à família, 
encarando-a como espaço dos relacionamentos entre a crianças, 
famílias e profissionais; encontro entre diferentes famílias com 
crianças pequenas, espaços relacionais. Isso envolveria repensar 
rotinas, espaços físicos, papéis, etc. (GUIMARÃES, 2005, p. 07). 

 

Contudo, a instituição de Educação Infantil, foi se constituindo em um lugar 

educativo, onde as questões de cuidado se atrelaram à educação e assim, se 

tornaram indissociáveis. 

Assim, a necessidade de um profissional capacitado e habilitado para o 

trabalho com as crianças, foi se tornando cada vez mais imprescindível, a 

indispensabilidade de uma educação institucionalizada e legalizada é o que a 

próxima seção deste capítulo irá tratar. Ou seja, como a instituição de Educação 

Infantil foi se tornando parte da Educação Básica no Brasil, sendo que a educação 

passa a ser percebida como direito da criança.  

3.2 O reconhecimento legal da Educação Infantil 
 

Esta seção visa apontar o desenvolvimento da Educação Infantil na sua 

legitimidade, tendo em vista que hoje a Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica e entendida como um direito da criança, em primeiro lugar, 

juntamente com as ações indissociáveis do cuidar/educar. 

 Nos contextos atuais sobre a educação dos bebês e das crianças bem 

pequenas, as questões do cuidar e educar, são vistas como indissociáveis e 

complementares, pois as crianças necessitam de atenção, segurança, proteção, 

cuidados com a higiene e alimentação, pois a “inserção das crianças no mundo não 

seria possível sem que atividades voltadas simultaneamente para cuidar e educar 

estivessem presentes” (Bujes, 2001, p.16). Essa Indissociabilidade deve estar 

presente nas rotinas, nas experiências variadas de aprendizagem para as crianças, 
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na atenção com materiais e brinquedos. Nesse sentido, os pesquisadores da área 

da Educação Infantil apontam que o cuidado não se afasta de processos educativos, 

um está articulado com o outro. Bujes (2001) apresenta uma ideia desta concepção: 

 
A criança vive um momento fecundo, em que a interação com as 
pessoas e as coisas do mundo vai levando-a a atribuir significados 
àquilo que a cerca. Esse processo faz com a criança passa a 
participar de uma experiência cultural que é a própria do seu grupo 
social e é o que chamamos de educação. No entanto a, esta 
participação na experiência cultural não ocorre isolada, fora de um 
ambiente de cuidados, de uma experiência de vida afetiva e de um 
contexto material que lhes dá suporte (BUJES, 2001, 16). 

  
Portanto, a instituição de Educação Infantil tem papel fundamental na 

formação da criança, porém algumas vezes apresenta concepções de educação 

diferentes dependendo da classe social a que pertencem. Entretanto, o significado 

que estas instituições representam na vida das crianças, é de fato importante na 

sociedade, como aponta Bujes (2001):  

 
Por tais razões, as instituições de educação infantil são hoje 
indispensáveis na sociedade. Elas tanto constituem resultado de uma 
forma moderna de ver o sujeito infantil quanto solução para um 
problema de administração social, criado a partir de novas formas de 
organização da família e de participação das mulheres na sociedade 
e no mundo do trabalho (BUJES, 2001, p. 21). 

 
A exemplo disto, como já mencionei na seção anterior, a luta das mulheres 

por ingressarem no mercado de trabalho, foi se intensificando cada vez mais. Tal 

movimento possibilitou uma legislação trabalhista específica para as mães 

trabalhadoras, onde visava a instalação de creches nos locais de trabalho a fim de 

atender os filhos das trabalhadoras, que tinham direito de assistência e o direito de 

amamentá-los.   Desta forma, o direito à creche para as crianças ocorreu com o 

propósito de atender as necessidades e reivindicações das lutas trabalhistas, mais 

especificamente femininas. Campos (1999) faz uma colocação sobre esses direitos 

trabalhistas:  

 
A Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, aprovada em 1934, no 
seu artigo 389, obriga os estabelecimentos em que trabalharem pelo 
menos trinta mulheres, com mais de dezesseis anos de idade, a 
dispor de local apropriado em que seja permitido às empregadas 
guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos no período de 
amamentação. O artigo 396 da mesma lei, introduzido em 1967, 
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determina que, até que seu filho complete seis meses de idade, a 
mulher tem o direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos 
especiais de meia hora cada um, para amamentá-lo. O período de 
seis meses pode ser prorrogado, a critério da autoridade competente, 
quando a saúde do filho o exigir (parágrafo único do mesmo artigo). 
A lei prevê a possibilidade de as empresas estabelecerem convênios 
com outras creches para o atendimento dos filhos de suas 
funcionárias (CAMPOS, 1999, p. 03). 

 

O direito da criança como cidadã, foi cada vez mais intensificado nos saberes 

da população e se configurando na forma de políticas públicas. A partir do que 

garante a Constituição Federal de 1988, as ações para garantir os direitos das 

crianças foram se tornando mais recorrentes e, com isto as instituições de Educação 

Infantil foram se transformando ao longo dos anos. Segundo Campos (1999): 

  
A Constituição de 1988 é o novo marco legal no qual desembocam 
todas essas lutas e demandas: as que vêm da educação, formuladas 
de maneira a integrar a creche e a pré-escola no sistema 
educacional; as que se originam do movimento das mulheres, 
contempladas nessa proposta para a educação e na ampliação do 
direito à creche no local de trabalho também para os filhos dos 
trabalhadores homens e para toda a faixa dos zero a seis anos; 
(CAMPOS, 1999, p. 06) 

 

Contudo, é na década de 1990 que a educação para as crianças de zero a 

seis anos entra no cenário legal e a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lei nº 9.394/96 (LDB), consequência da Constituição Federal de 1988. Esta 

legislação trouxe um novo pensar para a educação das crianças, onde apresenta em 

sua versão original do ano de 1996, na Seção II da Educação Infantil: 

 
Art. 29º. 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. 
Art. 30º. 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. 
(BRASIL, 1996) 

 

 Ainda em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, vai apresentar 

em seu texto e assegurar o direito da criança à educação, conforme explicitado no 

capítulo IV, art. 53º : 
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Art. 53º . A criança e o adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 
 I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola 

  

Já no Art. 54º , onde diz que “É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente”, uma nova redação dada pela Lei nº 13.306 de 2016, apresenta no 

inciso “IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos.” 

(BRASIL, 1990) 

Assim, a partir da LDB de 1996, a Educação Infantil se tornou a primeira 

etapa da Educação Básica ao lado do Ensino Fundamental e Médio, tornando de 

vez a criança como um ser de direitos a serem respeitados em suas especificidades. 

A criança, especialmente os bebês e as crianças bem pequenas, necessitam de 

cuidados como alimentação, banho, troca de fraldas, além do desenvolvimento a 

partir de diversas experiências no ambiente e espaço a que pertencem. Também 

necessitam estabelecer relações com as pessoas que as cercam comprovando, 

assim, que o cuidar e educar são indissociáveis. 

 Contudo, o ingresso e permanência das crianças na Educação Infantil passou 

por uma alteração. A Lei 11.274/2006, altera a LDB de 1996, prevendo que as 

crianças de seis anos, sejam incluídas no Ensino Fundamental agora de nove anos. 

Além disso, a Educação Infantil, legitimada como uma etapa da Educação Básica, a 

partir da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, passa a apresentar como 

obrigatoriedade a inserção de crianças com quatro anos nas escolas de Educação 

Infantil. Esta Lei altera o que dispõe na Lei 9394/96:  

 
Art. 1º - A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 
“Art. 4o    
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:  
a) pré-escola;  
b) ensino fundamental;  
c) ensino médio;  
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 
idade; (BRASIL, 2013). 

  

 No que se refere as obrigações legais das instituições de Educação Infantil, o 

Art. 31º da LDB (1996), alterado pela Lei 12.796/2013, apresenta algumas regras de 

organização: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art4i
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A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns:  
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo 
para o acesso ao ensino fundamental;  
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, 
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas;  
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança (BRASIL, 2013). 

  

Esse artigo aponta para o fato de que as instituições de Educação Infantil 

passam a fazer parte da Educação Básica. Nesse sentido, precisam ser percebidas 

e seguir algumas regras gerais que são comuns às escolas. Tais aspectos, dentre 

outros estão presentes no cotidiano da Educação Infantil, por meio das rotinas 

estabelecidas, do planejamento, da avaliação.  

Gostaria ainda de destacar, a partir destas considerações apresentadas, algo 

que se tem percebido em muitas discussões que é a entrada cada vez mais cedo da 

criança para escola, para que desde sua tenra idade, já se possa ter um controle 

sobre sua conduta, ou até mesmo, “Para evitar ou prevenir que esses sujeitos se 

constituam como ameaças à sociedade, a escola emprega de uma série de 

estratégias que objetivam moldar a conduta desses sujeitos” (LOCKMANN, 2010, p. 

91-92). 

Sendo assim, neste momento, retomo um pouco o que já tinha apresentado 

sobre as questões que vão contextualizar a história da educação para as crianças 

pequenas, onde as instituições de Educação Infantil poderiam ser vistas como um 

lugar de agir sobre a conduta individual do corpo e ao mesmo tempo, gerir a vida no 

coletivo, como práticas de governamento e poder. Lockmann e Mota apresentam: 

 
É preciso entender que tais práticas, ao agir sobre os sujeitos 
individualmente, moldando suas condutas, estão, ao mesmo tempo, 
prevenindo uma série de riscos que ele pode produzir à sociedade e 
aos fenômenos coletivos. Portanto, intervindo sobre o corpo, ou 
melhor, agindo sobre a dimensão micropolítica, a escola, assim como 
as demais instituições, está, ao mesmo tempo, gerenciando a vida 
coletiva da população, ou seja, agindo sobre a dimensão 
macropolítica. Os indivíduos são entendidos como instrumentos que 
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possibilitam atingir o objetivo fundamental, qual seja: realizar o 
governamento da população no âmbito macropolítico. (LOCKMANN 
e MOTA, 2013, p. 105 - 106). 

  

Desse modo, podemos observar como a escola tem um papel importante no 

que se refere o governamento da vida da população, pois direciona, conduz a vida 

do sujeito enquanto seu comportamento individual, está prevenindo a população de 

possíveis riscos. 

Podemos observar que, a partir do momento em que a Educação Infantil é 

percebida como um direito da criança e, principalmente, com inserção da Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica, efetivada com a LDB de 1996, 

alguns aspectos passam a entrar na pauta de discussões com relação à educação 

das crianças menores de sete anos. Dentre eles, podemos destacar a avaliação, 

que já foi referida nos parágrafos anteriores, o currículo e a prática pedagógica e a 

formação mínima do profissional para atuar nesta etapa educacional. A LDB 

promulgada em 1996 expressa em seu texto a formação do profissional para atuar 

na Educação Infantil. Vejamos o que está determinado nesta Lei: 

 
Art. 62º. 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. 
(BRASIL, 1996) 
 

 

Dentro deste contexto, acredito ser importante ressaltar que a Educação 

Infantil começou a ganhar uma grande visibilidade e expansão no atendimento às 

crianças, principalmente no que diz respeito à inserção cada vez mais efetiva no 

campo da educação como a primeira etapa da Educação Básica. Esse 

posicionamento ocasionou um movimento do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC, no sentido de elaborar documentos orientadores para a Educação Infantil.  

Alguns documentos começaram a ser elaborados a partir da efetivação da 

Educação Infantil como integrante da Educação Básica, porém a partir do ano de 

2006, estes documentos começaram a ganhar mais força. Dentre estes podemos 

citar: Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito da criança de o a 6 anos à 

educação (BRASIL, 2006); Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 
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Infantil (BRASIL, 2006); Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006); Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009a); Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os 

Direitos Fundamentais das Crianças (BRASIL, 1995 e reeditado em 2009b); 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009); 

Educação Infantil: Subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação 

(BRASIL, 2011);  e Brinquedos e Brincadeiras de Creches: manual de orientação 

pedagógica (BRASIL, 2012).  

Além das publicações feitas pelo MEC, destaco o Plano Nacional de 

Educação -PNE (2014), que vem colocando a Educação Infantil como parte das 

metas que precisam ser alcançadas. Diante destas questões relacionadas à 

Educação Infantil, creio que cabe ressaltar o Plano Nacional de Educação (PNE) de 

2014, onde a Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009), tornou o PNE uma 

condição constitucional com regularidade de dez anos, e não mais transitório como 

anteriormente na LDB (Lei nº 9.394/1996). Os demais planos plurianuais, bem como 

municipais, estaduais ou federais devem tê-lo como referência.  

 
A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a 
condição do Plano Nacional de Educação (PNE), que passou de uma 
disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com 
periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais devem 
tomá-lo como referência. O plano também passou a ser considerado 
o articulador do Sistema Nacional de Educação, com previsão do 
percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento. 
Portanto, o PNE deve ser a base para a elaboração dos planos 
estaduais, distrital e municipais, que, ao serem aprovados em lei, 
devem prever recursos orçamentários para a sua execução (BRASIL, 
2009). 
 

 

O Plano Nacional da Educação está disposto em vinte metas e estratégias, 

entre elas, com o intuito de erradicar as desigualdades sociais, educacionais, 

valorização e exaltação da formação dos professores, diversidade e inclusão. PNE 

dispõem da seguinte forma: 

 
Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir 
compromissos com o esforço contínuo de eliminação de 
desigualdades que são históricas no País. Portanto, as metas são 
orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a 



58 

 

permanência; as desigualdades educacionais em cada território com 
foco nas especificidades de sua população; a formação para o 
trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o 
exercício da cidadania. A elaboração de um plano de educação não 
pode prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos 
humanos, à sustentabilidade socioambiental, à valorização da 
diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais que 
atuam na educação de milhares de pessoas todos os dias (PNE, 
2014, p. 09). 
 
 

Dentre estas vintes metas, a Meta 1 (um) foi destinada as proposições 

referentes à Educação Infantil. Em conformidade com a Meta 1, apresento: 
 
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 
até o final da vigência deste PNE (PNE, 2014, p. 16). 
 
 

Algumas estratégias foram lançadas a partir da Meta 1, porém, acredito ser 

importante, em seu item 1.6, a estratégia de Avaliação7, com o princípio de 

assegurar a qualidade da Educação Infantil no tange as questões pedagógicas, 

físicas, acessibilidade entre outras: 

 
Avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada dois anos, com 
base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes (PNE, 2014). 

 

Segundo a estratégia de avaliação para Educação Infantil, penso ser 

importante destacar que a avaliação a ser realizada, se dará de maneira a conferir a 

qualidade na educação das crianças pequenas, a partir dos materiais, dos espaços, 

da formação dos professores, sendo que as crianças não serão testadas em seus 

conhecimentos.  

                                                                 
7 A estratégia de Avaliação apresentada se refere a avaliação da Educação Infantil, realizada no 
âmbito do fenômeno sociocultural a partir de projeto político-pedagógico ou numa proposta 
pedagógica em estabelecimentos educacionais, prevendo e analisando os parâmetros e indicadores 
de qualidade, diferentemente de avaliação na Educação Infantil, esta realizada com as crianças no 
contexto educativo pela professora ou por pessoas que interagem com as crianças no cotidiano 
escolar e por elas próprias. Ou seja, a primeira foca em contexto mais totalizador e a segunda no 
microambiente escolar (BRASÍLIA, 2012, p. 13-14). 
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A partir destas considerações, ressalto o que pressupunha Foucault quando 

dizia que é preciso conhecer para governar, tendo em vista que, a partir dessas 

Metas, o controle da população, desde muito pequenos, vem ao encontro do que 

podemos entender sobre a racionalidade política atual, onde a preocupação com a 

prevenção de riscos à população já começa a ser pensado desde muito cedo. 

Estas questões me levam a ressaltar a necessidade de um profissional 

específico e capacitado para atuar na Educação Infantil, tendo em vista que a 

criança apresenta especificidades em suas formas de agir, pensar, sentir, é 

constituidora e produtora de cultura, necessita de cuidado e atenção nas mais 

variadas circunstâncias. Contudo, o profissional da Educação Infantil, precisa ter 

uma formação que acompanhe o desenvolvimento das crianças e o que estas têm 

por direito no que se refere ao cuidar/educar.  

O PNE faz referência à formação inicial de profissionais da Educação Infantil. 

O PNE visa garantir cursos de formação inicial e continuada, pós-graduação, 

núcleos de pesquisa e cursos de formação para os profissionais da educação, como 

sugere as estratégias 1.8 e 1.9: 

 
1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais 
da educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento 
por profissionais com formação superior; 
1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de 
pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de 
modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 
população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; (PNE, 2014). 

 

 A partir do que ressaltei até aqui, no que tange os aspectos que foram 

discutidos nesta seção acerca da legitimação da Educação Infantil como a primeira 

etapa da Educação Básica, podemos dizer que o direito das crianças à uma 

educação de qualidade, vem sendo discutido em muitos sentidos. Passamos da 

consolidação do direito da criança à educação a partir de um direito trabalhista 

feminino, ao reconhecimento da importância de uma instituição educacional que 

prioriza o cuidar/educar, aos documentos criados pelo MEC para um melhor 

aprimoramento e aperfeiçoamento desta etapa da educação. 

Com o que foi abordado até aqui, podemos perceber que foi após muitos 

anos de existência que a educação para as crianças começou a ser pensada, 
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refletida, legislada. Nesse contexto a formação específica do professor que atua com 

crianças de zero a cinco anos e onze meses, passou a ser considerada um fator de 

grande importância para o desenvolvimento de uma educação de qualidade para 

qualquer área de atuação e para a educação das crianças, se torna imprescindível, 

pois as especificidades da Educação Infantil, as questões de cuidado/educação para 

o desenvolvimento infantil, se tornam indispensáveis na aprendizagem docente. 

Barreto (1994), apresenta a importância da formação específica: 

 
A formação do professor é reconhecidamente um dos fatores mais 
importantes para a promoção de padrões de qualidade adequados 
na educação, qualquer que seja o grau ou modalidade. No caso da 
educação da criança menor, vários estudos internacionais têm 
apontado que a capacitação específica do profissional é uma das 
variáveis que maior impacto causam sobre a qualidade do 
atendimento [...] (BARRETO, 1994, p. 11). 

 

Esta discussão sobre a formação específica para os profissionais que atuam 

na educação das crianças pequenas, já vem há algum tempo se fazendo presente 

no cenário das discussões sobre a formação de professores. Desde o início da 

década de 1990 que muitos autores apontam para essa necessidade por 

perceberem as especificidades que as crianças de diferentes idades apresentam. 

Contudo, naquele momento já se acreditava ser necessário o professor desenvolver 

habilidades, concepções, a organização do ambiente, planejamentos, interações 

para o trabalho com as crianças de diferentes faixas etárias. Conforme Oliveira: 

 
A formação dos profissionais de Educação Infantil deve incluir o 
conhecimento técnico e o desenvolvimento por eles de habilidades 
para realizar atividades variadas, particularmente as expressivas1, e 
para interagir com crianças pequenas. Ademais. tal formação deve 
trabalhar as concepções dos educadores sobre as capacidades da 
criança e a maneira em que estas são construídas, sobre as 
aquisições que eles esperam que ela faça, e que vão influir na 
maneira pela qual eles organizam o ambiente em que ela se 
encontra, programando-lhes atividades que julgam interessantes 
e/ou necessárias, e nas formas de interação que estabelece com 
elas (OLIVEIRA, 1994, p. 65). 
 

Sobre essa questão, cabe ressaltar que inicialmente a maioria das 

profissionais que atuavam em creches ou pré-escolas não possuíam formação 

específica. Quando possuíam formação, esta ocorria geralmente em nível médio. 

Atualmente, ainda que a formação do professor para o trabalho com a Educação 
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Infantil seja obrigatória, existem muitas escolas de Educação Infantil que trabalham 

com profissionais desabilitados, sem um curso superior em Pedagogia. Isto pode-se 

valer ainda pela concepção filantrópica e assistencialista que existe neste campo da 

educação, mas que cada vez mais está se dissipando a partir das transformações 

que vem ocorrendo na área educacional, como vemos em Oliveira (1994): 

 
Todavia, a formação de educadores, para trabalhar em creches e 
pré-escolas em nível de 3o grau tem sido cada vez mais procurada 
em certos centros urbanos. Os argumentos a favor de uma formação 
a tal nível são fundamentados numa concepção de profissionalismo e 
cientificidade no fazer docente, o que é particularmente inovador na 
área de educação infantil, historicamente dividida entre posições 
espontaneístas e filantrópicas (OLIVEIRA, 1994, p. 67). 

 

A partir deste momento, fica visível a necessidade de um profissional 

capacitado e habilitado para o trabalho e desenvolvimento das práticas de 

atendimento, cuidado/educação da infância, onde a formação especifica em um 

curso Pedagogia, se torna um fator indispensável, pois um profissional com os 

conhecimentos necessários para atuar no desenvolvimento social, emocional, 

psicológico, físico, cultural juntamente com as práticas de cuidar/educar, se tornou 

imprescindível. 

Cabe salientar, que o reconhecimento de uma necessidade de formação 

especifica do profissional, se efetivou por meio de muitas lutas dos profissionais, dos 

fóruns de Educação Infantil, das Universidades, dos grupos de pesquisa sobre 

infância formados nas Universidades, que até hoje estudam e promovem saberes 

relacionados à infância e a formação dos professores. Tais movimentos e saberes 

que são construídos são fundamentais para que os direitos acerca da infância e sua 

educação se tornem efetivos. 

Muitos aspectos em relação à Educação Infantil poderiam ter sido abordados 

pela multiplicidade de saberes acerca deste tema, porém esta foi uma breve 

retomada do histórico desta etapa da educação das crianças. Para dar seguimento 

neste trabalho e abrir caminho para as próximas discussões, na próxima seção 

abordo a contextualização da formação dos professores para atuarem nesta da 

Educação Básica com um breve histórico sobre o surgimento dos cursos de 

Pedagogia no Brasil. 
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3.3 A constituição dos cursos de Pedagogia no Brasil até a atualidade 
 

A formação de professores é um assunto muito discutido na atualidade, pois a 

educação está sempre se transformando e o que se visa para o professor é que 

esteja acompanhando as transformações sociais para que possa dar conta das 

exigências educacionais propostas. 

A formação inicial de professores, mais especificamente dos pedagogos, foi o 

que permeou esta Dissertação por ser um assunto de grande visibilidade. A 

formação inicial é o começo de todo trabalho do professor, no qual adquire os 

conhecimentos necessários para dar início as suas experiências, vivências e 

aprendizagens. Isso o professor vai obter no decorrer de sua carreira, onde terá a 

oportunidade de ter contato com as diferentes áreas da educação e talvez conhecer 

um pouco de suas especificidades e realizar suas escolhas. 

 O conceito de formação inicial é suscetível a muitas perspectivas, pode ser 

vista como uma função social, como um processo de desenvolvimento e 

estruturação da pessoa, onde abarca difusão de saberes, de saber-fazer e saber-ser 

(GARCIA, 1999, p.19). 

 A formação, seja ela inicial ou não, é um processo de construção de si 

próprio, onde vai se construir, formar a identidade de uma pessoa. Moita (2013, p. 

115), afirma que a formação é o “ processo em que cada pessoa, permanecendo ela 

própria e reconhecendo-se a mesma ao longo de sua história, se forma, se 

transforma, em interacção”.  

Neste momento, me detive especificamente na formação inicial dos cursos de 

Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras. Portanto nesta seção, procurei 

destacar aspectos relacionados à formação inicial de professores, tendo em vista a 

atual necessidade de formação pedagógica específica para atuar com as crianças 

menores de seis anos. Assim, contextualizar brevemente a trajetória dos cursos de 

Pedagogia no Brasil, será o objetivo desta seção. 

O curso de Pedagogia, ao longo os anos desde a sua criação, vem passando 

por diversas transformações políticas e pedagógicas devido às exigências da 

sociedade. O curso de Pedagogia tem sido alvo de muitas discussões no campo da 

educação e formação de professores tendo em vista que recentemente, em 2006, 

novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia foram aprovadas 

as quais ocasionaram modificações em seus currículos. 
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Contudo, o curso de Pedagogia, teve sua institucionalização no Brasil no ano 

de 1939 em meio a um período de transformações e a um número de 

acontecimentos socioeconômicos e culturais marcados pela Revolução de 30 sendo 

que sua intenção inicial não era de formar professores da Educação Infantil ou 

mesmo do ensino primário. 

Este cenário de transformações políticas, sociais e econômicas, implicaram 

em transformações no campo educacional, onde um movimento chamado Pioneiros 

da Educação Nova era uma das expressões utilizadas para destacar os ideais de 

educação escolanovista, bem como a defesa por um curso de formação docente em 

nível superior. Neste contexto, Vieira destaca: 

 
O Curso de Pedagogia foi criado pelo Decreto-Lei n. 1190, de quatro 
de abril de 1939, por ocasião da organização da Faculdade Nacional 
de Filosofia, parte da Universidade do Brasil – projeto do então 
Ministro da Educação Gustavo Capanema, no governo de Getúlio 
Vargas – na qual se transformou a Universidade do Distrito Federal, 
encerrada no mesmo ano (VIEIRA, 2008, p. 02). 
 

  
 A autora coloca que foram instauradas quatro seções: secção de filosofia, 

secção de ciências, secção de letras e secção de pedagogia, entre as quais se 

distribuíam os cursos regulares de Filosofia, Matemática, Química, Física, História 

Natural, Geografia, História, Ciências Sociais, Letras, Pedagogia e Didática. Ainda, 

segundo Vieira (2008), o curso de Pedagogia no início estava destinado para a 

formação de bacharéis, seguindo o esquema 3+1 do “padrão federal” no qual o 

aluno formado bacharel em três anos poderia cursar mais um ano no curso de 

Didática e ser habilitado como licenciado. As pessoas com formação em 

Bacharelado estavam habilitadas para o trabalho como técnicos no Ministério da 

Educação e os licenciados para o exercício do magistério no secundário normal.  

 Carvalho (2012) apresenta seu entendimento sobre a formação do pedagogo 

nesse contexto: 

 
Nessa época, o campo de trabalho para o bacharel em Pedagogia, 
enquanto “técnico em educação”, não era promissor, embora 
houvesse a expectativa de que o mesmo estivesse sendo preparado 
para exercer importantes atividades técnicas no Ministério da 
Educação. Não havia mercado de trabalho para a atuação profissio-
nal do bacharel em Pedagogia e a alternativa viável consistia na rea-
lização do curso de Didática, tendo em vista atuar como professor no 
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curso Normal, sendo que este campo de trabalho não era exclusivo 
do pedagogo, podendo ser exercido por um licenciado advindo de 
outro curso (CARVALHO, 2012, p. 266). 

 
Ainda na década de 1930, a formação de professores em nível superior 

estava direcionada à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e 

nesta década, muitas discussões políticas sobre a educação fomentavam uma 

reforma educacional e dentre isso, se acreditava que a educação representava 

importante papel na “construção de um Estado Nacional moderno” (VIEIRA, 2008, p. 

03). 

Porém, os projetos de formação de professores em nível superior, segundo 

Vieira (2008), são encontrados ainda no século XIX em outros países, bem como 

aqui no Brasil. Em 1890, Caetano de Campos visava instituições para formação de 

professores em curso normal superior, porém não teve efetivação. Já Sampaio 

Dória, neste mesmo ano, apresentou a proposta de criação da Faculdade de 

Educação que, segundo Vieira (2008), tinha o intuito de formar diretores de escolas 

normais, ginásios e grupos escolares, inspetores e também professores de escolas 

complementares. 

Quatro projetos para qualificação de magistério foram criados em 1930, e 

segundo Vieira (2008), o primeiro foi o Instituto Católico de Estudos Superiores, no 

Rio de Janeiro em 1932. O segundo foi o Instituto de Educação da Universidade de 

São Paulo, criado por Fernando de Azevedo em São Paulo, no ano de 1934. Já o 

terceiro, foi a Escola de Educação da Universidade do Distrito Federal, no Rio de 

Janeiro em 1935, criada por Anísio Teixeira. O quarto projeto foi fortalecido na 

Universidade do Brasil e acarretou no término das ideias de Azevedo e Teixeira, isto 

devido ao golpe de Estado que implementou no país o Estado Novo em 1937. 

Mas, conforme salientei no início desta seção, foi somente no final da década 

de 1930 que curso de Pedagogia se configura. Como também já salientei, o curso 

de Pedagogia foi estabelecido na Faculdade Nacional de Filosofia, instalada na 

Universidade do Brasil, no qual passou a funcionar a partir dos anos de 1940.  

 A partir da década de 1940, o curso de Pedagogia, passa por uma ampliação 

nos campos de atuação, assim o pedagogo não tinha a exclusividade para atuar 

somente na escola Normal.  A partir de tal prerrogativa questionava-se o fato de que 

se o pedagogo estava habilitado para formar professores, porque não poderia atuar 

no magistério do ensino primário? Sendo assim, se o curso de Pedagogia formava 
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profissionais, também poderia exercer sua profissão no ensino primário e 

secundário, ampliando-se as possibilidades de mercado de trabalho para o 

Pedagogo. Sendo assim, Vieira (2008) ressalta: 

 
Conforme a portaria do MEC n.478/54, os licenciados em Pedagogia 
além de poderem atuar como docentes nas cadeiras de Educação, 
adquiriram o direito de lecionar em outras disciplinas do Ensino 
Médio, como por exemplo, Filosofia, História Geral e do Brasil e 
Matemática. (VIEIRA, 2008, p. 05) 

 

Muitas discussões sobre o modelo de formação de Pedagogos entravam em 

pauta no final da década de 1950 e com isso a necessidade de uma Lei de Diretrizes 

e Bases para a Educação Nacional começou a se tornar favorável.  

Sendo assim, a LDB 4.024/61 estabelecia uma regulamentação para o Curso 

de Pedagogia na Constituição Federal de 1946 (Art. 5°, XV, d), contudo a LDB, 

colocava em questão o Curso de Pedagogia reformulado pelo Parecer 251/62 de 

Valnir Chagas. Este Parecer estabelecia um currículo mínimo nacional e assim 

extinguiria o antigo arranjo 3+1. Ribeiro (2000) argumenta sobre a nova 

reformulação: 

 
Esta Lei recolocava o problema do curso de Pedagogia, reformulado 
então pelo Parecer 251/62 de Valnir Chagas 18, que estabelecia um 
conteúdo mínimo nacional, abolia o antigo esquema 3 + 1 e deixava 
espaço para que as escolas incorporassem as questões regionais, 
incluindo a prática de ensino ou o estágio supervisionado (RIBEIRO, 
2000, p. 186). 

 

Ribeiro (2000) coloca ainda, que a LDB 4.024/61, não conseguiu resolver os 

problemas que se criaram em torno de sua reformulação, pois os cursos de 

Pedagogia continuavam a formar professores dos Cursos Normais, bem como para 

outras disciplinas de cursos de licenciaturas. Sendo assim, esses profissionais 

ficavam com suas possibilidades de mercado de trabalho restritas competindo o 

espaço com professores de outras licenciaturas “sem resolver, portanto, o problema 

de sua identidade ou papel social” (RIBEIRO, 2000, p. 187). 

Este projeto proposto por Valnir Chagas, em 1962, pretendia o fim da 

Faculdade de Filosofia, ciências e letras, onde os professores receberiam uma 

formação geral em letras, ciências e humanidades. Após, então, partiriam para uma 
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formação específica que poderia ser em Licenciatura. Porém, esta expectativa não 

se consolidou, conforme aponta Vieira (2008):  

 
Nem todas as proposições do projeto de Valnir Chagas foram postas 
em prática. Não se verificou o fim da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, o professor primário continuou a ser formado nas 
Escolas Normais, a formação dos técnicos educacionais continuou a 
ocorrer na graduação em Pedagogia e o esquema 3 + 1 manteve-se 
como modelo de formação (VIEIRA, 2008, p. 06). 

 
Na década de 1960, aconteceram inúmeras discussões com relação à 

educação e à universidade. Nesta época, a racionalidade política, em meados ao 

Golpe Militar de 64, visava uma qualificação para a mão-de-obra, onde a educação 

pretendia formar profissionais preparados para o mercado de trabalho.  

Com este modelo político, o Decreto-Lei n. 53/66, se articulou à Lei 5.540/68 

que estabelecia normas para o ensino superior e uma reforma universitária, onde 

pretendia presidir habilitações para o Curso de Pedagogia que seriam obtidas em 

pós-graduação. Nesse sentido, as habilitações não seriam uma exclusividade para o 

Pedagogo, pois o título de especialista poderia ser adquiro por qualquer licenciado, 

como coloca Ribeiro (2000): 

 
Antes mesmo da Reforma do Ensino de 1 ° e 2° Graus, já o Parecer 
252/69 (Valnir Chagas), baseado na Reforma Universitária 
consubstanciada na Lei 5.540/68, e destinado a regulamentar as 
habilitações para o curso de Pedagogia, observava que o ideal seria 
que as 4 habilitações (Orientação, Administração, Supervisão e 
Inspeção) fossem obtidas em nível de pós-graduação. Quer dizer, a 
formação do "especialista" não seria exclusividade do curso de 
Pedagogia, podendo ser feita após uma licenciatura, o que chegou a 
ser realizado em algumas universidades através de cursos de 
Especialização (RIBEIRO, 2000, p. 187). 

 
Contudo, a formação para a atuação no ensino primário, continuou sendo 

realizada pelo professor do Curso Normal pela Habilitação Magistério, e o professor 

formado em nível superior, tinha sua atuação voltada para o ensino de segundo 

grau.  

Em virtude da Reforma Universitária, o curso de Pedagogia foi regulamentado 

a partir do Parecer CFE nº. 252/1969, extinguindo assim a distinção entre os cursos 

de Bacharelado e Licenciatura em Pedagogia, oferecendo a formação de 

especialista nas áreas de supervisão, orientação, administração e inspeção escolar 

junto com a formação de docentes para atuar nos cursos de formação de 
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professores. Com isto, a disciplina de Didática passou a ser indispensável no 

currículo do curso. Ainda a partir deste Parecer nº 252/1969, fica definido que o 

Pedagogo poderá atuar no ensino Primário, porém não existiria uma Habilitação 

específica.  

Logo em seguida, o Parecer CFE nº. 253/1969 provocou que ocorressem 

alterações nos currículos do curso de Pedagogia, ficando definidas habilitações 

específicas para cada área de especialistas, determinando a Habilitação do 

profissional formado em Pedagogia. 

A década de 1970 apresenta-se com uma educação voltada para a escola 

como “empresa”, onde visava formar profissionais com as competências voltadas 

para o mercado de trabalho e com forte ênfase tecnicista. Segundo Veloso (2010): 

 
Na perspectiva de estabelecer os nexos entre as reformas 
educacionais de 1968 e 1971 e a modernização desenvolvimentista 
brasileira ocorrida pós 64, cujos efeitos triunfais manifestaram-se nos 
primeiros anos da década de 70, interessa destacar a mentalidade 
empresarial incorporada nestas duas legislações em cujo espírito 
arraigava-se o desejo da universidade empresa, da escola empresa. 
E, como empresas, deveriam atingir certas competências 
necessárias ao mercado de trabalho, isto é, produzir indivíduos 
competentes por meio da transmissão eficiente de informações 
precisas, objetivas e rápidas (VELOSO, 2010, p. 32). 

 

Ainda na década de 1970, algumas reformulações foram sendo estabelecidas 

no Curso de Pedagogia, segundo Carvalho: 

 
...torna-se conveniente destacar que, após seis anos de opera-
cionalização do parecer n° 252/1969, este foi ameaçado mediante a 
Indicação 67/1975, de autoria do conselheiro Valnir Chagas. A indi-
cação apresentou uma nova regulamentação aos estudos superiores 
de educação, prevendo que tais estudos passariam a compreender a 
formação pedagógica das licenciaturas e anunciando a abertura para 
formação do professor em nível superior para os Anos Iniciais de es-
colarização. O conselheiro prosseguiu suas considerações com 
outras indicações, como a n° 68/75 do CFE, que previu uma 
redefinição da formação pedagógica dos cursos de licenciatura, a n° 
70/76, que prescreveu o preparo de especialistas em educação e a 
n° 71/76, que se referiu à formação do professor para a educação 
especial (CARVALHO, 2012, p. 266). 

 

Cabe assim destacar, que os professores não aceitaram a indicação dos 

Conselheiros através de mobilizações enfrentando as ordens do Conselho Federal 
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de Ensino, e mesmo tendo sido aprovada pelo Conselho e pelo Ministro da 

Educação e Cultura, foram suspensas e devolvidas a este mesmo Conselho.  

Na década de 1980 ocorreram muitas discussões com relação à formação de 

professores, tendo em vista que foi uma década de uma nova transição política, 

saindo da Ditadura Militar rumo a abertura democrática, possibilitando que os 

professores reivindicassem uma política de formação profissional. No final da 

década de 1970 e o início da década de 1980, por exemplo, ocorreu a I Conferencia 

Nacional de Educação, em Campinas e o I Seminário de Educação Brasileira, em 

São Paulo, onde esteve pautada a reformulação dos cursos de formação de 

professores. Nestes encontros “discutiram, entre outros assuntos, o fato de o curso 

de Pedagogia assumir a docência como sua base de formação” (CARVALHO, 2012, 

p. 268). 

Durante a I Conferência Nacional de Educação, foi criado o Comitê Nacional 

Pró- Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores, que visava a 

mobilização de professores e estudantes a fim de debaterem acerca das 

reformulações para os cursos de formação docente. Dentre os aspectos abordados 

questionou-se a formação tecnicista do professor e passou-se a pensar em 

formação mais preocupada com as questões educacionais na escola, na sociedade, 

com pensamento reflexivo voltado para seu contexto. 

Além disso, neste I Encontro o Comitê criou um Documento intitulado 

Documento de Belo Horizonte, com a proposição de uma base nacional comum para 

a formação de todos os professores, e propôs ainda, a transformação do Comitê em 

Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação de Educadores – 

CONARCFE.  Sendo assim o I Encontro Nacional dispunha: 

 
3. PROPOSTAS APROVADAS 
3.l. Licenciaturas 
Neste tópico, estão incluídas as propostas relativas a todas as 
licenciaturas, inclusive a Pedagogia: 
3.l.l. Licenciatura de Pedagogia 
a) Em relação à licenciatura de Pedagogia, a partir da base comum a 
todo educador, define-se, como corpo de conhecimento que lhe é 
próprio, o seguinte: 
* teorias da educação - incluindo a análise filosófica, histórica, 
sociológica do processo educativo; 
* dinâmica e organização da educação brasileira e em especial da 
escola e do sistema de ensino; 
* processo de ensino-aprendizagem nas diferentes modalidades 
educativas. 
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b) A licenciatura de Pedagogia forma prioritariamente o Professor 
das matérias pedagógicas. Poderá ter "áreas de concentração" ou 
"campos de estudo" como Educação de Adultos, Pré-escola, etc. que 
permitam o aprofundamento de conhecimentos, que reflitam as 
necessidades das IES em atender às exigências do projeto 
educacional com o qual estiverem comprometidas. (Documento Final 
do Encontro realizado em Belo Horizonte entre 21 e 25/11/83. 
Conhecido como "Documento de Belo Horizonte".) 

 

Percebe-se que a partir deste contexto é que começamos a verificar alguma 

menção à formação dos professores para atuarem na Educação Infantil, ainda que 

fizessem referência somente à pré-escola. Porém, somente no final da década de 

1980, como veremos mais adiante, é que os primeiros cursos de Pedagogia incluem 

aspectos voltados à educação pré-escolar em seu currículo. 

 Ainda nos anos 80, muitos outros encontros ocorreram para a discussão 

sobre os cursos de Licenciatura e Pedagogia, dentre eles: III Conferência Brasileira 

de Educação retomando a questão de uma base comum para os cursos; II Encontro 

Nacional da CONARCFE, que definiu uma base comum com três dimensões, sendo 

elas profissional, política e epistemológica; III Encontro Nacional da CONARCFE 

junto com a V Conferência Brasileira de Educação, que em suas discussões, 

entendiam que a base comum necessitava de uma configuração a partir de eixos 

curriculares (VIEIRA, 2012, p. 46). 

Estes encontros ocorriam de dois em dois anos, porém, uma edição 

extraordinária ocorreu em 1989, com o intuito de apresentar um posicionamento em 

relação à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que resultou em 

uma modificação na CONARCFE, que a partir de então deixou de ser uma comissão 

para se tornar uma associação intitulada Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação - ANFOPE – por apresentar características próprias. 

Nesse contexto muitas discussões acerca de que profissional deveria ser 

formado no Curso de Pedagogia estiveram presentes, porém, duas problemáticas se 

instauraram com maior força. Por um lado, a ANFOPE, apoiada por outros 

segmentos, pretendia que os professores fossem formados para atuar nos anos 

iniciais do primeiro grau, necessitando de uma nova legislação. Por outro lado, 

professores como Libâneo e Pimenta, acreditavam que houve uma 

descaracterização do profissional formado em Pedagogia como técnico em 

educação.  
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A partir destas discussões, percebemos que a década de 1980 foi um marco 

muito importante para o campo da Pedagogia e a formação de professores. Com a 

entrada dos anos 1990 as discussões se ampliam e a formação ganha ainda maior 

visibilidade. O Pedagogo começa a ter em sua formação, a habilitação para o 

exercício do magistério dos anos iniciais do atual Ensino Fundamental e da 

Educação Infantil. No que diz respeito à Educação Infantil, os cursos de Pedagogia 

inicialmente abordavam em seu currículo apenas aspectos referentes à pré-escola.  

 Podemos dizer, então, que a década de 1990 iniciou marcada por um 

processo de reformas no Estado brasileiro em seus contextos político, social e 

econômico, onde a racionalidade neoliberal começou a aparecer com mais força no 

país. No que se refere à educação. Segundo Vieira (2012), esse processo de 

reforma se concretizou por meio de pareceres, resoluções, leis, decretos, que 

colaboraram para alterações na organização da educação. Muitas das alterações 

foram provocadas a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº. 9394, de dezembro de 1996. Dentre esses aspectos, podemos 

citar o caso específico da formação dos professores para atuarem na Educação 

Infantil. É somente após a promulgação da LDB de 1996, com o debate e a 

necessidade de formação específica para atuar na Educação Infantil, que muitos 

cursos começam a incluir aspectos referentes à educação de bebês e crianças bem 

pequenas. 

A nova LDB, como sinaliza Carvalho (2012), visava a formação de 

professores para a Educação Básica, trazendo a Pedagogia novamente para a 

discussão.  No bojo desta discussão estava a proposta de criação dos Institutos 

Superiores de Educação como uma alternativa de formação de professores para os 

primeiros anos do ensino Fundamental e para Educação Infantil. Essas discussões 

em torno da formação de professores para Educação Básica acarretou alguns 

impasses, tendo em vista que novamente ganha a centralidade o foco da formação 

do pedagogo. Essas discussões estiveram presentes nas décadas seguintes.  

Nos anos de 1997 e 1998, o Edital n. 4 da SESu/MEC e a Portaria SESu/MEC 

n.146, respectivamente, propunham uma nova comissão de especialistas para a 

elaboração de diretrizes curriculares para cursos superiores. Nos próximos anos, 

entre 1998 e 2000, a Comissão de Especialistas, incorporou sugestões 

encaminhadas de instituições de ensino superior do país ao Conselho Nacional de 

Educação. A comissão divulgou também, um documento denominado Proposta de 
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Diretrizes Curriculares da Comissão de Especialistas de Pedagogia, no qual 

apresentava um perfil de pedagogo onde sua formação e identidade profissionais 

tinham como base obrigatória a docência.  

 Em 2000, uma nova Comissão de Especialistas passou a vigorar, 

apresentando nova Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia, onde esta proposta, firmava, no ano de 2002, o curso de Pedagogia da 

seguinte forma, embora nunca tenha sido homologada: 

 
O eixo da sua formação é o trabalho pedagógico, escolar e não 
escolar, que tem na docência, compreendida como ato educativo 
intencional, o seu fundamento. É a ação docente o fulcro do 
processo formativo dos profissionais da educação, ponto de inflexão 
das demais ciências que dão o suporte conceitual e metodológico 
para a investigação e a intervenção nos múltiplos processos de 
formação humana. [...] Assume-se, assim, a docência no interior de 
um projeto formativo e não numa visão reducionista que a configure 
como um conjunto de métodos e técnicas neutros, descolado de uma 
dada realidade histórica. Uma docência que contribui para a 
instituição de sujeitos (ANFOPE, 2002). 

 

Essas Diretrizes apontam também, o Curso de Pedagogia como uma 

graduação que deve formar licenciados e bacharéis. Scheibe e Durli (2011) ao 

fazerem referência à ANFOPE, no que diz respeito à formação do pedagogo, 

apresentam: 

 
O profissional formado no curso de Pedagogia, desse modo, o 
pedagogo, é bacharel e licenciado ao mesmo tempo, formado para 
atuar no magistério, na gestão educacional e na produção e difusão 
do conhecimento da área da Educação. Engloba, portanto, de modo 
integrado, as funções de professor, de gestor e de pesquisador 
(SCHEIBE e DURLI, 2011, p. 103) 

  

Já no ano de 2005, discussões acarretaram a publicação de novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, porém não foram aceitas 

totalmente pelos membros da ANFOPE. Sendo assim, a partir das discussões que 

ocorreram nesta época houve uma reavaliação das DCNs, que foram homologadas 

em 2006. Segundo Carvalho, a reavaliação estava:  

 
Garantindo (em grande parte) as reivindicações da ANFOPE, como a 
docência como base de formação do pedagogo e a presença 
marcante da tríade gestão, ensino e pesquisa nas orientações 
curriculares (CARVALHO, 2012, p. 281). 
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Em 2006, é estabelecido através do Conselho Nacional de Educação, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, sendo que, no Art. 2º 

é apresentado o que pretendia a formação profissional: 

 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
e à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos 
(BRASIL, 2006). 

  

Ainda segundo Carvalho (2012), a partir das novas Diretrizes Curriculares 

homologadas em 2006, o Curso de Pedagogia passou a habilitar os pedagogos para 

a docência com crianças de zero a dez anos, para o Curso Normal, para o trabalho 

com jovens e adultos e cursos técnicos na área de educação e gestão escolar.  

 A partir do que foi apresentado até aqui, a partir do ano de 2006, os Cursos 

de Pedagogia, passaram a formar professores para atuar em diferentes campos da 

educação. Contudo, a formação inicial de professores para Educação Básica, 

atualmente sempre apresenta discussões e reconfigurações acerca de seus ideais, 

bem como reformulações e propostas de aprimoramento para o desenvolvimento da 

docência. Um exemplo disso é o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014.  

Como já apresentado anteriormente neste trabalho, o Plano Nacional de 

Educação – PNE -, propôs em 2014, Metas para a qualidade da educação em nosso 

país no prazo de dez anos, sendo estes compreendidos entre 2014 a 2024. No PNE 

de 2014 as Metas 15, 16 e 17 asseguram melhorias na qualidade do trabalho dos 

professores da Educação Básica, consequentemente, os graduados em Pedagogia. 

Segundo PNE, as Metas dispõem: 

 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano 
de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 
do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado 
que todos os professores e as professoras da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  
Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de 
vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da 
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educação básica formação continuada em sua área de atuação, 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino.  
Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, 
até o final do sexto ano de vigência deste PNE (PNE, 2014, p. 12). 

   

Finalizo esta seção refletindo sobre a constituição dos Cursos de Pedagogia 

no Brasil e o seu contexto atual, no que tange a todas as modificações em seu 

currículo, sua habilitação. Posso perceber que o curso de Pedagogia veio sofrendo 

transformações conforme a racionalidade vivida em determinado momento histórico. 

A sua especificidade foi moldada de acordo com o que se pretendia na época de 

suas reformulações e isso vem ocorrendo até os dias atuais. 

 Nesse sentido, no próximo capítulo apresento as análises que foram 

realizadas afim de destacar a visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil nos 

currículos dos cursos de Pedagogia de Universidades Federais brasileiras e o lugar 

da educação das crianças de zero a três anos dentro destes currículos. 
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4. OS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA: UMA QUESTÃO PARA 
ANÁLISE 
  

Neste capítulo, pretendo apresentar as análises realizadas a partir dos 

materiais encontrados nos sites das Universidades Federais Brasileiras que 

possuem o curso de Pedagogia, os quais visitei na busca de responder ao meu 

problema de pesquisa: Compreender o lugar da Educação Infantil e, mais 

especificamente, da educação das crianças de zero a três anos nos currículos dos 

cursos de Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras e que discursos de 

verdade produzem nos processos de formação inicial. 

  Partindo então do meu problema de pesquisa e no intuito de compreender 

como os discursos que circulam por meio dos currículos dos cursos de Pedagogia 

das universidades federais brasileiras vêm conduzindo a conduta e produzindo 

verdades na formação dos professores, inicio contando como foi esta trajetória, as 

dificuldades encontradas, a descrição detalhada do material que foi encontrado e as 

análises que realizei para contemplar os dois eixos de análise que propõe este 

trabalho.  

Conforme salientei anteriormente, ao deparar-me com os materiais coletados 

e após as várias leituras elenquei dois eixos para orientar as análises dos materiais, 

são eles: O primeiro tematiza a visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil nos 

currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades federais Brasileiras na 

perspectiva de formação para um Pedagogo Generalista; o segundo, tematiza qual o 

lugar da educação das crianças de zero a três anos nos currículos dos cursos de 

Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras. Na próxima seção abordo o 

primeiro eixo de análise. 

4.1 A visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil nos currículos dos cursos 
de Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras na perspectiva de 
formação de um Pedagogo Generalista 
 

Partindo então para este primeiro eixo de análise, que tematiza a 

visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil nos currículos dos cursos de 

Pedagogia de Universidades Federais Brasileiras na perspectiva de uma formação 

para um Pedagogo Generalista, apresento os dados que foram coletados ao longo 

deste período de pesquisa. 
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Conforme salientei no capítulo 2, na seção 2.1, durante um grande período 

deste processo de escrita, a busca pelo material se tornou um dos fatores mais 

importantes para esta pesquisa, pois uma quantidade considerável de Universidades 

Federais são encontradas em nosso país, porém, das sessenta Universidades 

Federais que estão dispostas no site do MEC, quarenta e oito possuem o curso de 

Pedagogia. 

É importante destacar, que das quarenta e oito Universidades Federais que 

possuem cursos de Pedagogia, oito não apresentaram ou não foram encontradas 

disciplinas com especificidade em Educação Infantil. Os dados encontrados para a 

realização das análises, foram obtidos nos sites das próprias Universidades, porém, 

posteriormente tentei entrar em contato com algumas Universidades que não 

apresentavam disciplinas específicas para Educação Infantil ou que apresentavam 

dados incompletos, contudo não consegui respostas com todas as contatadas. Este 

contato foi feito através de e-mail, telefone e contado pessoal com professores 

conhecidos.  

Assim, ainda que possam ser encontradas informações além das que obtive 

nos sites, o fato delas não estarem disponíveis já é um aspecto que pode ser 

analisado. Diante destes dados, apresento cinco tabelas8 elaboradas para 

demonstrar o que foi encontrado nas Universidades pesquisadas. Bem como o 

mapa do território brasileiro, as tabelas também estão dispostas a partir das regiões 

brasileiras. 
 

Tabela 3 - Dados encontrados das Universidades Federais da região Norte  

                                                                 
8 - As tabelas estão representadas por “N/P” quando não apresentam dados referentes às disciplinas 

relacionadas a Educação Infantil e por ”N/E” quando nenhum dado foi dado foi encontrado.  

 Região Norte  

Estado Sigla das 
Universidade com 

curso de Pedagogia  

Ementa / 
Grade 

curricular 

Disciplina 
direciona
da para 

Ed. 
Infantil 

Disciplin
a 

específic
a zero a 
três anos 

Disciplina 
de Estágio 

em Ed. 
Infantil 

Acre UFAC 
Universidade Federal do 

Acre 
EMENTA 2        N/P 2 

Amazonas UFAM 
Universidade Federal do 

Amazonas 
N/E N/E N/E       N/E 
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Fonte: Organizado pela pesquisadora 

 

Olhando para os dados que foram encontrados nesta região, nota-se que 

dentre os sete Estados, são encontradas nove Universidades Federais. Dessas nove 

Universidades Federais, as dos estados do Amazonas, Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), e do Tocantins, a Universidade Federal do Tocantins (UFT), não 

foram encontrados dados no site para realização das análises.  

Contudo, nas demais Universidades Federais, foram encontrados a partir das 

ementas ou das grades curriculares os seguintes dados de disciplinas obrigatórias 

direcionadas exclusivamente para Educação Infantil: no estado do Acre, 

Universidade Federal do Acre (UFAC) aparecem duas disciplinas referentes à 

Educação Infantil e duas disciplinas de estágio em Educação Infantil; já no Amapá, a 

Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), possui uma disciplina direcionada para 

Educação Infantil e duas disciplinas de estágio; no estado de Roraima, na 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), três disciplinas e uma de estágio em 

Educação Infantil; em Rondônia, na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) duas disciplinas direcionadas para Educação Infantil e uma disciplina de 

estágio.  

No estado do Pará, a Universidade federal do Pará (UFPA), possui duas 

disciplinas direcionadas e uma de estágio, na Universidade Federal do Oeste do 

Pará (UFOPA) encontrei duas disciplinas e uma de estágio em Educação Infantil, na 

Amapá UNIFAP 
Universidade Federal do 

Amapá 
EMENTA 1 N/P 2 

Roraima UFRR 
Universidade Federal de 

Roraima 
EMENTA 3 N/P 1 

Rondônia UNIR 
Fundação Universidade 
Federal de Rondônia 

GRADE C. 2 N/P 1 

Pará UFPA   
Universidade Federal do 

Pará 
 

 UFOPA   
Universidade Federal do 

Oeste do Pará 
 

UNIFESSPA   
Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará 

EMENTA 

 

EMENTA 

 

  GRADE C. 

         2 

 

2 

 

         1 

N/P 

 

N/P 

 

N/P 

  1 

 

  1 

   

          1 

Tocantins UFT  
 Universidade Federal do 

Tocantins 
N/E N/E N/E N/E 



77 

 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) encontrei somente 

uma disciplina obrigatória e uma de estágio. Por fim, em nenhuma Universidade 

foram encontradas disciplinas obrigatórias referentes à educação das crianças de 

zero a três anos, não apresentando ênfase para esta faixa etária. 

Portanto, nesta região o que me chama a atenção, conforme foi descrito, foi 

que o número máximo de disciplinas que encontrei no material coletado, foi de três, 

bem como a ausência de disciplinas específicas acerca da educação das crianças 

de zero a três. 

 
Tabela 4 – Dados encontrados das Universidades Federais da região Nordeste 

 Região Nordeste  

Estado     Universidade com 
curso de Pedagogia  

Ementa/ 
Grade 

curricular 

Disciplina 
direciona
da para 

Ed. 
Infantil 

Disciplina 
específica 

zero a 
três anos 

Disciplina 
de Estágio 

em Ed. 
Infantil 

Alagoas UFAL  
Universidade Federal 

de Alagoas   
EMENTA 3 N/P 1 

Bahia 

UFBA   
Universidade Federal 

da Bahia   
UFRB 

Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia 

EMENTA 

 

N/E 

2 

 

N/E 

N/P 

 

N/E 

1 

 

N/E 

Ceará 

 UFC 
Universidade Federal 

do Ceará 
UNILAB 

Universidade da 
Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-
Brasileira 

 

EMENTA 

 

EMENTA 

 

3 

 

1 

 

 

     N/P 

 

     N/P 

 

       1 

 

       1 

Maranhão UFMA 
Universidade Federal 

do Maranhão 
EMENTA 2 N/P 1 

Paraíba UFCG 
Universidade federal da 

Campina Grande 
EMENTA 3 N/P 1 

Pernamb
uco 

UFRPE 
Universidade Federal 
Rural de Pernambuco 

UFPE 
Universidade Federal 

de Pernambuco  

GRADE C. 

 

EMENTA 

3 

 

1 

N/P 

 

N/P 

N/E 

 

1 
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Fonte: Organizado pela pesquisadora 

 

 Na região nordeste, é onde se encontra o maior número de Estados 

brasileiros, com isso, também pude verificar um grande número de Universidades 

Federais, sendo um total de doze. Descrevendo e analisando os dados contidos na 

tabela, a partir das ementas ou das grades curriculares, o número de disciplinas 

obrigatórias relativas somente à Educação Infantil, por Universidade foi: no estado 

de Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) três disciplinas obrigatórias 

e uma de estágio.  

 Na Bahia, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) possui duas disciplinas 

para Educação Infantil e uma direcionada para estágio; no estado do Ceará, na 

Universidade Federal do Ceará (UFC) possui três disciplinas voltadas para 

Educação Infantil e uma para o estágio,  a Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) uma disciplina de Educação Infantil e uma de 

estágio; no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) consta duas 

disciplinas para Educação Infantil e uma para estágio.  

 Já na Paraíba, na Universidade federal da Campina Grande (UFCG), 

constava um número de três disciplinas de Educação Infantil e uma de estágio; no 

estado de Pernambuco, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 

encontrei somente as três disciplinas direcionadas para Educação Infantil sem 

referência para estágio nesta área. Já, na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), aparece uma disciplina com direcionamento e uma de estágio.  

 No estado do Piauí, na Universidade Federal do Piauí UFPI (Piauí) duas 

disciplinas com direcionamento e uma de estágio; em Rio Grande do Norte, a 

Universidade Federal do Rio Grande Norte (UFRN) apresenta uma disciplina com 

direcionamento e uma de estágio e por último, no estado de Sergipe, na 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), encontrei uma disciplina com 

Piauí UFPI 
Universidade Federal 

do Piauí 
GRADE C. 2 N/P 1 

Rio 
Grande 

do Norte 

UFRN 
Universidade Federal 
do Rio Grande Norte 

GRADE C. 1 N/P 1 

Sergipe UFS 
Universidade Federal 

de Sergipe 
EMENTA 1 N/P 1 
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direcionamento e uma de estágio. Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB) não encontrei material disponível para análise. 

 Nesta região, pude perceber, que mesmo tendo um grande número de 

Universidades Federais, o número máximo de disciplinas com direcionamento para 

Educação Infantil que encontrei nos currículos pesquisados foi de três e não 

passando de, no máximo, uma disciplina de estágio. Assim, as Universidades desta 

região, não apresentaram ênfase para a educação dos bebês e crianças bem 

pequenas.  
Tabela 5 – Dados encontrados das Universidades Federais da região Centro – Oeste 

Fonte: Organizado pela pesquisadora 

 

Os dados que encontrei, a partir das ementas ou das grades curriculares dos 

currículos das Universidades Federais referentes à região Centro-oeste se 

apresentam da seguinte forma: Universidade de Brasília (UNB) apresenta uma 

disciplina direcionada para Educação Infantil, mas não consta nenhum dado para 

estágio para esta faixa etária; Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) uma 

disciplina com especificidade em Educação Infantil e uma de estágio; Universidade 

Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) encontrei uma disciplina direcionada para 

Educação Infantil e duas disciplinas de estágio direcionados para Educação Infantil, 

 Região CENTRO-OESTE  

Estado  Universidade com curso 
de Pedagogia  

Ementa/ 
Grade 

curricular 

Disciplina 
direciona
da para 

Ed. 
Infantil 

Disciplina 
específica 

zero a 
três anos 

Disciplina 
de Estágio 

em Ed. 
Infantil 

Brasília UNB 
Universidade de Brasília 

EMENTA/G
RADE C. 

1 N/P N/P 

Goiás UFG 
Universidade Federal de 

Goiás 
N/E N/E N/E N/E 

Mato 
Grosso 

UFMT 
Universidade Federal do 

Mato Grosso 
EMENTA 1 N/P 1 

Mato 
Grosso 
do Sul 

UFMS 
Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul 
UFGD 

Universidade Federal de 
Grandes Dourados 

GRADE C 

 

EMENTA. 

1 

 

3 

N/P 

 

N/P 

2 

 

2 
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Universidade Federal de Grandes Dourados (UFGD), três disciplinas de Educação 

Infantil estão presentes no currículo e duas de estágio. 

A partir dos dados descritos, pude notar um pequeno número de disciplinas 

obrigatórias oferecidas no currículo das Universidades, pois em sua maioria aparece 

somente uma. Porém, no Estado do Mato Grosso do Sul e nas suas duas 

Universidades Federais, apontam para dois estágios nesta área da educação, 

mesmo assim, não há destaque para a Educação Infantil e educação de crianças de 

zero a três anos. 

 
Tabela 6 – Dados encontrados das Universidades Federais da região Sudeste  

 Região Sudeste  

Estado  Universidade com curso 
de Pedagogia  

Ementa/ 
Grade 

curricular 

Disciplina 
direcionad
a para Ed. 

Infantil 

Disciplina 
específica 

zero a 
três anos 

Disciplina 
de Estágio 

em Ed. 
Infantil 

Espirito 
Santo 

UFES 
Universidade Federal do 

Espirito Santo 

EMENTA           3         1          2 

Minas 
Gerais 

UNIFAL 
Universidade Federal de 

Alfenas 
UFVJM  

 Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 
UFJF 

Universidade Federal de 
Juiz de Fora 

UFLA 
Universidade Federal de 

Lavras 
UFOP 

na Universidade Federal 
de Ouro Preto 

UFSJ 
Universidade Federal São 

João del-Rei 
UFU 

Universidade Federal de 
Uberlândia 

UFV 
Universidade Federal de 

Viçosa 
UFMG  

Universidade Federal de 
Minas Gerais 

EMENTA 

 

   EMENTA 

 

N/E 

  GRADE C. 

     

  GRADE C. 

       

    EMENTA 

 

GRADE C. 

 

GRADE C. 

 

EMENTA 

4 

 

2 

 

N/E 

 3 

 

N/P 

                     
4 

 

1 

 

2 

 

5 

N/P 

 

N/P 

 

N/E 

        N/P 

            

  N/P 

            

  N/P 

 

N/P 

 

N/P 

 

N/P 

N/E 

 

1 

 

N/E 

1 

 

        1 

                    
2 

                     

1 

                                   

1                                         

                                    

          1 
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Fonte: Organizado pela pesquisadora 

 

Na região Sudeste, embora seja representada por quatro Estados brasileiros, 

o número de Universidades Federais é consideravelmente grande, totalizando 

dezesseis. Partindo destas dezesseis Universidades Federais e da observação das 

ementas ou das grades curriculares encontradas, os dados obtidos foram: 

Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) apresenta duas disciplinas 

direcionadas para Educação Infantil, uma disciplina específica de zero a três anos e 

duas disciplinas de estágio. 

No estado de Minas Gerais, na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) o 

curso de Pedagogia possui em seu currículo quatro disciplinas para Educação 

Infantil, porém não demonstra disciplina de estágio, na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), constam duas disciplinas com 

direcionamento para Educação Infantil e uma para estágio, na Universidade Federal 

de Lavras (UFLA) três disciplinas direcionadas para Educação Infantil e uma 

disciplina de estágio, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) não aparece 

referência de disciplinas para Educação Infantil, porém no programa do curso, a 

disciplina de estágio está contemplada. Na Universidade Federal São João del-Rei 

(UFSJ) aparece quatro disciplinas de Educação Infantil e duas disciplinas de estágio, 

a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) apresenta uma disciplina de Educação 

Infantil e uma disciplina referente ao estágio nesta área, na Universidade Federal de 

Rio de 
Janeiro 

UFRJ 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 
UNIRIO 

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 

 
UFF 

Universidade Federal 
Fluminense 

UFRRJ 
Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) no Rio de 

Janeiro 

   GRADE 

      

  EMENTA 

 

GRADE C. 

 

N/E 

          2 

                       

2 

 

           1 

 

          N/E 

      N/P 

                  
N/P 

 

  N/P 

 

N/E 

      N/P 

            

         1 

  

 N/P 

 

N/E 

São 
Paulo 

UNIFESP 
Universidade Federal de 

São Paulo 
UFSCar 

Universidade Federal de 
São Carlos 

GRADE C. 

 

                  
EMENTA 

3 

 

3 

N/P 

 

N/P 

N/P 

 

1 
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Viçosa (UFV) consta duas disciplinas direcionadas para Educação Infantil e uma 

para o estágio, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) cinco disciplinas 

para Educação Infantil estão presentes no currículo e uma de estágio. 

Ainda nesta região, os dados do Estado do Rio de Janeiro, se apresentam 

deste modo: na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram encontradas 

duas disciplinas direcionadas para Educação Infantil e nenhuma para estágio, na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), duas disciplinas para 

Educação Infantil e uma para estágio, na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

apenas uma disciplina de Educação Infantil foi encontrada.  

Já no estado de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

apresenta três disciplinas direcionadas para Educação Infantil e nenhuma referência 

para estágio e na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), consta três 

disciplinas com especificidade em Educação Infantil e uma disciplina de estágio. 

Partindo do detalhamento dos dados que foram obtidos, percebi que os 

números máximos de disciplinas constante nos currículos pesquisados são de 

quatro e cinco, embora na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em Minas 

Gerais e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) no Rio de 

Janeiro, não tenham oferecido material para pesquisa. Destaco que nesta região, 

não foram encontrados dados que tragam ênfase para a Educação Infantil e a 

educação dos bebês e crianças bem pequenas, tendo em vista que o estado do 

Espirito Santo apresente disciplina específica para zero a três.  

 

 Região Sul  

Estado Universidade com curso 
de Pedagogia  

Ementa / 
Grade 

curricular 

Disciplina 
direcionada 

para Ed. 
Infantil 

Disciplina 
específic
a zero a 
três anos 

Disciplina 
de Estágio 

Paraná UFPR 
Universidade Federal do 

Paraná 

EMENTA              2   N/P             1 

Rio 
Grande 
do Sul 

UFFS 
Universidade Federal da 

Fronteira Sul 
UNIPAMPA (Jaguarão)  

Universidade Federal do 
Pampa 
UFPEL 

EMENTA 

 

EMENTA 

 

          2 

            

          3 

 

  N/P 

   

N/P 

   

         1 

             

         1   

 

Tabela 8 – Dados encontrados das Universidades Federais da região Sul.  
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Fonte: Organizado pela pesquisadora 

 

A região Sul, é a menor no que diz respeito ao número de Estados, porém 

apresenta oito Universidades Federais, nos quais os dados encontrados de cada 

uma delas, referentes ao que está disposto na tabela será representado neste 

momento: Universidade Federal do Paraná (UFPR) (Paraná) duas disciplinas 

direcionadas para Educação Infantil e uma para estágio.  

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) conta com duas disciplinas 

direcionadas para Educação Infantil e uma para estágio, a Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA) apresenta três disciplinas direcionadas para Educação Infantil 

e uma de estágio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apresenta 

cinco disciplinas com direcionamento para Educação Infantil e duas de estágio, a 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) consta em seu currículo oito disciplinas 

específicas para Educação Infantil, sendo destas, uma disciplina com 

direcionamento específico para o zero a três e uma de estágio, a Universidades 

Federal de Santa Maria (UFSM), apresenta duas disciplinas de Educação Infantil e 

uma para o estágio. Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), consta 

duas disciplinas com direcionamento para Educação Infantil e uma para estágio. Na 

Universidade Federal de Pelotas, não foram encontrados dados que pudessem ser 

utilizados nesta pesquisa. 

Observando o que foi descrito, pude notar que a região Sul foi  a que mais 

demonstrou disciplinas com direcionamento para Educação Infantil, sendo o número 

máximo de disciplinas encontradas foi de oito. Percebi também, que o estado do Rio 

Grande do Sul, foi o que mais apresentou disciplinas com esta especificidade, sendo 

este contabilizado em 22 disciplinas. 

Universidade Federal de 
Pelotas 
FRGS 

 Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 

FURG 
 Universidade Federal do 

Rio Grande  
UFSM 

Universidades Federal de 
Santa Maria 

      N/E 

 

 GRADE C. 

 

EMENTA 

 

GRADE C. 

      N/E                

 

         5 

         

         6 

 

        2 

      N/E 

 

        2    

      

       1 

  

  N/P 

     N/E 

            

        2 

       

        1 

            

        1 

Santa 
Catarina 

UFSC 
Universidade Federal de 

Santa Catarina 

EMENTA         2       N/P        1 



84 

 

No que diz respeito à região Sul gostaria de ressaltar um aspecto. Nesta 

região, encontramos em várias Universidades a existência de grupos de pesquisa 

referentes à Educação Infantil. Como exemplo, podemos citar os grupos de pesquisa 

de algumas destas Universidades, como o Núcleo de Estudos e Pesquisas da 

Educação na Pequena Infância – NUPEIN, da Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC; o Grupo de Estudos em Educação Infantil e Infâncias – GEIN, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS; o Núcleo de Estudo e 

Pesquisa em Educação da Infância – NEPE, da Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG; o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Infância e Educação Infantil – NEPIE, 

da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Estes são alguns dos grupos de 

pesquisa das Universidades Federais da Região Sul, que pesquisam temáticas 

relacionadas à infância e à Educação Infantil. Tendo em vista que estes grupos de 

pesquisa estão consolidados há muitos anos nas Universidades, têm desenvolvido 

muitos estudos acerca da educação da infância e da formação de professores. 

Nesse sentido, podemos inferir que a existência e atuação destes grupos de 

pesquisa pode ser um elemento relevante na presença da Educação Infantil nos 

currículos dos cursos de Pedagogia desta região. 

Olhando para os dados que foram coletados, pensando na 

visibilidade/invisibilidade da Educação Infantil, pude perceber que das quarenta e 

oito Universidades Federais que possuem o curso de Pedagogia, quarenta 

apresentam disciplinas que são direcionadas para a Educação Infantil, sendo que 

em média, o total nos currículos dos cursos analisados, o número de disciplinas 

obrigatórias com especificidade em Educação Infantil varia de uma à cinco, sendo 

que em três Universidades o número encontrado foi um pouco maior, de seis à nove 

disciplinas. Em alguns currículos, existem disciplinas eletivas ou optativas 

relacionadas à Educação Infantil que varia em média de uma, duas ou quatro.  

Dentro desta contagem, uma Universidade apresentou a especificidade para 

esta faixa etária somente em disciplinas optativas. Há também, currículos que 

apresentam disciplinas que tratam da Educação Infantil de modo mais geral 

abrangendo juntamente outras etapas da educação como os Anos Iniciais e a EJA, 

ou seja, não apresentam ênfase ou especificidade apenas para a Educação Infantil. 

Estas disciplinas abordam Educação Infantil, anos iniciais e EJA, sem enfatizar as 

especificidades de uma única etapa educacional. Sendo assim, estas disciplinas não 

fizeram parte do material de análise.  
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Cabe salientar que a maior parte dos dados coletados foram obtidos por meio 

dos subsídios que se encontravam disponíveis nos sites das universidades ou nos 

PPCs. Neste sentido, não é possível afirmarmos que todos os dados estejam 

atualizados, tendo em vista que não consegui contato com todas as universidades. 

Em algumas universidades foi possível contatar a coordenação do curso, que 

forneceu subsídios com relação às disciplinas específicas da Educação Infantil, e até 

mesmo, uma atualização dos mesmos. Porém, ainda que possa ocorrer alguma 

informação que não esteja atualizada, estes dados apresentados nos parágrafos 

anteriores são importantes para fazermos uma reflexão acerca do lugar da 

Educação Infantil nos currículos dos cursos analisados neste estudo, tendo em vista 

que se configuram como material público e de divulgação dos cursos.  

A Educação Infantil, como já foi apresentado no decorrer deste trabalho, 

passou a integrar a Educação Básica e com isto ganhou mais visibilidade diante aos 

aspectos que são considerados importantes para o desenvolvimento das crianças 

desta faixa etária, como por exemplo a indissociabilidade do cuidar/educar, bem 

como a necessidade de formação específica dos profissionais. 

Porém, como demonstrei a partir dos dados coletados e apresentados nas 

tabelas, os currículos dos cursos de Pedagogia que foram pesquisados, parecem 

dar pouca visibilidade para a Educação Infantil, partindo na direção da formação de 

um “Pedagogo generalista” (Carvalho, 2011). Tal aspecto, pode ter relação com a 

atual formação do pedagogo que está proposta nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Pedagogia (2006), onde apontam para uma ampla formação, 

direcionando este profissional para atuar nas diferentes etapas da educação como a 

Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos e, ainda, na Gestão escolar.  

Assim, mesmo que exista uma legislação que imponha a formação de um 

Pedagogo generalista, cabe uma problematização que possa contribuir para um 

movimento de mobilização para uma nova alteração nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia, de forma a dar mais especificidade para as 

diferentes áreas de atuação do pedagogo. 

Preciso salientar que antes da aprovação das atuais Diretrizes Nacionais para 

o curso de Pedagogia, muitas Universidades possuíam cursos específicos para 

formação de professores para atuarem na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Isso oportunizava uma maior abordagem das especificidades 
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de cada etapa, e no que tange ao foco deste estudo, com relação aos aspectos 

relacionados à Educação Infantil nos currículos dos cursos de Pedagogia. Esse é o 

caso da Universidade Federal do Rio Grande – FURG-, por exemplo, que possuía 

um curso com habilitação para a Educação Infantil e outro para os anos iniciais. 

A partir da aprovação das novas Diretrizes, os cursos precisaram fazer 

adaptações, rever os currículos e realizar alterações de forma a dar conta de toda a 

formação prevista nas Diretrizes. Nesse sentido, currículo pode ser entendido como 

ordenador da prática, prever as instancias que devem ser percorridas para que se 

possa ter o cumprimento de um trajeto educativo (CASTELLO E MÁRSICO, 2007, p. 

85). 

 Isso pode ter relação com as disputas que são feitas no currículo, com as 

relações de poder que podem existir nos currículos, pois como diz Oliveira (2016): 

 
O currículo, em si mesmo, carrega em seu discurso mecanismos de 
poder e controle, incluindo e excluindo diversos conhecimentos 
científicos. Os próprios mecanismos de inclusão e exclusão são 
ferramentas inerentes ao discurso curricular predominantes nas 
instituições escolares (p. 396-397) 

 

Os discursos presentes nos currículos, operam como relações de poder, afim 

de que podem representar, instituir, qualificar o que a instituição visa como formação 

adequada, prevendo as formas de ser dos que estão envolvidos neste currículo. 

Oliveira (2016), coloca que o texto presente no currículo, propõem comportamentos, 

posturas que são adotadas no espaço da instituição assumindo “os discursos 

inerentes ao espaço que ocupam” (p. 399). Esta mesma autora, ressalva ainda que: 

 
Os discursos presentes no currículo modificam e reorganizam as 
regras do processo educacional, definindo os papéis 
desempenhados pelos que habitam a instituição escolar e 
determinam a ordenação dos conteúdos a serem ensinados na 
escola, como forma de governamentalidade (OLIVEIRA, 2016, p. 
399). 

 

Contudo, a partir da nova legislação para o curso de Pedagogia, os currículos 

passaram por muitas modificações e ainda passam, pois precisam dar conta de uma 

ampla formação, como já mencionei anteriormente, e com isso alguns aspectos 

podem ter mais visibilidade que outros, algumas áreas podem ser mais privilegiadas 

que outras, tendo em vista as relações de poder que as norteiam. 
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Com isso, levo-me a pensar que talvez, o pequeno número de disciplinas 

direcionadas para a Educação Infantil encontrado nos currículos dos cursos 

pesquisados, tenha relação com a quantidade de áreas de atuação que a formação 

precisa dar conta, instituindo saberes e os modos de ser pedagogo Podemos dizer, 

então, que pequena visibilidade da Educação Infantil é efeito da Pedagogia 

Generalista, que é efeito do papel salvacionista atribuído à educação, à escola e ao 

professor. Nesse sentido, a partir do que coloquei até aqui, podemos perceber que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, entre outros aspectos, operam como uma forma 

de governamento nos processos de formação dos pedagogos. Sobre essa questão, 

Carvalho (2011) ressalta que:  

 
Tal forma de governamento operada pelas diretrizes se constitui 
como uma prática que não evidencia somente uma nova forma de 
organização curricular do Curso de Pedagogia, mas que também 
aponta para um alargamento das funções do pedagogo enquanto 
profissional da educação (CARVALHO, 2011, p.131). 

 
Estas formas de governamento que remetem ao “alargamento das funções” 

do professor a partir da formação generalista, provocam efeitos nos currículos dos 

cursos de Pedagogia. É possível perceber isso nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos analisados, uma vez que nestes documentos, em sua maioria, não 

apresentam certa especificidade nas diferentes etapas da educação que o 

profissional deverá se formar, descrevendo de forma generalizada o que prevê para 

aquela formação. Não há uma discussão nos Projetos Pedagógicos acerca das 

especificidades de cada etapa que o pedagogo precisa conhecer.  

Portanto, olhando para as ementas das disciplinas dos cursos pesquisados, 

por exemplo, é notório o grande número de temas que precisam ser abordados 

durante os anos de duração dos cursos, para superar o que o currículo propõe para 

as etapas da educação em que o “pedagogo generalista” precisará atender. 

Percebemos isso, também, nos objetivos que estão expressos nos Projetos 

Pedagógicos dos cursos. Nesse sentido, apresento alguns excertos retirados dos 

objetivos de algumas propostas pedagógicas curriculares: 
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Dando seguimento a partir dos excertos apresentados, levo-me a pensar 

sobre a responsabilidade que vem sendo dada a este professor, em obter todos os 

conhecimentos e atribuições para então, educar as crianças e os jovens que lhe 

passarão. Carvalho (2011) ressalta que a tarefa que o professor tem de ensinar 

acompanha uma possibilidade de transformação social, sendo assim por muitas 

vezes culpabilizado pelos fracassos da educação. Muitas vezes cabe ao professor o 

papel que vai muito além da tarefa educacional, tendo que dar conta de valores e 

atitudes de responsabilidade da família das crianças e isso acaba por acarretar uma 

noção salvacionista e assistencial atribuída à educação e ao professor.  

Sendo assim, como já encaminhado anteriormente, o pedagogo passa a 

ocupar uma posição estratégica para o governamento da população. Como diz 

Carvalho (2011, p. 153) “o pedagogo passa a ocupar uma posição estratégica no 

governamento da população, pois, através de sua formação, será educado, formado, 

disciplinado para ensinar de certa forma e produzir um determinado tipo de aluno e 

cidadão”. Ainda segundo este autor, pode-se dizer que as DCNP estão instituindo 

formas de ser pedagogo, onde os saberes produzidos podem criar subjetividades 

para esse professor, levando a condução das condutas de si e dos demais. 

 “Pretendemos chegar à formação de um profissional capacitado para agir nas diversas 
realidades educacionais no decorrer da sua atividade docente e contribuir, mesmo 
reconhecendo os limites de ação da educação escolar, para a transformação da 
sociedade, resgatando-se o aspecto social como fonte de reflexão profissional, geradora 
de saberes”  (Proposta Pedagógica Curricular, UFSM). 

 

 

realidades educacionais no decorrer da sua atividade docente e contribuir, mesmo 

reconhecendo os limites de ação da educação escolar, para a transformação da sociedade, 

resgatando-se o aspecto social como fonte de reflexão profissional, geradora de saberes.”  
(Proposta Pedagógica Curricular, UFSM) 

Formar Licenciados em Pedagogia, com graduação plena, para o exercício da docência 
na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e em 
Programas/projetos de Formação Continuada dos profissionais da Educação Básica; 
para a Gestão de Sistemas e Unidades Educacionais, voltados para o atendimento das 
demandas sociais de forma crítica, embasada nos referenciais teórico-metodológicos 
construídos no decorrer do processo formativo tendo como ênfase a ética e o respeito às 
diversidades pessoais e sociais. (Proposta Pedagógica Curricular, UFMA, 2010). 

O Curso de Pedagogia da UFSC, sob forma de licenciatura plena formará PEDAGOGOS 
para atuar no Magistério de 1º. Grau – séries iniciais, Magistério de 2º. Grau, Educação 
Pré-Escolar, Educação Especial, Orientação Educacional e Supervisão escolar. 
(Proposta Pedagógica Curricular, UFSC, não tem ano). 
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 Olhando através de uma lente teórica pós-estruturalista e mais 

especificamente foucaultiana, me levei a pensar a partir desta lógica da formação 

para o governamento da população, tendo em vista que os cursos de pedagogia se 

constituem e se transformam a partir das políticas culturais e governamentais da 

época e da organização da sociedade (CARVALHO, 2011). Na atualidade, por 

exemplo, está cada vez mais escasso um lugar para o profissional que não tenha 

uma formação adequada aos princípios da concorrência do mercado de trabalho, 

que não esteja atualizado e preparado para dar conta das necessidades e 

especificidades que emergem para formação das crianças.  

Tendo em vista as exigências advindas da formação para o mercado de 

trabalho, nota-se que as Novas Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia de 

2006, propõem a formação de um profissional polivalente e, ainda segundo Carvalho 

(2011), empreendedor de si e em constante formação. Isso me leva a pensar em 

como o profissional será capaz de realizar a sua tarefa perante toda essa 

responsabilidade. 
 
Desse modo, é possível dizer que o governamento viabilizado nas 
DCNP, por meio das orientações que prescrevem a formação do 
pedagogo, constitui-se em uma forma de ação que objetiva guiar, 
moldar, transformar a conduta dos acadêmicos de maneira a torná-
los sujeitos polivalentes e empreendedores de sua própria realização 
profissional (CARVALHO, 2011, p. 134).  

 

Pensando ainda nessa direção, o pedagogo, segundo Carvalho (2011), pode 

ser visto como um empreendedor de si, pois no que tange à racionalidade política 

neoliberal em que estamos vivendo, a busca pelo conhecimento, por uma formação 

na qual desenvolva novas competências e habilidades, a necessidade de estar 

sempre investindo em si para uma maior valorização com  a pretensão de superar 

as demandas educacionais da atual sociedade e estar ao alcance de todas as 

necessidades educacionais, sociais, tecnológicas, de seu trabalho, de seus alunos, 

e de si mesmo,  se torna imprescindível.  

Costa (2009), aponta que a racionalidade neoliberal, torna indivíduos cada 

vez mais competitivos e avaliados diante dos investimentos que fazem em si para 

que possam ter a melhor valorização possível em um mercado cada vez mais 

competido, sendo sua educação e formação as formas de investimento através das 
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novas tecnologias e mecanismos de governo. Articulando com a questão das 

competências apontadas acima, o autor coloca: 

 
Creio que a teoria do Capital Humano e a cultura do 
empreendedorismo não estão desvinculadas, por outro lado, da 
crescente atenção e valorização que se vem dando, de duas 
décadas para cá, e hoje mais do que nunca, à questão das 
competências - na formação do professor, nos processos de 
aprendizagem dos alunos (aprender a aprender), na montagem dos 
programas curriculares, nas formas de avaliação e na educação, 
tomada num sentido amplo (COSTA, 2009, p. 182). 

 

 Tal atitude, que pode ser potencializada desde o processo de formação 

inicial, está imbricada com as possibilidades de gerar mais oportunidades de 

crescimento econômico, crescimento psíquico.  

 
Portanto, o pedagogo, desde a formação acadêmica, passa a 
assumir a perspectiva gerencialista de si mesmo através do 
empreendedorismo, enquanto uma visão de mundo, na qual o 
mesmo torna-se um grande empresário de si, sendo responsável por 
aprender sozinho, por aprender a aprender, por aprender sempre, 
por inovar e por buscar alcançar metas cada vez mais ousadas e 
desafiadoras em sua vida profissional (CARVALHO, 2011, p. 250). 

 

Ainda seguindo nesta linha do empresariamento de si, na busca pelo 

conhecimento, por uma formação que lhe dê mais oportunidades é possível 

apresentar a concepção de Homo Oeconomicus do neoliberalismo apresentada por 

Foucault, quando retrata o homo oeconomicus como aquele que investe em si 

mesmo, que é o seu próprio capital, que é capaz de produzir sua própria renda. 

Segundo Foucault (2008, p. 311):  

 
O homo oeconomicus é um empresário, e um empresário de si 
mesmo. Essa coisa é tão verdadeira que, praticamente, o objeto de 
todas as análises que fazem os neoliberais será substituir, a cada 
instante, o homo oeconomicus parceiro da troca por um homo 
oeconomicus empresário de si mesmo, sendo ele próprio seu capital, 
sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de 
[sua] renda. 

 

Partindo desta concepção de Homo Oeconomicus do Neoliberalismo, como 

aquele que produz seu próprio capital, destaco também uma das coisas que mais 

me chamou a atenção e que acredito ser de grande aproximação como minha 
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pesquisa que diz respeito à análise realizada por Foucault (2008), sobre a 

concepção dos economistas da escola de Chicago, como Theodore Schultz, sobre o 

capital humano. Para estes teóricos da escola de Chicago, como Theodore Schultz, 

o homem é o próprio capital e não mais aquele que explora o trabalhador, mas 

nessa perspectiva, não tem como dissociar o sujeito do capital, o capital do 

trabalhador, é importante para o sujeito o resultado do próprio trabalho, essa renda 

será produzida para ele mesmo, onde chama-se de capital tudo que pode ser uma 

renda futura.  

Capital humano são os atributos físicos, psicológicos, comportamentais, as 

habilidades, competências que esse sujeito é capaz de desenvolver onde e isso tudo 

forma seu capital, fatores que tornam essa pessoa capaz de ganhar aquela renda. 

Assim a partir desta lógica de mercado, que podemos pensar em Capital Humano, 

onde na contemporaneidade, cada vez mais os sujeitos visam melhorar, aprimorar e 

aprofundar seus conhecimentos, seus estudos em virtude da garantia de uma 

melhor colocação no mercado de trabalho, como apresenta Ambrózio (2012, p. 58): 

 
E é no processo desencadeado por esse elo entre a 
governamentalidade neoliberal e o corpo dos sujeitos 
contemporâneos que localizamos o empresariamento da vida, ou 
seja, para competir cada vez mais acirradamente os sujeitos têm de 
tomar como princípios éticos de constituição de si os enunciados 
propagados pela gerência, tornando suas vidas uma aplicação de um 
tipo de capital que é atualmente denominado “capital humano”.  

 

Partindo destes questionamentos sobre Capital Humano, pude fazer uma 

relação com objetivo desta pesquisa que visou entender, como os discursos 

presentes nas ementas e PPCs analisados, vem conduzindo a conduta e produzindo 

verdades na formação dos professores podem andar lado a lado na busca do 

aperfeiçoamento da prática, da busca por melhor colocação no mercado de trabalho 

e melhor renda para um aproveitamento futuro.  

Foucault (2008), apresenta uma concepção sobre o Capital Humano que vai 

ao encontro desta discussão quando apresenta que, “formar capital humano, formar, 

portanto, essas espécies de competência-máquina que vão produzir renda, ou 

melhor, que vão ser remuneradas por renda, quer dizer 0 que? Quer dizer, é claro, 

fazer o que se chama de investimentos educacionais” (FOUCAULT, 2008, p. 315). 
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Neste sentido, ainda apresentando o pedagogo como um empreendedor, 

sendo aquele que busca e que aprimora seus conhecimentos, cabe dizer que se 

torna um investidor do seu capital humano. 

Isto não significa que busca somente uma boa colocação no mercado de 

trabalho ou uma melhor renda, mas com um olhar para o intelecto, na busca por 

formação, por inovação, “que tem que funcionar sob o imperativo permanente de 

fazer investimentos em si mesma para produzir rendimentos e continuar ativa no 

mercado de trabalho durante todo o decorrer de sua vida útil” (CARVALHO, 2011, p. 

255).  

Partindo que foi colocado sobre o pedagogo empreendedor, apresento aqui 

uma relação com alguns aspectos que são ressaltados em muitos Projetos 

Pedagógicos no item “perfil do profissional”. Ao apresentarem o perfil do profissional, 

a maioria dos Projetos descreve uma formação generalista a partir da lógica que 

pode se relacionar com o pedagogo empreendedor e produtor do seu próprio capital 

humano. Trago alguns exemplos retirados de alguns PPCs: 

[...] cabe ao Pedagogo contribuir para a tarefa de democratizar o acesso aos 
conhecimentos, visando, entre outros objetivos, a promoção da melhoria nas condições 
de vida das pessoas. De modo mais específico isso implica ser um profissional capaz de 
investigar, refletir, gerar conhecimento, gerir e ensinar tanto no âmbito escolar como em 
espaços não-escolares. Tais competências são coerentes com aquilo que o “perfil do 
profissional a ser formado pela UFSCar” acentua: aprender de forma autônoma e 
contínua, realizando o duplo movimento de derivar o conhecimento; “atuação 
inter/multi/transdisciplinarmente”, trabalhando em “equipes multidisciplinares”; “pautar-se 
na ética e na solidariedade enquanto ser humano, cidadão e profissional” (UFSCar, 
2012). 

A compreensão, a organização e a gestão dessa rede de relações estão baseadas em 
fundamentos de diversos campos científicos do conhecimento educacional, 
considerando como eixo aglutinador a docência. Demarcar a docência, do ponto de vista 
pedagógico, significa definir um conjunto de saberes específicos/próprios à ação 
educativa no qual os processos ensino-aprendizagem e de gestão educacional, 
pautados e desenvolvidos na pesquisa, se constituem na essência do fazer do 
pedagogo. Portanto, o pedagogo é um profissional apto a assumir as funções de 
professor, pesquisador, gestor e coordenador em diferentes segmentos e instituições 
educativa. (UFRN, sem ano, p. 22). 
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 Olhando para estes excertos, reafirmo a necessidade de uma reflexão sobre o 

papel do professor, ou melhor, do pedagogo na sociedade contemporânea, onde a 

docência por algumas vezes fica secundarizada e o papel se salvação social ganha 

mais ênfase em suas tarefas. Podemos estabelecer relação deste aspecto com o 

que Foucault denominou de poder pastoral, onde práticas de condução da conduta 

funcionam como controle-pastoral da vida cotidiana dos homens, fazendo as 

O perfil desejado do pedagogo egresso centra-se na formação de profissionais críticos, 
éticos cuja capacidade de intervenção se baseie na dimensão interdisciplinar na 
docência, na organização e gestão de instituições e projetos pedagógicos e educativos, 
bem como na produção, aplicação e difusão do conhecimento científico e tecnológico 
tendo em vista o processo de democratização e universalização da educação na 
articulação de três eixos:  

1. Profissionais capacitados para atuar na docência na Educação Infantil e séries iniciais 
do Ensino Fundamental, considerando e respeitando os distintos grupos humanos, 
inclusive àqueles que não tiveram acesso em idade apropriada (EJA) e educação em 
instituições formais e não-formais;  

2. Profissionais para a gestão educacional numa perspectiva democrática, que 
estimulem o trabalho coletivo, a produção, implementação, inovação e avaliação de 
políticas públicas educacionais para a Educação Básica, destinadas às unidades 
educacionais em nível regional e nacional.  

3. Profissionais compromissados com o processo de não-exclusão social, considerando 
os agrupamentos humanos e suas peculiaridades numa perspectiva humana, 
democrática e universal (UFGD, 2016, p.16) 

O Pedagogo formado na Universidade Federal de Roraima, será capacitado a estar 
atento à diversidade e à pluralidade das instâncias pedagógicas (escolares e não 
escolares), considerando o contexto multicultural que compõe a região amazônica e, 
sobretudo o Estado de Roraima, desenvolvendo capacidades para identificar e 
responder às demandas sociais em relação à profissão, mantendo uma conduta ética. 
[...] 

- compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, 
para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, 
social;  

 - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental, 
assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria;  

- trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem de 
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 
modalidades do processo educativo; (UFRR, 2009, p. 13-14). 
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pessoas se inclinarem diante de algumas verdades que agem por meio de técnicas 

de convencimento. Foucault apresenta o poder pastoral como àquele que: 

 
[...] deu lugar a toda uma arte de conduzir, de dirigir, de guiar, de 
controlar, de manipular os homens, uma arte de segui-los e de 
empurrá-los passo a passo, uma arte que tem a função de 
encarregar-se dos homens coletiva e individualmente ao longo de 
toda a vida deles e a cada passo da sua existência (FOUCAULT, 
2008a, p. 218-219). 

 

Sendo assim, o professor pode ser visto como um pastor, pois tem a tarefa de 

conduzir, guiar, dirigir como coloca Foucault (2008a), uma tarefa que vai muito além 

das suas atribuições de educador, pois tem um papel social de melhorar as 

condições de vida das pessoas, de se colocar a frente de causas e lutas por direitos, 

de ensinar cidadania, ética, democracia e conduzir e ser conduzido por essas 

práticas. 

Apresento uma outra relação que pude fazer a partir do que dizem os 

excertos expostos acima, talvez possa dizer que os discursos que estão presentes 

nestas propostas pedagógicas, remetem a um governamento deste profissional a 

ser formado, instituindo um pedagogo empreendedor, capaz de ser o seu próprio 

capital, investindo em si através de sua formação e competências que irá adquirir 

desde então. 

Olhando a partir desta lógica, as relações de poder que estão presentes nos 

discursos destes currículos, aparecem de uma forma que não enfatizam as 

habilidades específicas para cada etapa da educação que o pedagogo é habilitado. 

Levando para o lado específico da formação de professores para a Educação 

Infantil, que é o que norteia esta pesquisa e tendo em vista o grande número de 

disciplinas existentes na maioria dos currículos dos cursos de Pedagogia analisados, 

as que possuem direcionamento para esta faixa etária, é indiscutivelmente pequeno. 

Acredito que isto aconteça por ainda existir uma concepção, criada pela 

sociedade, da Educação Infantil, como um lugar de assistência, vendo o cuidado 

separado da educação, tornando o trabalho do professor uma tarefa que qualquer 

pessoa pode desempenhar, visando as questões de higiene, saúde, alimentação e 

proteção, desconsiderando a importância que esta etapa da Educação Básica 

representa para vida das crianças que estão sendo atendidas, bem como Barbosa 

(2009) apresenta: 
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Portanto, para além do importante lugar como primeira etapa da 
Educação Básica, duas características definem a educação infantil 
ao longo da sua história. Primeiramente, a necessidade 
imprescindível de articular a educação e o cuidado das crianças 
pequenas com diferentes setores como cultura, saúde, justiça e 
assistência social, o que exige políticas públicas integradas com 
propostas que reflitam essa integração nas concepções, nas práticas 
e no atendimento em tempo integral. Em segundo lugar, a 
multiplicidade de configurações institucionais que oferecem 
alternativas educacionais adequadas às demandas das crianças e 
das suas famílias. Essas características, na última década, 
ultrapassaram sua especificidade na educação infantil para também 
ingressarem na pauta de debate dos demais níveis de ensino 
(BARBOSA, 2009, p.21). 

  

 Nesse sentido, podemos pensar no currículo como espaço de poder e 

produtor de verdades quando este apresenta formas de ser professor, aponta para 

um perfil profissional, referindo os conhecimentos, habilidades importantes para sua 

formação, apresentando as atribuições de bom profissional e muitas vezes 

colocando de forma generalizada esquecendo das peculiaridades de cada faixa 

etária a qual o professor irá trabalhar. Os discursos que circulam nestes currículos, 

acabam por subjetivar estes profissionais, instituindo verdades absolutas na 

condução da conduta destes. Sendo assim apresento o pensamento de Bujes 

(2012): 

 
O que neles interessaram foram os discursos circulantes – nos 
currículos de formação de professoras – que compõem 
representações sobre o que significa ser criança e como ali se 
concebem os fenômenos associados a esse momento da vida. 
Interessava-me mostrar como se organizam e se tramam certas 
discursividades que delineiam modos de conceber a ação 
pedagógica e de cuidados em relação às crianças, associados a 
esses modos de representá-las. Nessa mesma direção, lembro 
também que a formulação de tais discursos implicaria exercer 
regulação e controle sobre as professoras em formação, o que supõe 
apontar o modo pelo qual tais discursos acabariam por estar 
ativamente conectados com os processos de sua subjetivação 
(BUJES, 2012, p. 189) 

 

Sendo assim, o currículo funciona como um produtor de verdades, levando ao 

pensamento de que o sujeito se torna e se entende como é pelas suas experiências 

e vivências.  Parto do currículo para entender a produção de subjetividades, pois 

envolvido por relações de poder, o currículo está presente nas mais variadas formas 
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de ensinar/aprender, com diferentes discursos escolar e pedagógico. Sobre isso, 

Oliveira (2016, p. 402) destaca que: 
 

O currículo, considerado como o discurso do conhecimento, disposto 
de forma organizada, é apresentado de forma específica por aqueles 
que operam com ele e que o utilizam no ato de educar. Considerado 
como uma forma específica de discurso, o currículo torna-se um 
instrumento de poder que é exercido nas relações sociais dos que 
habitam no interior dos espaços educativos.  

 

Por falar nas verdades que estão sendo impostas a partir dos currículos dos 

cursos, evidencio que a formação para um pedagogo generalista, acaba por impor a 

formação de um profissional capaz de desempenhar muitas atividades, deixando o 

currículo amplo. Diante disso cabe a seguinte problematização: como os atuais 

currículos, frente à amplitude de formação que é proposta nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, consegue dar conta, das especificidades que a educação das crianças de 

zero a três anos tem e que precisam ser apreendidas pelo pedagogo. 

A partir deste momento, me encaminho para o segundo eixo de análise desta 

Dissertação, que visa tematizar qual o lugar que a educação das crianças de zero a 

três anos nos cursos das Universidades Federais Brasileiras. 
 

4.2 Lugar da educação das crianças de zero a três anos nos currículos dos 
cursos de Pedagogia das Universidades Federais Brasileiras 
 

Neste momento, apresento o segundo eixo de análise desta Dissertação, que 

visa trazer problematizações acerca do lugar que a Educação dos bebês e crianças 

bem pequenas vem ocupando nos currículos dos cursos de Pedagogia, o que está 

sendo priorizado e abordado na formação dos professores que irão trabalhar com as 

crianças desta faixa etária. 

A partir do material de análise que foi coletado, antecipo que foi encontrado 

um número que pode ser considerado pequeno de referências à educação das 

crianças de zero a três anos diante das quarenta e oito Universidades Federais que 

possuem curso de Pedagogia e que foram pesquisadas.   

Isto acaba ficando ainda mais visível, a partir dos currículos ao apresentarem 

um pequeno número de disciplinas que abordam a educação dos bebês e das 

crianças bem pequenas. Três Universidades, apresentaram em seus currículos 
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alguma disciplina voltada em especial para a educação de bebês e crianças bem 

pequenas, seja na nomenclatura ou na ementa da disciplina. Isso, demonstra mais 

uma vez, que as especificidades das crianças desta faixa etária não estão tendo a 

consideração que deveria. Barbosa (2009, p. 30), demonstra a importância para as 

crianças desta idade: 

 
As características dos bebês exigem que o dia-a-dia seja muito bem 
planejado, pois há um grande dinamismo e diversidade no grupo. 
Enquanto duas crianças dormem, uma quer comer, outra brinca ou lê 
em seus livros-brinquedos e outro bebê precisa ser trocado. Toda 
essa diversidade, em uma situação de dependência, exige atenção 
permanente do adulto à segurança das crianças, através de um 
conjunto de fatores ambientais e relacionais, para efetivamente dar 
conta das suas singularidades. A criação de espaços pedagógicos, 
de materiais e a construção de situações didáticas que desafiem e 
contribuam para o desenvolvimento das crianças exige preparo, 
conhecimento e disponibilidade das professoras. 

 

Isto me faz refletir sobre a importância que está sendo dada para a Educação 

Infantil nos cursos de formação de professores, pois se o profissional formado, no 

que diz respeito à Educação Infantil, é habilitado para o trabalho com crianças de 

zero a cinco anos e onze meses, é preciso ter o conhecimento suficiente para 

realizar um trabalho de qualidade, conhecendo as especificidades de cada faixa 

etária.  

Isso não significa que não tenham disciplinas que abordem as especificidades 

do zero a três, porém são poucas as disciplinas que tratam especialmente desta 

especificidade, a partir disso, não posso afirmar que há uma invisibilidade referida à 

esta faixa etária, mas que a visibilidade é ainda pequena. 

Bem como já salientei anteriormente, a partir da LDB de 1996, a Educação 

Infantil, passa a integrar a Educação Básica como a primeira etapa e nesse 

sentindo, torna-se exigência a formação de um profissional específico para atuar na 

Educação Infantil, pois “trabalhar com crianças pequenas exige formação, pois não é 

apenas uma tarefa de guarda ou proteção, mas uma responsabilidade educacional 

na qual são necessárias proposições teóricas claras, planejamento e registros” 

(BARBOSA; 2009; p. 35) 

Contudo, retomo que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação do 

Pedagogo, apontam que o curso forma profissionais habilitados para o trabalho com 

a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Dentro disto a 
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Educação Infantil compreende a faixa etária de zero a cinco anos e onze meses, e 

me surpreende o pequeno número de disciplinas que abordam esta faixa etária.  

Olhando para os currículos dos cursos de Pedagogia pesquisados, parecem 

apontar para um espaço muito pequeno para as disciplinas de zero a três anos, 

apontando mais uma vez para uma pouca visibilidade diante das especificidades 

existentes nas crianças destas idades, pois as crianças apresentam particularidades 

diferentes de acordo com sua idade, os bebês não tem as mesmas necessidades e 

interesses que as crianças de cinco anos por exemplo, isso pode levar a pensar em 

uma desconsideração desse sujeito que passa a integrar o cotidiano.  

Portanto, ao analisar os currículos das universidades que possuem o curso de 

Pedagogia e disciplinas direcionadas para a Educação Infantil, alguns termos me 

chamaram a atenção, pois apareceram de forma simplificada diante do grande 

número de disciplinas que compõem o currículo, remetendo mais uma vez para a 

pequena visibilidade que está sendo dada para a formação dos professores das 

crianças pequenas. 

No total de 141 ementas analisadas, ao fazer a busca por termos que 

fizessem referência à faixa etária de zero a três anos, encontrei poucas referências a 

esses sujeitos. 

Os termos aos quais me refiro são: zero a três anos, encontrei 8 vezes; 

creche/pré-escola, encontrei 8 vezes; bebês, que aparece 2 vezes crianças bem 

pequenas, 1 vez.  

Pude perceber através dessa busca, que os termos referentes à educação 

das crianças de zero a três anos aparecem de forma secundária, embora algumas 

ementas se refiram a esta faixa etária, ainda há uma falta de temas nos currículos 

que levem para uma formação com conhecimentos necessários para o trabalho com 

os bebês e as crianças bem pequenas. 

Isso me leva a refletir sobre as verdades que estão sendo produzidas a partir 

dos discursos que circulam por meio dos currículos analisados, pois se há uma 

desconsideração do sujeito infantil desta faixa etária, como já referi anteriormente, 

por parte dos currículos dos cursos de Pedagogia, fico pensando em como 

desconstruir a ideia de que a educação dos bebês e das crianças bem pequenas é 

somente uma questão de cuidado, higiene, alimentação, proteção? Como 

desconstruir esta ideia ainda muito presente em nossa sociedade, quando os 
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currículos dos cursos de Pedagogia abordam de forma bastante tímida as 

especificidades da educação de bebês e crianças bem pequenas?  

Esta questão pode se articular com o que Albuquerque (2013) aponta em sua 

tese, quando ressalta que: 
A interpretação equivocada das duas dimensões que alicerçam a 
ação pedagógica com as crianças pequenas sinaliza a visão 
reducionista e de polarização entre o que é assistência e o que é 
educação, como se fosse possível exercer uma função educativa 
sem preocupar-se com o cuidado e a atenção às necessidades 
humanas primárias. (ALBUQUERQUE, 2013, p. 78). 

 

Assim, pode-se perceber analisando os PPCs, as ementas, os currículos dos 

cursos de Pedagogia, que ao tratarem da Educação Infantil de uma maneira mais 

geral, não apresentando a especificidade de cada faixa etária, pode parecer que a 

educação Infantil está sendo tratada de uma forma mais secundarizada dentro dos 

currículos. 

Dentre o grande número de Universidades Federais brasileiras que pesquisei, 

acredito que a formação dos professores para a faixa etária do zero a três anos 

ainda está aparecendo de forma bastante tímida em muitos currículos dos cursos de 

Pedagogia. A partir desta constatação, considero importante tecer algumas 

considerações.  

A Educação Infantil nem sempre foi vista como um direito da criança, mas 

atualmente, compreende a primeira etapa da Educação Básica, exigindo uma 

formação especifica para atuar na área. Porém, o direito das crianças acaba por ser, 

talvez, prejudicado no momento em que a formação do professor não está 

enfatizando as especificidades necessárias para a educação dos bebês e crianças 

nas creches e pré-escolas. Nörnberg (2013), apresenta seu ponto de vista sobre os 

direitos das crianças:  

 
Nesse cenário, a educação da criança pequena passou a ganhar um 
lugar de destaque, o que, no bojo dessas mudanças, não significa 
que os direitos da criança estejam sendo garantidos. Nem sempre as 
propostas em implantação são caracterizadas por um conjunto de 
políticas articuladas que, de fato, promovam condições adequadas, 
em relação aos aspectos físicos, materiais, e, sobretudo, aos 
humanos, especialmente aqueles que incidem diretamente na 
formação da pessoa, cujas ações estão voltadas para o atendimento 
às necessidades básicas das crianças (NÖRNBERG, 2013, p. 104). 
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Sendo assim, não significa que a educação dos bebês e das crianças bem 

pequenas, embora estando no bojo das mudanças educacionais, esteja com os 

direitos garantidos, quando os aspectos relacionados à Educação Infantil, são 

abordados de forma geral. Ao analisar as grades curriculares dos cursos de 

Pedagogia, percebo que está sendo dada visibilidade para a Educação Infantil, 

tendo em vista que há disciplinas voltadas para esta etapa da educação e suas 

ementas abordam conhecimentos necessários para o trabalho com esta faixa etária. 

Trago aqui excertos retirados das ementas de algumas disciplinas: 

 

Fundamentos da Educação Infantil e Propostas Pedagógicas  

Estudo dos fundamentos pedagógicos, legais e normativos da educação infantil e da 
organização do currículo, considerando propostas e experiências pedagógicas 
reconhecidas no âmbito local, nacional e internacional (UFAL, 2006, p. 56). 

Fundamentos e metodologia da educação infantil I 

Concepções de Infância ao longo da história e suas implicações no atendimento 
pedagógico da criança. Fundamentos sócio-históricos e tendências atuais da Educação 
Infantil. Políticas públicas e bases legais da Educação Infantil no Brasil (UFCG, 2009, p. 
42). 

Educação de Crianças de 0 a 3 anos  

Princípios fundamentais que articulam cuidado/educação como objetivos indissociáveis 
no cotidiano das instituições educativas que atendem crianças de zero a três anos. 
Especificidades dos processos educativos com bebês e crianças bem pequenas na 
creche. Organização das atividades da vida diária: sono, alimentação, higiene e cuidados 
essenciais. Processos de inserção das crianças nos espaços coletivos de educação. 
Interações entre bebês e crianças bem pequenas. Experiências teórico-práticas com 
crianças de 0 a 3 anos. (FURG, 2017) 

Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil III  

O currículo na Educação Infantil e aspectos específicos da prática pedagógica em 
creches e pré-escolas. A constituição do grupo na Educação Infantil. Planejamento, 
registro e avaliação na/da Educação Infantil. O papel do/a professor/a na Educação 
Infantil. Interações com as famílias. Relações entre Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental. Análise de propostas pedagógicas na Educação Infantil. (FURG, 
2017) 
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Fundamentos e metodologias do ensino da educação infantil 

Planejamento e organização das ações e espaços educativos de crianças de 0 a 06 
anos. O lúdico na Educação Infantil: o brincar, as brincadeiras e jogos como expressão 
cultural e sua importância no processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança. 
Processos interativos, a imaginação, a literatura, as artes plásticas, cênicas e a música 
na constituição do sujeito solidário, autônomo e criativo. O papel e prática pedagógica 
dos profissionais de educação infantil. A organização do trabalho pedagógico. Processos 
de construção da autonomia infantil. Atividades lúdico-pedagógicas. Desejos e 
necessidades infantis. Planejamento, rotina e modalidades organizativas dos eixos de 
conteúdo (UFMA, 2010 p. 62). 

História, política e cultura da infância  

As teorias de Piaget, Vigotsky, Montessori, Wallon e Freinet como base para o processo 
educacional de crianças de 0 a 06 anos. Fundamentos teóricos das abordagens 
construtivistas e interdisciplinares na educação infantil. Pedagogias da Infância, 
concepções de criança, cuidar e educar na primeira infância. Concepções 
epistemológicas e gestão do espaço-tempo na educação infantil. História social da 
infância. História das instituições de atendimento infantil. Políticas e ordenamentos legais 
que orientam esse nível de ensino. Infância contemporânea. O Estado e as Políticas 
públicas para a infância.  Análise dos programas e políticas das diferentes instituições 
(públicas e privadas) de atendimento à criança. Temas históricos e culturais sobre a 
infância: diferentes concepções e abordagens. Produções e artefatos culturais da 
infância e Construção de identidades infantis (UFMA, 2010 p. 63). 

 

 

Educação Infantil I 

Instituições de Educação Infantil. A especificidade do trabalho profissional junto às 
crianças de 0 aos 3 anos em instituições de Educação Infantil. Teoria e prática das 
concepções de atendimento educacional de crianças nesta faixa etária (UFES, 2011, 
p.46). 

Educação Infantil II 

Instituições de Educação Infantil. A especificidade do trabalho profissional junto às 
crianças de 3 aos 5 anos em instituições de Educação Infantil. Teoria e prática das 
concepções de atendimento educacional de crianças nesta faixa etária (UFES, 2011, 
p.47). 
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Como podemos perceber, há uma série de conhecimentos relacionados à 

Educação Infantil que são abordados nas ementas de diferentes disciplinas. Porém, 

em sua maioria, estes conhecimentos, conteúdos ou temas, referem-se de forma 

ampla à Educação Infantil. Parece, então, que a educação dos bebês e das crianças 

bem pequenas, ainda é evidenciada de forma singela se comparado com o que 

visam sobre a Educação Infantil de forma geral. 

Digo isto, porque o trabalho pedagógico realizado com bebês e crianças bem 

pequenas apresenta especificidades que diferem do que é realizado com crianças 

de quatro a cinco anos e onze meses. Por exemplo, quando pensamos nos espaços 

apropriados para os bebês, alguns aspectos passam a ser considerados e 

priorizados no planejamento. Já com as crianças maiores, ouros aspectos poderão 

ser ressaltados. 

Sendo assim, a garantia de uma educação de qualidade pode ser 

questionada quando não há uma especificidade de formação para cada faixa etária. 

Isso se apresenta também nos PPCs, quando estes não expõem uma 

individualidade quando apresentam a formação dos profissionais, aparecendo juntos 

a Educação Infantil, colocada de forma geral, e o Ensino Fundamental. Em alguns 

casos, pude encontrar nos PPCs analisados, referencias individuais, porém as 

especificações para cada modalidade da Educação Básica, são colocadas em 

tópicos no perfil do egresso, nos objetivos específicos ou nas competências e 

habilidades, apresentando exatamente só o que está escrito. Trago alguns trechos 

para melhor representar: 

 Seminário de docência: aprendizagens de si, do outro e do mundo - 0 a 3  

Disciplina de caráter teórico-prático com ênfase na aprendizagem de si, do outro e do 
mundo. Iniciação à prática pedagógica com crianças de 0 a 3 anos. Exercício de 
pesquisa. Análise dos processos educativos referentes à faixa etária de 0 a 3 anos. 
(UFRGS, sem ano e p.) 

Infâncias de 0 A 10 anos 

Reflexões teóricas sobre o processo de produção das infâncias e análise de seus efeitos 
na educação das crianças. Caracterização de diferentes infâncias em nossa sociedade e 
seus modos de educação (UFRGS, 2017). 
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Partindo dos trechos apresentados acima, podemos perceber que os PPCs e 

as ementas das disciplinas apresentam a Educação Infantil em seus currículos, 

abarcando esta etapa da educação em sua formação. Ainda assim, acabo por refletir 

sobre o lugar que o bebê e a criança bem pequena estão ocupando na formação 

dos professores, pois se a Educação Infantil está sendo compreendida nos PPCs de 

forma geral, não sendo apresentado as especificidades de cada faixa etária e o 

número de Universidades Federais que apresentam uma formação com disciplinas 

Capacidade de compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a 
contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, 
intelectual, social; (PPC UFAL 2006, p. 33). 

Planejar, executar e avaliar atividades de ensino na Educação Infantil e nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental; 

Compreender, cuidar e educar crianças de zero a dez anos, de forma a contribuir, para 
o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, 
social;  (PPC UFBA, 2012, p. 14-15). 

 

 

Planejar, executar e avaliar atividades de ensino na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental; 

Compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para 
o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, 
social e moral. 

Domínio dos fundamentos epistemológicos e metodológicos que orientam a ação 
docente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; (PPC UFC, 
2013, p. 20-21). 

Para a consecução deste compromisso assume a Docência como base da formação do 
Pedagogo, priorizando três linhas condutoras: a) formação de professores de Educação 
Infantil e das Séries Iniciais do Ensino Fundamental; b) a efetivação da gestão 
democrática da educação; c) a produção e difusão de novos conhecimentos 
educacionais (UFFS, 2010, p. 06). 

Exercer com propriedade as atividades de planejamento, execução e avaliação de 
ações educativas na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; (UFFS, 
2010, p. 33). 
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especificas para o zero a três anos é muito pequeno em decorrência ao grande 

número de Universidades Federais que existem no Brasil, me aparece ainda apontar 

para uma invisibilidade desta faixa etária.   

Isso, faz com que, mais uma vez retome a discussão e a relação do currículo 

com as relações de poder, bem como sua conexão com as formas de governamento 

que são produzidas nos processos de formação inicial em que priorizamos alguns 

aspectos em detrimento de outros.  

Silva (1999) apresenta que, o currículo parte de uma política curricular que 

define papéis e relações, determina os conhecimentos que podem ser considerados 

válidos e suas formas de aquisição. O currículo ainda pode deslocar e eleger certos 

procedimentos e concepções, pois produz sujeitos, estabelece diferenças, produz 

hierarquias e identidades como forma de governamento dos indivíduos presentes 

nestes processos. 

Pensando no processo de formação inicial de professores, o currículo assim 

como a cultura, é entendido como “1) uma prática de significação, 2) uma prática 

produtiva, 3) uma relação social, 4) uma relação de poder, 5) uma prática que 

produz identidades sociais” (SILVA, 1999, p. 17). Tendo em vista estes aspectos 

destacados sobre o currículo, aponto mais uma vez para as relações de poder e as 

formas de governamento que estão presentes nos currículos dos cursos de 

Pedagogia, uma vez que fica notório as escolhas que foram realizadas e o que foi 

priorizado diante de uma diversidade de conteúdos que precisam ser discutidos no 

currículo.  

Tendo em vista que o currículo implica escolhas, é importante nos 

perguntarmos por que os bebês e as crianças bem pequenas estão sendo menos 

priorizados na maioria dos currículos analisados. Talvez possamos encontrar 

algumas explicações para isso, ao refletirmos sobre a forma como os bebês e as 

crianças bem pequenas foram sendo percebidos ao longo da história.  As crianças 

que compreendem a faixa etária de zero a três anos, por muito tempo foram vistas 

como incapazes, inferiores, sem conhecimento, sendo que o principal para elas seria 

a alimentação e o cuidado, desconsiderando as potencialidades, as particularidades 

e as aprendizagem que poderiam obter neste período da vida.  

 Durante muito tempo prevaleceu um discurso de que não é preciso 

conhecimentos necessários para o trabalho com os bebês e as crianças bem 
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pequenas. Delgado e Nörnberg (2013, p. 150) apresentam suas ideias sobre o 

assunto: 
 

Podemos afirmar que ainda estamos engatinhando diante de 
propostas que rompem com a classificação de bebês e crianças bem 
pequenas como grupos inferiores. A crença de inferioridade produz 
outra marca: a ideia de que o trabalho realizado nos berçários tem 
menor valor, comparado aos níveis subsequentes da educação 
básica.  

 

A sociedade, muitas vezes acredita que estas crianças não são capazes de 

aprender e que a escola de Educação Infantil é o lugar onde as crianças estão 

protegidas e cuidadas enquanto a família trabalha. Porém, diferentemente disso, e a 

partir das contribuições de estudos contemporâneos de diferentes áreas, hoje 

percebemos que a Educação Infantil é um lugar de interações, de aprendizagens, 

socialização e deve ser respeitado e entendido como tal, a começar pelos cursos de 

formação de professores. 

 
As atribuições e as funções do professor de educação infantil ainda 
têm pontos de controvérsias. Está claro que a formação e as 
características do professor em uma escola convencional não são as 
necessárias, nem as suficientes para realizar uma docência com 
especificidades de integrar as várias instâncias de educação, 
proteção, cultura e saúde (BARBOSA, 2009, p. 36). 

 

Tendo em vista que a obrigatoriedade da formação de professores para 

Educação Infantil é recente, as especificidades das crianças de diferentes idades 

poderiam não ser percebidas nem desenvolvidas, porém, na atualidade, estas 

especificidades estão cada vez mais presentes no dia-a-dia do professor, seja em 

formação ou atuante, pois embora não se perceba dentro dos currículos dos cursos 

de Pedagogia, uma ênfase para a formação de professores para a faixa etária do 

zero a três anos, estas crianças se fazem presentes no cenário educacional e cada 

vez mais são objetos de estudo, de reflexão a partir do que demonstram em seus 

modos de ser, agir, interagir, pois “as crianças que eram consideradas um vir-a-ser 

passam a ser concebidas como atores sociais de direitos.” Buss-Simão, Rocha e 

Gonçalves (2015, p. 98). 

As crianças desta faixa etária, ao longo dos anos, foram ganhando visibilidade 

através de diversas vertentes, entre elas as educacionais e sociais, pois se por um 

período histórico, as instituições de atendimento à infância, passavam pelos moldes 
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da assistência. Na atualidade, embora em alguns casos ainda sejam percebidas 

desta maneira, as escolas de Educação Infantil estão cada vez mais valorizando e 

visibilizando as especificidades das crianças de zero a três anos, sendo que ainda 

precise de muito mais. Buss-Simão, Rocha e Gonçalves (2015, p. 98), apontam que 

“uma nova concepção de criança, assumindo-a como ator social, ativo nas relações 

sociais, que produzem e reproduzem cultura”.. 

Nesse sentido, cabe a problematização acerca do que vem sendo priorizado 

nos currículos dos cursos de Pedagogia que, a partir de uma formação generalista 

acaba não evidenciando especificidades necessárias para o exercício da docência 

com bebês e crianças bem pequenas. Nesse sentido o currículo configura-se como 

um aporte importante que direciona o que passa a ser relevante na formação destes 

professores, gerenciando, evidenciando os saberes que acreditam ser mais 

pertinentes para o que julgam ser importante na construção de saberes dos 

professores. 

Os professores na formação inicial adquirem e constroem saberes, atitudes, 

modos de ser professor interpelados pelas ações de governamento e as relações de 

poder imbricados nos currículos, ou seja, o currículo age diretamente na construção 

do ser professor e como diz Silva (2010, p. 150), “O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, 

curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, 

documento. O currículo é documento de identidade”. 

Partindo das considerações e análises que foram realizadas neste capítulo, 

acredito que ainda se tem e sempre vai ter muito o que se discutir sobre formação 

de professores, sobre os currículos dos cursos de Pedagogia, pois são temas que 

estão sempre em movimento, sofrendo modificações, alterações seja na legislação 

ou em novos estudos, pois a educação está sempre passando por diversos 

processos, bem como a Educação Infantil, que ao longo da história, foi cada vez 

aparecendo mais e se tornando alvo de estudos e poder,  

Pois se hoje vemos que as crianças desta faixa etária, são consideradas, 

respeitadas, valorizadas como cidadãos, é porque muito se lutou para que isto 

acontecesse. A educação na atualidade é um direito das crianças de diferentes 

idades, embora que em algumas faixas etárias, como a dos bebês e crianças bem 

pequenas, ainda não seja uma obrigatoriedade, a importância da educação nesta 

fase se torna um fator significativo para toda uma vida escolar.  
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Nesse momento, me encaminho para as Considerações Finais desta 

Dissertação, onde apresento as discussões que finalizam esta escrita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Encerrar um processo de escrita não é algo fácil, pois depois de um longo 

caminhado trilhado de questionamentos, incertezas, escolhas, ainda não posso dizer 

que as escolhas que realizei foram as mais certas, visando o que pretende a 

perspectiva de pesquisa adotada, os caminhos que percorremos são sempre 

incertos e não sabia onde iriam chegar. 

Ao longo desta jornada e agora ao final dela, sinto que sofri muitas 

transformações a partir das experiências que vivi durante este período, tanto na 

minha vida profissional como na minha vida pessoal, muitas provações precisei 

passar para a chegada deste momento que acredito ter sido de grande importância 

para meu crescimento. 

Ao buscar o aprimoramento de minha carreira profissional, em um primeiro 

momento tive como pretensão estudar e pesquisar a formação continuada de 

professores, porém, como a pesquisa pós-estruturalista mesmo apresenta, o 

desconstruir foi algo presente no processo de escolhas e como eu estava inserida 

profissionalmente em curso de formação de professores, por que não pesquisar 

sobre a formação inicial de professores nos cursos de Pedagogia? 

Nesse caminho de problematizações acerca do tema desta pesquisa, muitos 

questionamentos foram surgindo ao longo do processo de pesquisa, contudo, como 

já mencionei em outros momentos nesta escrita, não sabia onde iria chegar, as 

respostas que iria obter, os materiais que eu iria encontrar, as dificuldades que eu 

iria superar. Pois bem, apesar de não considerar que encontrei tudo que poderia 

encontrar, de refletir tudo que poderia ter refletido, acredito que todas as 

considerações e problematizações que foram realizadas, foram feitas da forma mais 

sincera possível para tentar responder ao problema desta pesquisa. 

Para isto, considerei importante realizar uma retomada ao passado, mesmo 

que brevemente a partir de aproximações de um olhar genealógico para tentar 

entender o que, ao longo dos anos, vem constituindo o fazer docente, desde os 

primeiros entendimentos sobre a infância, as primeiras formas de atendimento, os 

saberes que foram sendo construídos sobre estes sujeitos que foram a base para 

que na atualidade, se tenha o que entendemos por professor e formação docente. 

Contudo, diante de todos os aspectos que foram destacados no percorrer 

desta pesquisa, tentei delimitar alguns caminhos de investigação diante do material 
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que coletei na busca de encontrar o foco de minhas análises. Sendo assim, escolhas 

tiveram que ser tomadas diante de algumas dificuldades encontradas. Sendo assim, 

destaquei dois eixos de análise a fim de problematizar acerca de compreender qual 

o lugar da Educação Infantil e, mais especificamente, da educação das crianças de 

zero a três anos nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades 

Federais Brasileiras e que discursos de verdade produzem nos processos de 

formação inicial. 

Na primeira questão a ser analisada, intitulada A visibilidade/invisibilidade da 

Educação Infantil nos currículos dos cursos de Pedagogia das Universidades 

Federais Brasileiras na perspectiva de formação de um pedagogo generalista , 

apresentei um apanhado de dados retirados dos materiais coletados referente aos 

cursos de Pedagogia existentes em Universidades Federais no Brasil. Contudo, ao 

ler e analisar atentamente este material, pude perceber que os currículos destes 

cursos, a partir da implementação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o curso de Pedagogia no ano de 2006, precisaram ser reformulados e adequados às 

novas exigências. Contudo, algumas escolhas e decisões precisaram ser tomadas e 

com isso as disputas de poder nos currículos se tornaram aparentes, onde o 

currículo acaba por impor algumas relações de poder e estratégias para o 

governamento dos professores em formação. 

Entretanto, como suporte teórico para composição deste eixo de análise, 

tomei como base os estudos de Carvalho (2011), quando apontou para uma 

formação de um pedagogo generalista, já que para se adaptar a legislação, os 

cursos de Pedagogia, passaram a formar profissionais habilitados para o trabalho 

com a Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, Educação de Jovens 

de Adultos e Gestão escolar. 

Seguindo nesta discussão pude fazer uma relação desta formação generalista 

com o que Foucault (2008) chamou de Homo Oeconomicus, onde o professor tendo 

que dar conta de uma ampla formação, poder gerar o seu próprio capital, ser o seu 

empresário, empresário de si, buscando uma constante formação. 

Sendo assim, um curso de Pedagogia que forma professores generalistas, 

que buscam um aperfeiçoamento de sua prática a partir da lógica de mercado em 

que estão inseridos, acaba por, muitas vezes, priorizar umas coisas mais que outras. 

Foi o que pude perceber ao olhar para as ementas e propostas pedagógicas quando 
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me deparei com um número de disciplinas com direcionamento para Educação 

infantil, visando suas especificidades, de forma tímida diante do grande currículo.  

Dando seguimento a partir do que foi apresentado no primeiro eixo referente à 

Educação infantil, analisei o segundo eixo nomeado O lugar que a educação das 

crianças de zero a três anos nos cursos de Pedagogia de Universidades Federais 

Brasileiras. 

Nas problematizações realizadas sobre esta questão, percebi que os cursos 

de Pedagogia analisados, estão dando pouca visibilidade para as crianças desta 

faixa etária quando tratam a Educação infantil de forma geral, muitas vezes não 

abordando as especificidades de cada faixa etária. Contudo, também não posso 

dizer com toda certeza que não estão dando o enfoque necessário para esta 

educação, mas que foi o que pude perceber a partir do material que foi analisado. 

Isto me levou a refletir sobre as verdades que estão sendo impostas e 

construídas nos currículos, sobre os discursos que estão permeando a formação 

inicial de professores, me levando a acreditar em uma desconsideração dos sujeitos 

dessa idade. 

Preciso deixar claro ao final desta pesquisa, não estou fazendo uma crítica ou 

desqualificando, dizendo estar certa ou errada a forma como está sendo 

encaminhada a formação inicial de professores nos cursos de Pedagogia 

analisados, mas que diante do material que obtive para realização desta pesquisa, 

as problematizações encaminhadas durante esta escrita foram observadas e 

achadas neste momento. Como acredito que, a partir da lógica pós-estruturalista, 

estamos sempre construindo e desconstruindo saberes, então, não pretendo dar 

uma resposta final para minhas perguntas, mas apresentar algumas 

problematizações que foram suscitadas a partir do estudo realizado. 

Assim, encerro esta Dissertação de Mestrado, dizendo mais uma vez, que foi 

um caminho intensamente percorrido, trilhado, com idas e vindas, com erros e 

acertos, com cansaços e vitórias, mas que valeu muito a pena ao ver que no final 

tudo deu certo. Esta trajetória vai ficar marcada na minha memória, na minha 

história, pois um sentimento que fica é, de que terminar foi mais difícil do que 

começar, talvez pelas incertezas que me acompanharam e que vão continuar me 

acompanhando em minha trajetória. 
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