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RESUMO 

KLOCHINSKI, Juliane Cristina. A formação integrada para Educação Infantil e Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental no Curso de Pedagogia: desafios e perspectivas. 2020, 110 
f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado,
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão, 2020.

Esta dissertação vincula-se ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – nível 
de Mestrado – da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus Francisco 
Beltrão, linha de pesquisa “Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores.” A 
temática insere-se no campo da formação de professores, com base nos estudos do grupo de 
pesquisas “Educação Superior, Formação e Trabalho Docente” (GESFORT). Define como 
objeto de investigação a formação inicial integrada do docente da Educação Infantil (EI) e dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). Problematiza nos seguintes termos: Quais as 
contradições evidenciadas na formação integrada para professores da EI e AIEF no Curso de 
Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão? Passados mais de dez anos da 
promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, percebe-se que, 
entre muitas problemáticas relativas à formação e identidade do egresso do Curso de Pedagogia, 
naturalizou-se a formação do docente para EI e AIEF no mesmo curso. O presente estudo 
justifica-se pela ausência de pesquisas que evidenciem esta formação integrada, considerando 
o processo formativo-educativo na graduação. Procura desvelar contradições existentes no fato
de oferecer, em um mesmo curso, fundamentos teórico-metodológicos para formar professores
aptos a atuar em etapas da educação escolar tão próximas e tão distantes ao mesmo tempo. A
pesquisa desenvolve-se fundamentada em uma abordagem crítico-dialética, coadunada à
pesquisa bibliográfica e análise de documentos e dados, extraídos de questionários direcionados
a acadêmicos em processo de conclusão de seu percurso formativo no Curso de Pedagogia. Dos
64 acadêmicos matriculados no último ano do curso (matutino e noturno), 52 responderam ao
questionário. Ao concentrar o estudo no Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus
Francisco Beltrão, consideraram-se as análises do PPP de 2008, os relatórios de estágio, os
planos de ensino das disciplinas e os regulamentos. Para tanto, explicita o contexto histórico e
social da constituição dos cursos de pedagogia no Brasil, indicando as redefinições quanto ao
objeto do curso e à identidade profissional de seus egressos, para contribuir na compreensão da
situação do curso, pós-implementação das DCNCP de 2006, as quais intensificaram e
ampliaram os campos de formação e atuação profissional. Entende-se, com base no contexto,
que as definições se atrelam a um projeto político de sociedade baseado numa lógica da
produção capitalista. Destacam-se também os conhecimentos necessários à profissionalidade
docente, ressaltando que a atuação como docente nestas etapas da educação básica compreende
crianças de 0 a 5 anos na EI e de 6 a 10 anos nos AIEF. A pesquisa evidencia, com base na
compilação dos dados e análise dos questionários, três grandes categorias empíricas:
“desenvolvimento infantil”, “conteúdo” e “teoria e prática”, as quais revelam que os sujeitos
pensam na necessidade de um processo formativo e componentes curriculares diferenciados,
além de desvelar lacunas referentes ao que é específico para a formação do profissional
destinado a cada uma dessas etapas da educação escolar. À guisa de conclusão, o estudo elucida
a contradição entre uma formação integrada voltada a uma concepção de criança e organização
escolar fragmentadas.

Palavras-chave: Formação de professores, Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, Curso de Pedagogia. 



ABSTRACT 

KLOCHINSKI, Juliane Cristina. Integrated training for Yearly Childhood Education and 
Yearly Years of Elementary School in the Pedagogy Course: challenges and perspectives. 
2020. 110 pp. Thesis (Master) – Graduation Program in Education – Master, Western Parana 
State University (UNIOESTE) – Campus Francisco Beltrao, 2020. 

The present thesis binds up to the Graduate Program in Education – master degree – of the 
Western Parana State University (UNIOESTE) – Campus Francisco Beltrao, Brazil, in its 
research line “Culture, Educational Processes, and Teacher Training.” Its topic relates to the 
field of teacher training based on studies of the research group Higher Education, Training and 
Teacher Work (GESFORT). Its object of investigation is the integrated initial education of 
Early Childhood Education (ECE) and Early Years of Elementary School (EYEC) teachers. It 
problematizes its subject matter as follows: What are the contradictions showed in the 
integrated education of teachers of ECE and EYEC along the Pedagogy course of UNIOESTE 
– Campus Francisco Beltrao? Ten years after the promulgation of the National Curriculum
Guidelines for Pedagogy courses, one sees that, amongst many issues relating to education and
identity of Pedagogy students, the training of teachers for ECE and EYEC became natural in
the same course. The present study is justified by the lack of studies that stresses this integrated
education, considering the training and educational process in undergraduate courses. It seeks
to unravel contradictions that exist in the fact of offering in a single course theoretical and
methodological grounds for creating teachers capable of acting in school stages so close and so
distant at the same time. This research is based on a critical-dialectical approach, with a
bibliographic research and document and data analysis extracted from questionnaires aimed at
students at the final terms of their Pedagogy courses. A total of 52 out of 64 students enrolled
in the course’s last years (morning and evening) responded to the questionnaire. When focusing
this study on the Pedagogy Course of UNIOESTE – Campus Francisco Beltrao, it was
considered its political pedagogical project of 2008, internship reports, teaching plans, and
regulations. The study points to the historical and social context of how Pedagogy courses were
constituted in Brazil, bringing about some redefinitions related to its object and its students’
professional identity, to contribute to understanding the current situation after the
implementation of national guidelines. Based on the study conducted, one sees that such
definitions are bound to a political project of society based on the logic of capitalist production.
It also highlights the knowledge necessary to the teaching professionality, stressing that the
teaching work in these basic education stages comprises children of 0 to 5 years old in YCE,
and of 6 to 10 years in EYEC. Based on the compilation of data and the analysis of the
questionnaires, this research shows there are three major empirical categories, as follows:
“childhood development”, “content”, and “theory and practice,” which tell the subjects think
of the need of a training process and differentiated curriculum elements, and unravel gaps
related to what is specific for the training of the professional aimed to every one of these school
formation stages. As a conclusion, it clarifies the contradiction existing in an integrated
education directed to a conception of fragmented children and school organization.

Keywords: Teacher training, Early Childhood Education, Early Years of Elementary School, 
Pedagogy Course. 
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INTRODUÇÃO 
 

A formação docente é um tema amplamente debatido pela sociedade desde seus 

primórdios, devido às implicações abarcadas por esse profissional para a educação escolar. A 

educação e a formação de professores, conforme a política que as embasam, carregam 

elementos que podem direcionar a um ideal de sociedade. 

No processo evolutivo da sociedade, observamos que a melhoria na qualidade da 

educação e a formação de professores são largamente defendidas tanto pela sociedade política 

quanto pela sociedade civil. Todavia, não é possível compreender a qualidade requerida de 

forma neutra. Sabemos que a educação se configura como um meio para o desenvolvimento da 

sociedade. Precisamos, portanto, ter clareza sobre o modelo de sociedade ensejado, de modo a 

compreender que a qualidade requerida pelo capital é distinta daquela voltada a formar sujeitos 

emancipados e críticos.  

A análise da história da formação docente no Brasil nos permite vislumbrar diferentes 

formações requeridas considerando os níveis de ensino e o contexto sócio econômico em 

questão. Neste sentido, consideramos basilar discorrer acerca do processo de formação de 

professores para atuarem na Educação Infantil (EI) e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

(AIEF) no Curso de Pedagogia, por ser este o lócus deliberado para a formação superior 

atualmente, de modo a compreender e explicitar sua organização, as contribuições e 

contradições existentes neste espaço formativo.  

A temática discutida relaciona-se com o processo formativo vivenciado pela autora na 

graduação do Curso de Pedagogia. Considerando a ausência de experiências e conhecimento 

na área da educação até o ingresso no Curso, foram vivenciados muitos anseios, inquietações e 

problematizações no concernente à formação e ao trabalho docente. 

Durante este período, realizamos, na modalidade de Iniciação Científica Voluntária 

(ICV), uma pesquisa cujo objetivo foi mapear os resultados das teses e dissertações disponíveis 

no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no período 

de 2006 a 2015, com vistas a explicitar os limites e as possibilidades existentes, acarretadas 

pela implementação da Resolução n. 01/CNE de 15 de maio de 2006, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso em Pedagogia (DCNCP), modalidade licenciatura, onde 

foi possível identificar e elencar categorias de análise, as quais nos deram base para 

compreender lacunas e avanços em relação às DCNCP/2006 nos Cursos de Pedagogia. 

Isso tudo, somado à atuação profissional como docente da EI de uma escola privada do 

município, levou a muitos questionamentos no tocante aos limites da formação do professor 
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para a EI e os AIEF no mesmo curso, tendo como lócus da pesquisa o Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)1 – Campus Francisco Beltrão. 

No que tange a formação para atuar com a infância, considerando a ausência de 

conhecimentos relacionados a ela antes de ingressar na graduação, compreendemos que o 

processo formativo do curso em questão foi abrangente em determinados pontos, e ao mesmo 

tempo, superficial, por deixar de contemplar e aprofundar especificidades inerentes ao processo 

de aprendizagem e desenvolvimento da criança.  

Compreendemos que a formação não se encontra pautada na aplicação prática de 

conhecimentos, e que é fundamental uma base sólida de fundamentação teórica que nos forneça 

a devida clareza, discernimento e conhecimentos necessários acerca da sociedade e da educação 

como um todo para que possamos desempenhar a função de formadores conscientes quanto à 

concepção de sociedade, criança, infância e sujeito almejados 

Historicamente, a profissionalização docente sofreu avanços e retrocessos. Scheibe e 

Bazzo (2001) elucidam essa afirmação mostrando que no Brasil, os governos sempre 

apresentaram diferentes estratégias com o intuito de reduzir tanto o conhecimento quanto a ação 

pedagógica do professor. Desde 1930, com a criação de algumas universidades brasileiras, foi 

boicotada a ideia de formar todos os professores em nível superior. Em substituição a esse 

cenário, criam-se “escolas de diferentes qualidades para a formação do mesmo profissional 

[como forma de] descaracterizar a feição profissional dos docentes no Brasil.” (SCHEIBE; 

BAZZO, 2001, p. 93). 

Estes diferentes lócus de formação do profissional docente foram reforçados pela Lei 

Orgânica de 1946 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961. 

Em 1971, a lei n.º 5.962 dispõe, no Art. 33, que “a formação de administradores, planejadores, 

orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso 

superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação”. Portanto, ainda não 

havia a compreensão de que a formação de professores dos AIEF fosse realizada no ensino 

superior. Observamos avanços apenas com a LDBEN de 1996, porém, apesar de instituir a 

formação em nível superior, a referida lei indica “uma preferência preocupante pela formação 

de professores fora das instituições universitárias”. (SCHEIBE; BAZZO, 2001, p. 95). 

 
1  “A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) é uma instituição de ensino superior multicampi 

pública, mantida pelo governo do estado do Paraná. Atualmente compreende cinco campi localizados nos 
municípios de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. No município 
de Cascavel está a sede da Reitoria”. (PORTELINHA, 2014, p. 110). Há três Cursos de Pedagogia ofertados pela 
UNIOESTE nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, porém analisamos apenas o Curso 
de Pedagogia do Campus de Francisco Beltrão. 
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A contradição entre a lógica da produção capitalista e a lógica da educação é evidenciada 

por um lado com leis que beneficiam um projeto de Estado mínimo inseridas num modelo 

econômico neoliberal, que desprofissionaliza e aligeira a formação docente na medida em que 

abre espaço para criação de Institutos Superiores de Educação destinados à formação desses 

professores e, por outro, com o movimento dos educadores, firmando o princípio da docência 

como “base da identidade profissional de todo educador.” (SCHEIBE; BAZZO, 2001, p. 95). 

Esse movimento, entre educadores e sociedade política, se contrapunha, pois visavam-

se diferentes tipos de sociedade. Os educadores reivindicavam melhorias de condições para sua 

formação, o que culmina na construção da base comum nacional 

Esta base comum deveria, portanto, contemplar estudos comuns a todas as 
licenciaturas, objetivando formar o hábito da reflexão sobre as questões 
educacionais no contexto mais amplo da sociedade brasileira e a desenvolver 
a capacidade crítica do educador, em face da realidade da sua atuação. 
(SCHEIBE; BAZZO, 2001, p. 95). 

Este dissenso de posições perdura com muita força até hoje, quando observamos que as 

políticas educacionais são estratégicas, beneficiando determinado projeto de sociedade em 

detrimento de outro, responsabilizando o docente pela falta de qualificação, desconsiderando a 

conjuntura real existente. 

A desqualificação do profissional docente é denominada por Contreras (2012, p. 37) 

como a proletarização dos professores, ressaltando que “o trabalho docente sofreu uma 

subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de 

controle e sentido sobre o próprio trabalho”, dando lugar à intensificação que está diretamente 

relacionada com a desqualificação intelectual. 

Esse processo de intensificação e desqualificação se apresenta via reformas 

educacionais, com base na implementação das DCNCP, onde se ampliam o perfil profissional, 

os campos de atuação para o egresso e a carga horária, conservando o mesmo tempo e formato 

curricular para a integralização do curso.  

A organização curricular do Curso de Pedagogia passou por inúmeras alterações ao 

longo do tempo, o que consequentemente condicionou novas perspectivas em relação à 

identidade do profissional a ser formado. As modificações decorreram de movimentos 

contraditórios, assim como do contexto social econômico e histórico em que se inseriam.  

Ao ser criado em 1939, o curso objetivava formar o técnico. Mais tarde, em 1969, foram 

estabelecidas as habilitações profissionais, nas quais o acadêmico optava por uma área 

específica para se especializar. Algumas experiências isoladas começaram a formar o professor 
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dos AIEF, porém somente com as DCNCP valida-se a formação docente para EI e AIEF no 

curso em questão. 

Podemos ver essa indefinição do perfil profissional a ser formado também no 

movimento histórico de constituição da EI e dos AIEF.  

A EI passa a ter essa denominação e reconhecimento como primeira etapa da educação 

básica, com a LDBEN de 1996. Inicialmente, ela voltava-se aos cuidados básicos, tendo como 

foco a saúde. Os profissionais responsáveis por essa faixa etária eram profissionais leigos e 

frequentemente com uma formação mínima, conforme requerida pela legislação. 

Os AIEF são assim intitulados a partir da promulgação da LDBEN de 1996, admitindo 

como lócus de formação do docente, o curso de formação de nível médio ou antigo segundo 

grau, durante seu movimento histórico. 

Essa imprecisão de local e identidade profissional decorreu da dinâmica contraditória 

do contexto social, econômico, político e histórico no qual se inserem os cursos de pedagogia. 

Bacharelado, licenciatura, licenciatura e bacharelado, inúmeras habilitações marcaram o perfil 

profissional definido pelo curso no decorrer do tempo. 

Considerando todo um contexto de orientações neoliberais advindas de organismos 

mundiais preocupados prioritariamente com o capital, temos a implementação das DCNCP em 

2006. 

Dentre outras deliberações, as DCNCP apresentam o conceito de docência ampliada, 

tendo como base para a formação de todos os profissionais formados pelo Curso de Pedagogia, 

a definição do tripé de sua formação: a docência, a gestão e a pesquisa. 

Considerando as dificuldades já conhecidas por formar em um mesmo curso um 

profissional que possa atuar em diferentes áreas e que pressupõe conhecimentos referentes à 

educação, focamos agora na formação integrada de professores para a EI e AIEF, 

problematizando: Quais as contradições evidenciadas na formação integrada para professores 

da EI e dos AIEF no Curso de Pedagogia – Campus Francisco Beltrão? A formação inicial 

oferece fundamentos teórico-metodológicos para o exercício da docência com as crianças 

destas etapas de ensino? Quais as implicações de ofertar num mesmo curso conhecimentos 

referentes a duas etapas de ensino com diferentes especificidades? São estas questões que 

tomamos como problema desta pesquisa considerando a importância do Curso de Pedagogia da 



 

16 
 

UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão face à formação de professores da região sudoeste do 

Paraná2.  

A pesquisa tem como objetivo principal analisar a organização do Curso de Pedagogia 

da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, que, alinhada com as DCNCP, forma o docente 

para atuar na EI e AIEF, além de outras áreas que requeiram conhecimentos pedagógicos. 

Para tal discussão, apresentamos uma abordagem crítico-dialética, considerando que, de 

acordo com Sanchez Gamboa (1997, p. 102), “a dialética considera a ação como categoria 

epistemológica fundamental”, ou seja, ela parte do real, do aparente, para então depois de 

desvelar, chegar na essência do fenômeno estudado. 

Vale ressaltar que o desvelar da dialética é repleto de contradições. Konder (2008, p. 8) 

define a dialética como “[…] o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em permanente 

transformação”. Essa definição nos permite identificar o caráter dinâmico da realidade, que não 

pode ser cristalizada, nem apresentada desconsiderando a totalidade.  

A respeito da totalidade, Konder (2008) atenta para a necessidade de compreender que 

cada síntese é permeada por contradições e mediações. Por mediação, entendemos as relações 

e os processos acerca da realidade que não são perceptíveis de forma imediata, necessitando de 

análise e observação. Já a contradição “é reconhecida pela dialética como princípio básico do 

movimento pelo qual os seres existem.” (KONDER, 2008, p. 47). 

Neste sentido, a dialética neste texto será trabalhada considerando o movimento da 

realidade com base nas leis científicas: “1) lei da passagem da quantidade à qualidade; 2) lei da 

interpenetração dos contrários; 3) lei da negação da negação” (KONDER, 2008, p. 56), que 

representam respectivamente: o fato de que as mudanças não acontecem em um mesmo ritmo; 

a realidade e todos os aspectos envoltos por ela estão interligados, não podendo ser 

compreendida de forma isolada; e, por fim, é possível extrairmos uma síntese dessa realidade, 

um novo elemento. 

Portanto, consideramos que a realidade é a síntese de relações e processos dinâmicos 

complexos, a qual só pode ser desvelada pelo aprofundamento de todas as dimensões com a 

 
2  “O Sudoeste paranaense se formou a partir de uma das últimas áreas ocupadas pela fronteira agrícola no Estado 

do Paraná. Tem a particularidade de ser uma área colonizada por pequenos agricultores (colonos) gaúchos e 
catarinenses, descendentes de imigrantes alemães e italianos, que se dedicavam à policultura.” (CASARIL, 2017, 
p. 4). Atualmente, “a taxa de urbanização regional atinge aproximadamente os 70%, ou seja, quando comparamos 
com outras regiões, ou mesmo com o Paraná e com o Brasil, verifica-se que, a taxa de urbanização na região é 
ligeiramente reduzida.” (CASARIL, 2017, p. 18).  
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qual se relacionam de forma direta e indireta, sejam elas políticas, econômicas, sociais ou 

culturais. 

Vale ressaltar também, a ideia de homem e de educação presente nesta abordagem:  

[...] o homem é tido como ser social e histórico; embora determinado por 
contextos econômicos, políticos e culturais, é o criador da realidade social e o 
transformador desses contextos. A educação é vista como uma prática nas 
formações sociais e resulta de suas determinações econômicas, sociais e 
políticas; faz parte da superestrutura e, junto com outras instâncias culturais, 
atua na reprodução da ideologia dominante. Numa outra versão, a educação 
também é espaço de reprodução das contradições que dinamizam as mudanças 
e possibilitam a gestação de novas formações sociais. (SANCHEZ 
GAMBOA, 1997, p. 103-104).  

Os procedimentos metodológicos pautam-se em pesquisa bibliográfica, cotejada à 

análise de documentos e dados obtidos mediante aplicação de questionários direcionados a 

estudantes em fase de integralização do Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus 

Francisco Beltrão. 

Na pesquisa bibliográfica, buscou-se compreender, com base em Libâneo (2010a, 

2010b), Gatti (2010), Pimenta (2011, 2017), Saviani (2012), Freitas (1999) e Scheibe e Bazzo 

(2001), as diferentes posições relativas à identidade do Curso de Pedagogia bem como a relação 

entre formação e trabalho docente. No campo da formação inicial, as contribuições de Houssaye 

(2004) nos fornecem elementos para analisar a organização do trabalho pedagógico proposto 

pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso. Em relação ao trabalho docente, a pesquisa 

de Contreras (2012), ao abordar as racionalidades implícitas no campo da formação, os 

elementos da profissionalidade, a valorização da carreira e a autonomia docente, conferem 

substancial fundamento teórico à pesquisa. 

Também foi necessário investir na catalogação e análise de fontes primárias, tais como 

as DCNCP, leis, resoluções, regulamentos, diretrizes e projeto político pedagógico do curso 

campo da pesquisa. Isso demandou estabelecer relações entre educação e sociedade com o 

intuito de explicitar o movimento político-ideológico e as correlações de forças que tensionam 

o projeto de formação de professores no Brasil. Constatamos que as DCNCP contemplam, em 

partes, reivindicações do movimento dos educadores. No entanto, expressam limitações no 

campo da realidade objetiva no qual se inscreve a formação no curso de Pedagogia. 

Para aprofundarmos e explicitarmos os limites e as possibilidades de requerer no curso 

de Pedagogia a formação para a docência na EI integrada à formação para os AIEF, realizamos 

um levantamento de dados junto aos estudantes do referido curso por meio de questionários 

considerando três dimensões: a primeira voltada ao perfil dos estudantes, a segunda direcionada 
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a questões referentes à formação para atuar na educação infantil e a terceira alusiva ao processo 

formativo para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Dos 64 acadêmicos matriculados 

no último ano do curso (matutino e noturno), 52 responderam o questionário.  

A análise foi realizada por meio da triangulação, considerando os documentos, 

bibliografias e pesquisas da área e as respostas dos estudantes. Isso tudo nos reportou a 

categorias analíticas, as quais foram ponderadas dentro da formação integrada entre os docentes 

da EI e AIEF. 

Uma das questões mais relevantes para a pesquisa foi o desenvolvimento do estágio 

supervisionado, por considerá-lo como componente curricular fundamental ao processo de 

aprendizagem docente. O estágio, entendido na dimensão teórico-prática, é a possibilidade de 

que o estudante possa entender, problematizar, organizar e desenvolver as práticas pedagógicas 

com base nos aportes teórico-metodológicos das disciplinas que integram a matriz curricular 

do curso. As vivências e as experiências na EI e nos AIEF são imprescindíveis para a formação 

profissional, desde que superem a fragmentação teoria e prática, tornando-se em atitude 

investigativa, que permite conhecer, refletir e se aproximar da realidade. (PIMENTA et al, 

2017). 

As categorias evidenciadas na análise das respostas dos sujeitos pesquisados foram 

“desenvolvimento infantil”, “conteúdo”, e “teoria e prática”.  

Em seu primeiro capítulo, o presente estudo traz uma análise contextual, sócio-histórica 

da constituição do Curso de Pedagogia, desde sua gênese até a promulgação da LDBEN de 

1996. Com ele, desvela-se como as mudanças e definições do curso caminharam junto com o 

projeto de governo e sociedade.  

Considerando o movimento do Curso de Pedagogia, que foi ampliando seu perfil e 

identidade profissional e passa, em determinado momento, a formar os professores para atuar 

com as crianças dos AIEF primeiramente, e mais tarde também àquelas da EI, o capítulo contém 

informações referentes à infância e como a criança e a educação foram vistas ao longo dos anos. 

O capítulo segundo apresenta as posições antagônicas entre os educadores e seus 

desdobramentos nas DCNCP de 2006. Analisamos, então, todo o movimento dos educadores 

em prol de uma base comum nacional pautada na melhoria da formação profissional, presente 

no processo de redemocratização do Brasil, após a ditadura militar. 

Ainda nesse capítulo, tratamos mais especificamente sobre o Curso de Pedagogia, onde 

vemos a divergência de posições sobre o objeto e a identidade do curso, o que reflete na 

definição das DCNCP. Também abordamos aspectos específicos da EI e AIEF assim como 
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alguns problemas identificados na formação integrada dos professores para essas etapas de 

ensino. 

A terceira parte do estudo dedica-se à constituição história do Curso de Pedagogia da 

UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, desde a implantação da Faculdade de Ciências 

Humanas de Francisco Beltrão (FACIBEL) no município de Francisco Beltrão até sua 

incorporação à UNIOESTE. 

O texto segue aludindo acerca de questões referentes ao perfil profissional que o Curso 

de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão passa a compreender com a 

redefinição do Projeto Político Pedagógico (PPP), reformulado conforme as DCNCP. 

Ainda nesse capítulo, abordamos a experiência da docência a partir dos estágios 

supervisionados e a análise dos questionários respondidos pelos acadêmicos do último ano (4º 

ano) do Curso, tal como as categorias empíricas evidenciadas no levantamento em questão.  

Considerando todos os elementos presentes no texto, essa investigação nos revelou 

lacunas na formação integrada para professores da EI e dos AIEF no Curso de Pedagogia que 

necessitam ser explicitadas e repensadas para que possamos alcançar uma educação mais 

consistente de um ser humano crítico, autônomo e participativo na transformação social.  
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1.  O CURSO DE PEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EI E DOS 

AIEF 

  

“Se a contradição for o pulmão da história, o 
paradoxo deverá ser, penso eu, o espelho que a 
história usa para debochar de nós.” 
(Galeano) 

 

Conhecer o contexto histórico de criação e estruturação do Curso de Pedagogia propicia 

um entendimento mais apurado sobre como ocorreram as definições e mudanças no referido 

curso, assim como suas implicações para a formação de professores. 

Elaboramos este capítulo com o intuito de apresentar a trajetória sócio-histórica do 

Curso de Pedagogia no cenário brasileiro, considerando o contexto político, econômico e social, 

os desdobramentos para os cursos de formação de professores, tal como a própria constituição 

do curso em questão, para elucidar os condicionantes presentes na sociedade e no modelo 

político histórico de cada período, de modo a revelar que a trajetória do curso está amplamente 

conectada à conjuntura em que ele se produziu. 

Temos como objetivo analisar e compreender as implicações deste contexto para o 

Curso de Pedagogia e, consequentemente, para a formação dos professores da EI e AIEF. 

Vale ressaltar que a formação de professores era realizada inicialmente nos Cursos 

Normais, e só depois da promulgação da LDBEN/1996 é que passou a vigorar com mais força 

a ideia de que todos os professores deveriam ser formados em nível superior. 

O ponto de partida da discussão será a década de 1930, um período de mudanças que 

acompanharam a constituição do Curso de Pedagogia. Com a crise nos setores econômico e 

social, decorreram grandes transições nas demais esferas da sociedade que influenciaram 

diretamente na questão educacional do Brasil e, consequentemente, na formação de professores. 

Contudo, por termos a discussão da formação no Curso de Pedagogia como eixo, o 

marco temporal inicial será 1939, por ser o ano da criação do curso mediante o Decreto-lei n.º 

1.190, de 4 de abril de 1939, até chegarmos em 1996, com a lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). 
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1.1 O contexto do Brasil a partir da década de 1930 e a formação de professores 

 

A formação de professores da EI e dos AIEF nos remete ao Curso de Pedagogia, pois 

este é atualmente, conforme a legislação, o Curso de Ensino Superior responsável pela 

formação de tais profissionais. 

No entanto, o Curso de Pedagogia enfrentou, desde sua criação, divergências quanto ao 

formato e à identidade do pedagogo a ser formado. Indagações como “Quais as funções do 

pedagogo? E em que área ele deve atuar?” acompanharam sua história, onde em diferentes 

momentos se têm o pedagogo professor e/ou o pedagogo especialista.  

As reformas derivam de movimentos contraditórios do contexto social, econômico, 

político e histórico no qual se inserem os Cursos de Pedagogia. Bacharelado, licenciatura, 

licenciatura e bacharelado, inúmeras habilitações marcaram o perfil profissional definido pelo 

curso. De técnico a especialista, chega-se atualmente à formação de professores para a EI e 

AIEF.  

Vale ressaltar que as alterações são, em grande parte, condicionadas aos princípios e 

exigências requeridos à formação do trabalhador alinhadas a um projeto de sociedade. 

No contexto da criação do curso de Pedagogia, o Brasil atravessava uma crise de 

desenvolvimento, conhecida, segundo Romanelli (2014, p. 49), como Revolução de 30 por ter 

sido 

[...] o ponto alto de uma série de revoluções e movimentos armados que, 
durante o período compreendido entre 1920 e 1964, se empenharam em 
promover vários rompimentos políticos e econômicos com a velha ordem 
social oligárquica. Foram esses movimentos que, em seu conjunto e pelos 
objetivos afins que possuíam, iriam caracterizar a Revolução Brasileira, cuja 
meta maior tem sido a implantação definitiva do capitalismo no Brasil. 

Esse período de mudanças no setor econômico foi marcado pela crise do modelo 

conhecido como agrário-comercial exportador dependente e pela ascensão do modelo nacional-

desenvolvimentista com base na industrialização.  

Conforme Ribeiro (1992), com o advento da industrialização houve um crescimento 

considerável do setor médio. Porém, como a organização política era basicamente oligárquica, 

a classe que vinha se formando demonstrava grande insatisfação com o governo. As 

reivindicações da classe estavam compreendidas num movimento intitulado tenentismo, o qual 

indicava que “o regime político era bom, ruim eram os homens que estavam no poder.” 

(RIBEIRO, 1992, p. 88). 
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O processo de implementação do capitalismo no Brasil foi longo e acompanhado de 

transformações significativas em todos os setores da sociedade. Ribeiro (1992, p. 114) ressalta 

que 

[...] a demora nas transformações superestruturais se evidencia não apenas 
pelo fato de elas nunca serem automáticas mas, especialmente, por que, no 
quadro brasileiro de subdesenvolvimento, as próprias novas forças 
econômicas têm de compactuar com a permanência das antigas em 
determinados setores como fonte de excedente de capital para elas. 

Trata-se de um período em que, segundo Basbaum (apud RIBEIRO, 1992), entra em 

declínio a classe mais forte, dos barões do café, e nenhuma classe mostrava-se forte o bastante 

para dominar os meios de produção do modelo capitalista industrial, que se encontrava em fase 

de desenvolvimento, o que explicaria a opção ditatorial como “condição possível”. 

Frente às agitações oriundas das mudanças socioeconômicas e considerando que o 

Brasil vivenciava um processo de urbanização e modernização, foi necessário direcionar os 

olhares para o setor educacional, com vistas à premência voltada à ampliação de escolaridade 

da população, devido à exigência de instrução voltada a mão de obra na operação das máquinas.  

Junto à primordialidade de mão de obra, o cenário brasileiro apresentava altos índices 

de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais, onde, segundo dados do IBGE (BRASIL, s/d.), 

retirados do Mapa do Analfabetismo no Brasil, em 1920, 65% e, em 1940, 56,1% dessa 

população era considerada analfabeta.  

Para atender os interesses do capital, um país em fase de desenvolvimento industrial, 

com altos níveis de analfabetismo, demanda alterações no setor educacional, tanto em nível de 

formação de professores como de alfabetização da classe trabalhadora, a qual aumentava 

consideravelmente decorrente da urbanização e da industrialização do país.  

No ano da criação do Curso de Pedagogia (1939), o Brasil encontrava-se sob o governo 

de Getúlio Vargas, que se tornou presidente em 1934 e permaneceu como tal por meio de um 

golpe militar, de 1937 a 1945, em um regime conhecido como “Estado Novo”, no qual a política 

econômica pautava-se no modelo nacional-desenvolvimentista com base na industrialização. 

No ensino superior, algumas medidas foram tomadas anos antes da criação do curso de 

Pedagogia, com a Reforma Francisco Campos. Segundo Romanelli (2014, p. 133), “credita-se-

lhe, entre outros méritos, o de haver dado uma estrutura orgânica ao ensino secundário, 

comercial e superior”, a exemplo disso temos o Estatuto das Universidades, que através do 

Decreto n.º 19.851, de 11 de abril de 1931, regulamentava as universidades.  

O artigo 5º, inciso 1º do referido decreto, apresentava como exigência para ser uma 

universidade “congregar em unidade universitária pelo menos três dos seguintes institutos do 
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ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia e 

Faculdade de Educação Sciencias e Letras” (BRASIL, 1931). A partir deste, as universidades 

precisaram se readequar, ofertando mais cursos em diferentes áreas do conhecimento.  

Segundo Saviani (2012), a inserção da educação na faculdade apresentava caráter 

prático e utilitário, relacionando-se à necessidade de formar professores e sanar a deficiência 

de formação existente no período, principalmente para o ensino normal e secundário. O autor 

acrescenta ainda que “as disciplinas dessa nova faculdade, em todas as suas seções, cobririam 

os conhecimentos necessários à docência em todos os ramos do ensino secundário.” (SAVIANI, 

2012, p. 19).  

Com isso, o Curso de Pedagogia, de acordo com o Decreto-lei n.º 1.190 de 4 de abril de 

1939, passou a constituir uma das 4 seções fundamentais da Faculdade Nacional de Filosofia, 

a qual fazia parte da Universidade do Brasil, criada em 1937.  

O curso possuía inicialmente duração de três anos, conferindo o título de Bacharel em 

Pedagogia, sendo que o estudante, ao cursar mais um ano do curso de didática, receberia o 

diploma de licenciado, esquema conhecido como 3+1.  

Este profissional, bacharel em pedagogia, não dispunha de um campo de atuação 

específico conforme sua formação. Consequentemente, faltavam-lhe elementos para que fosse 

possível caracterizá-lo como tal e, conforme Silva (2006, p. 13), 

[...] essa inadequação é representada, principalmente, pela tensão provocada, 
de um lado, pela expectativa do exercício de funções de natureza técnica a 
serem realizadas por esse bacharel e, de outro, pelo caráter exclusivamente 
generalista das disciplinas fixadas para sua formação. 

O problema continua ao considerarmos que o licenciado em pedagogia já enfrentava 

obstáculos relativos à sua identidade profissional por não ter um lócus específico definido, nem 

mesmo o curso normal se constituía em espaço próprio para exercício da profissão, isto porque  

[...] a Lei Orgânica do Ensino Normal – o decreto-lei n. 8.530/46 – estabelecia 
que, para lecionar nesse curso, era suficiente, em regra, o diploma de ensino 
superior. Enfim, prova de quão difuso era o mercado de trabalho do licenciado 
em pedagogia foi o direito de lecionar filosofia, história e matemática a ele 
conferido. (SILVA, 2006, p. 14). 

Esse formato, delineado na criação do curso, o qual formava em três anos o bacharel de 

forma bastante generalista e com mais um ano do curso de didática, o licenciado em pedagogia 

não era capaz de atender de forma integral às finalidades da Faculdade Nacional de Filosofia, 

que eram, conforme o Art. 1º do Decreto-lei n. 1.190 de 1939, “a) preparar trabalhadores 

intelectuais para o exercício das altas atividades de ordem desinteressada ou técnica; b) preparar 

candidatos ao magistério do ensino secundário e normal.” (BRASIL, 1939, s/p.). 
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Neste contexto, Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública no Brasil, 

iniciou reformas em 1942 em alguns ramos do ensino. Estas reestruturações ficaram conhecidas 

como Leis Orgânicas do Ensino3 ou Reforma Capanema. 

O ensino primário passou a ser visto com mais atenção a partir da promulgação da Lei 

Orgânica do Ensino Primário4, pois anteriormente a isso, de acordo com Romanelli (2014, p. 

164), ele não recebia o devido valor. 

[...] a ausência de diretrizes centrais criava uma desorganização completa no 
sistema, já que cada Estado inovava ou abandonava, de acordo com sua 
própria política. Várias reformas do ensino feitas pelos Estados haviam 
atingido em cheio a escola primária, desde a década de 1920. Mas eram 
reformas isoladas, que contribuíram para acentuar mais ainda as diferenças 
regionais em matéria de educação. 

Uma lei para formar os alunos do ensino primário, requeria regulamentação na formação 

do profissional habilitado para exercer tal função. Assim sendo, o Decreto-lei n.º 8.530, de 2 de 

janeiro de 1946, oficializou a formação dos docentes para o ensino primário no Ensino Normal. 

Anteriormente a esse decreto-lei, os Cursos Normais foram as instituições responsáveis pela 

formação dos professores para o Ensino Primário5 e pré-escola. 

Desde os anos 30, na época em que poucas instituições formavam o professor 
de educação infantil, era o Curso Normal, em nível médio, que habilitava o 
profissional para atuar no ensino primário (7 a 10 anos), jardins-de-infância 
(3 a 6 anos), escolas maternais (2 a 3 anos), classes pré-escolares (6 anos) 
anexas a grupos escolares e também nas creches (0 a 6 ou até 10 anos ou mais). 
(KISHIMOTO, 1999, p. 68-69). 

Porém, conforme a autora, nesse período a formação requerida era o ensino 

fundamental, mas muitos dos docentes que atuavam na educação infantil, a qual ainda não era 

regulamentada, não possuíam nem mesmo o ensino fundamental completo. 

Em função da necessidade de mão de obra com instrução e, consequentemente de 

formação de professores em quantidades que o ensino superior ainda não poderia resolver, o 

Estado brasileiro foi levado a organizar o Ensino Normal, curso que por muito tempo foi o 

 
3  “[...] as Leis Orgânicas, chamadas de ‘Reforma Capanema’, consubstanciaram-se em seis decretos-leis que 

ordenaram o ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola.” (GHIRALDELLI, 2015, p. 
104). 

4  Lei Orgânica do Ensino Primário: Instituiu o ensino gratuito e obrigatório, definindo como finalidades do ensino 
primário, conforme o artigo 1º: (a) Proporcionar a iniciação à cultura que a todos conduza ao conhecimento da 
vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e cívicas que mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado 
espírito de fraternidade humana. (b) oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as condições 
de equilibrada formação e desenvolvimento da personalidade. (c) elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida 
na família, à defesa da saúde e à iniciação ao trabalho. (BRASIL, 1946). 

5  O ensino primário equivale aos anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme a LDBEN n. 9394 de 1996. 
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“único fornecedor de pessoal docente qualificado para operar no ensino primário”. 

(ROMANELLI, 2014, p. 169). 

A Lei Orgânica do Ensino Normal serviu também para padronizar e corrigir a situação 

das Escolas Normais, dado que essas escolas não eram regidas por uma lei maior e cada Estado 

contava com sua própria legislação, as quais apresentavam diferença nos tempos e nas 

disciplinas para formação. 

De acordo com Pimenta (1995, p. 26), a lei organiza o curso em dois ciclos: 

O primeiro é o curso de regentes do ensino primário, a nível do secundário, 
em quatro anos. O segundo, o curso de formação de professores primários, a 
nível do colegial, em três anos. O ensino Normal passa a compreender, ainda, 
os cursos de especialização para professores primários já formados e cursos 
de habilitação para administradores escolares do grau primário. 

Dentre outras atribuições, a lei explicitou “a necessidade da prática do ensino primário 

na formação do professor” (PIMENTA, 1995, p. 27), apresentando em seu texto a exigência de 

que os estabelecimentos de ensino normal, mantivessem escolas primárias para que fosse 

possível a prática do ensino, entendendo-a como reprodução de modelos teóricos já existentes. 

Importa ressaltar que o campo de atuação dos professores formados no ensino normal 

era basicamente a escola primária e, segundo a autora, essa profissão 

[...] tratava-se na verdade de uma ocupação e não propriamente uma profissão, 
exercida por mulheres (embora não proibida aos homens), oriundas dos 
segmentos economicamente favorecidos da sociedade e cuja característica 
marcante era ser uma extensão do lar, do papel de mães e coerente com o de 
esposa. (PIMENTA, 1995, p. 29). 

Outro ponto a ser destacado é que na época não se tinha uma visão ou um 

direcionamento adequado para as crianças de 0 a 6 anos. De acordo com Vieira (2016, p. 167), 

“a discussão da educação da criança de zero a seis anos estava restrita à esfera médica, dos 

sanitaristas e higienistas”, partindo deste princípio, conclui-se que “a creche foi alvo/objeto de 

propostas de higienistas, de pediatras mais do que de educadores, defensores da escola pública 

e obrigatória.” (Idem, ibidem, p. 167). 

A existência desses espaços foi materializada em consequência da industrialização e da 

necessidade do trabalho para sobrevivência por parte das mulheres das classes mais populares. 

As creches seriam na época uma opção alternativa, e mais higiênica, à chamada criadeira, ou 

tomadeira de conta, que eram mulheres que cuidavam das crianças enquanto as mães 

trabalhavam. 

Vieira (2016, p. 167) ressalta ainda sobre as criadeiras que “Pelas suas condições de 

vida, pelos hábitos incorretos adotados no cuidado das crianças, pela sua índole e caráter, a 
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criadeira era vista como uma das principais responsáveis pelas elevadas taxas de mortalidade 

infantil.” 

Apesar de nessa época pouco se pensar na criança de 0 a 6 anos, ainda com base na 

autora entendia-se que, por mais que a creche fosse um mal, fazia-se extremamente necessária 

frente ao agravamento da mortalidade infantil, salientando que a preocupação não era apenas 

dos médicos e pediatras. Tal concepção já estava presente  

[...] em documentos relevantes produzidos por intelectuais da educação no 
mesmo período, para justificar a presença do “ensino pré-primário” na 
primeira lei de diretrizes e bases da educação (LDB) que começava a tramitar 
no Congresso Nacional brasileiro em 1948. (VIEIRA, 2016, p. 200). 

Este período em questão confere bastante ênfase às universidades. No tocante ao 

governo, de acordo com Ghiraldelli Junior (2015, p. 132), Vargas “procurou aumentar as 

despesas públicas com o ensino. Entretanto, o ensino superior foi mais contemplado que o 

ensino primário.” 

Juscelino Kubitschek conquistou o governo em 1955 e acreditava que o ensino primário, 

tal como o ensino médio, deveria educar para o trabalho. Jânio Quadros, que governou de 

janeiro a agosto de 1961, em divergência com o pensamento de Kubitschek, de expansão do 

ensino superior, em seu curto período de gestão 

[...] procurou conter a expansão do ensino superior e proibir a incorporação 
de faculdades pelo sistema federal, interrompendo um processo de 
publicização do ensino superior iniciado nos anos anteriores. 
(GHIRALDELLI JUNIOR, 2015, p. 135). 

Tem início um período com avanços na educação primária, considerando os altos 

índices de analfabetismo, e a demanda de qualificação de mão de obra para atender às 

premências do modelo nacional-desenvolvimentista com base na industrialização. Porém, 

observamos que 

A política educacional adotada, [...], foi a de contenção da expansão em 
limites compatíveis com o modelo econômico, com sua fase de “recuperação” 
e com as funções do Estado nesse desenvolvimento. Mas nem por isso a crise 
deixou de manifestar-se. (ROMANELLI, 2015, p. 215). 

Frente a todo o contexto de industrialização e modernização, tornava-se imprescindível 

deliberações para o campo educacional, de modo a organizar questões objetivas referentes aos 

níveis de ensino e à formação dos professores. 

A educação já havia sido contemplada na Constituição de 1946, estabelecendo que 

caberia a União “legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional” (ROMANELLI, 

2015, p. 175), porém, o cenário político da época que voltava à normalidade democrática pós-
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ditatura, apresentava divergências entre partidos políticos, o que dificultou a aprovação de uma 

LDBEN. 

Além do dissenso político entre partidos, algumas características propostas para esta 

LDBEN de 1961, não foram aceitas pelos grupos mais conservadores, como a concepção 

descentralizadora. Gustavo Capanema, ex-ministro da Educação nos anos de ditadura, via como 

retrocesso a descentralização. Para ele,  

[...] a possibilidade de cada estado formular um sistema singular de ensino, 
que, na soma das vinte uma unidades da federação, iria formar o sistema 
nacional de educação, significava um retrocesso: a dispersão pedagógica 
facilitaria a imposição dos apetites das oligarquias locais. (MONTALVÃO, 
2010, p. 27). 

Para Capanema e outros conservadores, a competência da União ia além da formulação 

de ideias e princípios gerais norteadores da educação, competindo à União a administração dos 

sistemas de ensino. 

A ideia de centralização e descentralização da educação foi uma das causas de disputas 

da LDBEN, que refletia ainda este período de transição vivido entre a ditadura e a democracia, 

acarretando no arquivamento do processo até 1951. 

Depois de 13 anos de embates, em 1961 a LDBEN é aprovada e, dentre todos os avanços 

contemplados pela mesma, inferimos a existência de atrasos consideráveis: 

A Lei, que tramitou treze anos no Congresso, e que inicialmente destinava-se 
a um país pouco urbanizado, acabou sendo aprovada para um Brasil 
industrializado e com necessidades educacionais que o Parlamento não soube 
perceber. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2015, p. 128). 

Porém, Teixeira (1962) ressalta que, apesar das contradições existentes, foi de 

fundamental importância a aprovação da primeira lei nacional de educação do Brasil, sendo a 

lei um instrumento de luta e regulamentação.  

A LDBEN de 1961 trouxe em seu texto apontamentos que acenam quanto à 

obrigatoriedade do ensino, considerando questões referentes à administração, a qual deveria 

realizar “a) levantamento anual do registro das crianças em idade escolar, b) o incentivo e a 

fiscalização da frequência às aulas.” (BRASIL, 1961, s/p.).  

Ainda sobre a obrigatoriedade, a lei incluía no artigo 30, que o pai de família, ou o 

responsável, deveria fazer prova de matrícula da criança, sob pena de não poder exercer função 

pública ou ocupar emprego em determinados estabelecimentos. Constatamos vestígios que 

indicam que a lei versava sobre pontos que encorajavam a educação, no sentido de tornar o 

ensino obrigatório para todos. 
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No capítulo I da referida lei, são contemplados, ainda que brevemente, os primeiros 

vestígios sobre a educação das crianças menores de 7 anos, voltada às crianças cujas mães 

trabalhavam:  

Art. 24. As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos 
serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 
cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária. 
(BRASIL, 1961, s/p.). 

Nesse período, avançam os estudos voltados à criança, considerando que esta não 

carecia apenas de cuidados voltados à sua higiene, mas de espaços voltados à sua recreação: 

Porém, os países de terceiro mundo justificavam que eram pobres para investimentos deste tipo, 

devendo “optar por soluções simplificadas, de baixo custo e de alta rentabilidade social.” 

(VIEIRA, 2016, p. 200). 

Consta ainda em lei a finalidade de formação do ensino normal, voltado para a 

“formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao 

ensino primário, e o desenvolvimento de conhecimentos técnicos relativos à educação da 

infância.” (BRASIL, 1961, s/p.). 

Não encontramos na lei os conhecimentos técnicos relativos à educação da infância. No 

entanto, sabendo que o órgão responsável por coordenar todas as atividades referentes à 

proteção, infância, maternidade e adolescência da época era o Departamento Nacional da 

Criança (DNCr), inferimos que o foco central deste era “a luta contra a mortalidade infantil e a 

educação das mães e responsáveis pelas instituições de cuidado à criança pequena nos preceitos 

da puericultura” (VIEIRA, 2016, p. 172), ou seja, apresentava um viés direcionado a questões 

sanitárias e higienistas em detrimento das demais. 

Nesta LDBEN de 1961, é possível identificar progressos referentes ao nível da formação 

de professores, como exposto no Art. 59: 

A formação de professores para o ensino médio será feita nas faculdades de 
filosofia, ciências e letras e a de professores de disciplinas específicas de 
ensino médio técnico em cursos especiais de educação técnica. (BRASIL, 
1961, s/p.). 

Com isso, o licenciado em pedagogia tem uma abertura de área para sua atuação, 

tornando, assim, necessário que o respectivo curso disponha de nova regulamentação, o que foi 

contemplado no Parecer n. 251/62, do Conselho Federal de Educação (CFE). 

Aí, o Curso de Pedagogia era visto como “um dos mais controvertidos dentre os que se 

incluem no plano das nossas Faculdades de Filosofia” (BRASIL, 1963, p. 5). Unindo isso ao 

dever de formar um profissional preparado para atuar em nível superior, o parecer em questão 
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procurava fixar um currículo mínimo extinguindo o esquema 3+1. Dessa forma, propunha-se a 

fórmula única de quatro anos letivos para a conclusão do curso, atrelando a formação do 

bacharel à do licenciado.  

Quanto à duração do Curso de Pedagogia, Saviani (2012, p. 37) ressalta que “a diferença 

fica por conta de certa flexibilidade, uma vez que as disciplinas de licenciatura poderiam ser 

cursadas concomitantemente com o bacharelado, não sendo necessário esperar o quarto ano.” 

A formação para a educação básica foi mantida nas Escolas Normais até que, segundo 

Tanuri (2000), algumas iniciativas sobre formar o professor primário em nível superior 

começam a surgir, o que pode ser observado ainda no parecer 251/62, que apresentou a ideia 

de currículo mínimo para o Curso de Pedagogia e que trazia os primeiros ensaios para formar 

o professor primário em nível superior.  

Descortinamos que o início da década de 1960 apresentou progressos para a educação, 

devido ao contexto de renovação e mudanças pelo qual o Brasil vinha passando. Porém, a 

política continuava moldando a educação e a formação de professores de acordo com seus 

interesses, pensados em sua grande maioria por um viés político voltado a determinados grupos 

econômicos. 

 

1.2 A década de 1960 e seus encadeamentos para o campo educacional 

 

No cenário político e econômico, a transição de 1955 a 1964 representou uma crise no 

modelo nacional-desenvolvimentista com implantação do modelo “associado” de 

desenvolvimento econômico. Ribeiro (1992, p. 135) afirma que, por mais que “os anos de 1956 

a 1961 sejam considerados como o período ‘áureo’ do desenvolvimento econômico”, a entrada 

do capital estrangeiro, vista como “necessária à execução do projeto de desenvolvimento” 

(idem, ibidem, p. 135) abarcou aspectos contraditórios. 

Reconhecemos que no setor industrial prevaleceram a indústria automobilística e a 

monopolização da economia, o que dificultou o crescimento de pequenas e médias empresas, 

resultando no aumento do capital bancário especulativo. Portanto, ao mesmo tempo que a nação 

se tornava mais rica e era projetada na economia mundial, acentuavam-se as desigualdades 

sociais devido ao empobrecimento das camadas populares. (RIBEIRO, 1992). 

Segundo Romanelli (2014, p. 199),  

Os rumos do desenvolvimento precisavam então ser definidos, ou em termos 
de uma revolução social e econômica pró-esquerda, ou em termos de uma 
orientação dos rumos da política e da economia de forma que eliminasse os 
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obstáculos que se interpunham à sua inserção definitiva na esfera de controle 
do capital internacional. Foi esta última a opção feita e levada a cabo pelas 
lideranças do movimento de 1964.  

Em 31 de março de 1964, instaurou-se novamente no Brasil uma ditadura militar que 

durou 21 anos. Este período foi caracterizado por um processo de expansão da modernização 

que afetou principalmente a classe trabalhadora do país, como podemos ver no trecho a seguir:  

[...] a expansão nesses moldes implica o estabelecimento de uma estratégia 
que pressupõe prioridades que favorecem determinadas camadas sociais, por 
serem estas as mais “capazes” de ajudar a alimentar o processo, dadas as suas 
possibilidades de consumo. Essa estratégia que adota, entre outras medidas, o 
arrocho salarial das classes trabalhadoras e o aumento do poder aquisitivo das 
camadas altas e médias altas. (ROMANELLI, 2014, p. 200). 

Como a educação, em toda a história do Brasil, acompanhou a economia e os interesses 

políticos, esse período foi marcado negativamente para a classe trabalhadora, pois  

[...] foi pautado pela repressão, privatização de ensino, exclusão de boa parcela 
dos setores mais pobres do ensino elementar de boa qualidade, 
institucionalização do ensino profissionalizante na rede pública regular sem 
qualquer arranjo prévio para tal, divulgação de uma pedagogia calcada mais 
em técnicas do que em propósitos com fins abertos e discutíveis, tentativas 
variadas de desmobilização do magistério através de abundante e confusa 
legislação educacional. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2015, p. 146-147). 

Romanelli (2014) ressalta que é possível destacar dois momentos relativos ao sistema 

educacional durante a ditadura militar de 1964: o primeiro, marcado pelo agravamento da crise 

do sistema devido à exigência de qualificação para ocupação dos cargos disponíveis nas 

indústrias e o já alarmante nível de analfabetismo existente no Brasil, e o segundo onde o 

governo entende que a adequação do sistema educacional brasileiro não apenas resolveria o 

problema da crise como também constituiria em uma importante alavanca para o 

desenvolvimento econômico nacional.  

Porém, não foi apenas o governo que demonstrou interesse pela adequação do sistema 

educacional. Algumas das medidas práticas assumidas para a sua melhoria partiram de 

financiamentos e acordos feitos com o mercado internacional. Esses programas “incluíam 

assistência financeira e assessoria técnica junto aos órgãos, autoridades e instituições 

educacionais.” (ROMANELLI, 2014, p. 217). 

Devido à força da ditadura militar, à expansão da modernização, à influência do capital 

estrangeiro no sistema educativo e à aprovação da Lei Federal n. 5.540, de 28 de novembro de 

1968, que fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior tal como sua 

articulação com a escola média, “triunfam os princípios de racionalidade, eficiência e 
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produtividade no trato do ensino superior” (SILVA, 2006, p. 25), onde é possível visualizar a 

intensificação do tecnicismo.  

Na medida em que a lei da reforma universitária (lei n. 5.540/68) entra em vigor, torna-

se necessário que o Curso de Pedagogia apresente uma nova organização. Libâneo e Pimenta 

(1999, p. 244) destacam que  

Uma das justificativas para a oferta das habilitações (administração escolar, 
supervisão escolar, orientação educacional, entre outras) e para a 
profissionalização do pedagogo era a ampliação do atendimento às 
necessidades de escolarização básica, que tinha um forte apelo na política 
educacional da época. 

O Curso de Pedagogia, conforme Silva (2006), ainda era alvo de insatisfação por parte 

dos estudantes e profissionais e, mediante o contexto da ditadura militar, manifestava-se com 

muita força a necessidade de que o curso abarcasse uma tendência mais técnica, de modo a “se 

estabelecer a correspondência direta e imediata entre currículo e tarefas a serem desenvolvidas 

em cada profissão.” (SILVA, 2006, p. 23). 

Esta necessidade de mudança para atender os objetivos da educação voltada ao 

desenvolvimento se apresentou muito bem delineada no Parecer n. 252/69 do CFE, ao definir 

que o currículo do Curso de Pedagogia será constituído por uma parte comum, com matérias 

básicas para formar um profissional da área da educação e outra diversificada, de acordo com 

as habilitações escolhidas pelo acadêmico, conforme exposto no Art. 1º: 

A formação de professores para o ensino normal e de especialistas para as 
atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, no âmbito de 
escolas e sistemas escolares, será feita no curso de graduação em Pedagogia, 
de que resultará o grau do licenciado com modalidades diversas de habilitação. 
(BRASIL, 1969, p. 113). 

Ficou o currículo definido basicamente com as mesmas cinco áreas do Parecer 251/62, 

acrescida a didática na parte comum, pelos seguintes motivos: 

[...] em primeiro lugar, porque as outras matérias sempre convergem para o 
ato de ensinar, com ela identificado; em segundo lugar, porque imaginamos 
um esquema em que todos possam lecionar, nos cursos normais, as disciplinas 
de suas habilitações específicas; e finalmente, last but not least, porque a 
experiência destes seis anos demonstrou que as universidades e escolas 
isoladas invariavelmente a incluem em seus currículos plenos. (BRASIL, 
1969, p. 107). 

Portanto, foi deliberado neste parecer que todos aqueles que se formassem no Curso de 

Pedagogia estariam aptos para exercer a licenciatura, além de sua função adquirida na 

habilitação cursada. 
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Quanto à formação para o primário, delineada anteriormente no Parecer n.º 251/62, 

define-se que “nem todos os diplomados em Pedagogia recebem a formação indispensável ao 

exercício do magistério na escola de 1º grau” (BRASIL, 1969, p. 110). Portanto, seria 

necessário ainda o estudo da metodologia e prática para esse grau de ensino, que poderia ser 

cursado sem que fosse criada uma habilitação específica para tal.  

Ainda sobre a habilitação para a docência no 1º grau6, o parecer determina que aqueles 

que já haviam estudado tais matérias no ensino normal teriam a credencial para tal função 

automaticamente. Isso abriu a possibilidade de as instituições que ofertavam o Curso de 

Pedagogia começarem a requerer dos ingressantes a formação no magistério. Caso até o final 

do curso não comprovassem essa formação, eles não poderiam atuar no ensino primário, pois 

somente cursar o Curso de Pedagogia não lhes conferiria esse direito.  

Este parecer evidencia o tecnicismo presente na época, separando o profissional pelas 

suas habilitações, de modo a atender a ideia de correspondência direta entre o que se estuda e o 

que se executa. 

No que tange às crianças, este período avançou com a ideia de uma pré-escola para a 

massa brasileira que foi introduzida no Brasil “[…] sob influência de propostas divulgadas pelas 

organizações intergovenamentais, em especial o Unicef e a Unesco.” (ROSEMBERG, 2016, p. 

212-213). Neste sentido,  

[...] destaca-se a Conferência de Santiago do Chile realizada em 1965. A 
conferência recomendava que os planos nacionais de desenvolvimento 
contemplassem as necessidades globais da infância e da juventude, inclusive 
da criança pré-escolar, que previssem mecanismos de integração 
interministerial e a utilização das energias de grupos e movimentos. 
(ROSEMBERG, 2016, p. 215). 

Vale ressaltar que, no período da ditadura, havia uma grande preocupação com a 

segurança e o desenvolvimento e que a pobreza apresentava-se como uma ameaça à segurança, 

sendo que ela era fruto de desintegração no processo de desenvolvimento. (ROSEMBERG, 

2016). Com isso, tornava-se imprescindível integrar principalmente as crianças nas demais 

áreas (saúde, alimentação, educação) de modo a preveni-las do destino da pobreza.  

A inclusão da criança na sociedade representava também interesses políticos e 

econômicos. Todavia, o modelo de pré-escola considerado para a criança e tão discutido na 

década de 1960 só foi implantado no final da década de 1970.  

 
6  Ensino de 1º grau foi a nomenclatura dada pela lei n.º 5.692/71 tendo oito anos de duração, compreendendo 1ª a 

8ª séries do Ensino de Primeiro Grau. Com a lei n.º 9.394/96, esta modalidade passou a se chamar Ensino 
Fundamental. 
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No cenário legislativo voltado à educação, promulgou-se a lei n. 5.692/71, que fixava 

diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º grau, em consonância com o cenário tecnicista em 

desenvolvimento.  

De acordo com Ghiraldelli Junior (2015, p. 163), a nova lei não significou uma ruptura 

geral com a LDBEN de 1961, mas refletia “[...] os princípios da Ditadura Militar, verificados 

pela incorporação de determinações no sentido de uma racionalização perversa do trabalho 

escolar e na adoção do ensino profissionalizante no Segundo Grau de forma absoluta e 

universal.” 

Esta lei profissionaliza todo o 2º Grau7, seguindo a tendência técnica do período 

histórico em questão. Chagas (1979, p. 295) critica esta formação, considerando-a como “[...] 

um pressuposto de educação integral sem o qual se descambará para o intelectualismo vazio, 

caricatura de erudição, como forma de um saber estéril porque despido de qualquer dinamismo 

e criatividade.” 

Como delibera a lei, ao transformar todo o 2º Grau em profissionalizante, desativa-se a 

Escola Normal. Dessa forma, o curso de formação de professores passou a ser uma das 

habilitações do ensino profissionalizante, denominada “Habilitação Magistério”. 

Definiu-se, com base na lei 5.692/71, “um esquema integrado, flexível e progressivo de 

formação de professores” (TANURI, 2000, p. 80), o que significava que o nível de formação 

se elevaria de acordo com as condições de cada região, atendendo objetivos que seriam 

específicos de cada grau. 

A lei ainda incorpora a formação para as crianças menores de 7 anos. Segundo Silva 

(2005, p. 167), prevê-se “[…] para o 4º ano a possibilidade de habilitações específicas, entre 

elas, magistério em pré-escolas, escolas maternais e jardins de infância.” 

Assim, seguindo um modelo mais tecnicista, tal como o Curso de Pedagogia e suas 

habilitações, foram criadas, segundo Saviani (2009), duas modalidades básicas na nova 

Habilitação Magistério: uma para formar o professor até a 4ª série e outra que habilitava o 

profissional para lecionar até a 6ª série do 1º grau. No entanto, este formato acabou precarizando 

ainda mais a formação do professor. 

Apesar do que apontamos anteriormente sobre a pré-escola, Didonet (1979) mostra que 

o grupo de crianças menores de 7 anos, equivalente à clientela do ensino de 1º grau, ainda se 

encontrava relativamente abandonado, enfatizando que esta faixa etária, principalmente os três 

 
7  O Ensino de 2º Grau foi a nomenclatura dada pela lei n.º 5.692/71 que corresponde ao Ensino Médio a partir da 

lei n.º 9.394/96. 
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primeiros anos de vida, compreendem um período crucial e extremamente sensível a todo tipo 

de influência, com consequências diretas nos anos subsequentes. 

Tendo isso em vista, justifica-se a necessidade de uma política referente à educação das 

crianças menores de 7 anos, o que vai se dar, no cenário brasileiro, somente na década de 1990, 

no período de redemocratização do Brasil que será apresentado na sequência da discussão. 

 

1.3 O processo de redemocratização do Brasil e os avanços para a educação 

 

Após o término da ditadura militar, inicia-se um período de discussões frente aos 

direitos do ser humano. Neste contexto, destacamos a IV Conferência Brasileira da Educação, 

realizada em Goiânia, de 2 a 5 de setembro de 1986. 

Nesta conferência, foram debatidos temas referentes aos problemas da educação 

brasileira e propostos princípios a serem incluídos no texto constitucional. Destacamos o item 

5 desses princípios, o qual expõe que “é obrigação do Estado oferecer vagas em creches e pré-

escolas para crianças de 0 a 6 anos e 11 meses de idade, com caráter prioritariamente 

pedagógico.” (IV CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO, 1986, p. 5). 

Ou seja, a creche começa a romper com a visão de um ambiente puramente de cuidados, 

no sentido da alimentação e higiene 

 [...] a criança deixa de ser vista como objeto de cuidados e vítima de um 
sistema que produz mães “forçadas a trabalhar”, para se inscrever em novos 
tempos de mudanças sociais, culturais e demográficas, ganhando o status de 
sujeito de direitos. (VIEIRA, 2016, p. 201). 

Nesse processo de redemocratização do Brasil frente às discussões advindas de todos os 

setores, tornou-se necessária a elaboração de uma nova Constituição e, em 1988, ela foi 

aprovada, conferindo garantias sobre os direitos fundamentais do ser humano. A educação foi 

amplamente contemplada como um direito social, portanto um dever da família, da sociedade 

e do Estado.  

Em 1990, é aprovado em Jontiem o documento intitulado “Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos”8, que constitui um plano de ação para satisfazer as necessidades básicas 

de aprendizagem.  

 
8  “[...] a Conferência, por um lado, teve o mérito de recolocar a questão educativa no centro das discussões, 

chamando a atenção mundial para a importância e prioridade da educação, principalmente da educação básica. 
Por outro lado, vem nos chamar a atenção de que se precisamos garantir, no mínimo, as necessidades básicas de 
aprendizagem é porque já se configura um quadro de exclusão.” (ZEPPONE, 2011, p. 366). 
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Junto com os avanços mundiais e os presentes na nova constituição, vimos a 

estruturação e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 13 de julho de 

1990, que abandona a visão da criança como um menor infrator ou delinquente, e o concebe 

como sujeito de direitos, conforme disposto no Art. 3º: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 
1990). 

No contexto das discussões, em 1994 é realizado um Encontro Técnico de Formação do 

Profissional de Educação Infantil, em Belo Horizonte, onde foram tratadas diversas questões 

referentes a esta etapa da educação. 

O encontro resultou em um livro lançado pelo MEC, intitulado Por uma política de 

formação do profissional de Educação Infantil9. O material foi elaborado por vários 

especialistas da EI e da área de formação para a educação como meio de subsidiar a análise de 

questões como “o currículo da Educação Infantil, os cursos de formação profissional e as 

diferentes possibilidades dessa formação, a estruturação da carreira, a remuneração e as 

condições de trabalho em creches e pré-escolas [...]” (MEC/SEF/COEDI, 1994, p. 10), com o 

intuito de mostrar a importância de elaborar uma política de formação para o professor que atua 

com as crianças de 0 a 6 anos. 

Entre os muitos elementos levantados referentes à formação para a EI, enfatizamos a 

necessidade de uma “formação, baseada numa concepção integrada de desenvolvimento e 

educação infantil.” (CAMPOS, 1994, p. 37).  

Esta questão relacionada aos profissionais habilitados para trabalhar com a infância 

começa a ganhar espaço. Entretanto, observamos ainda neste contexto, a existência de 

diferentes modos de conceber a criança e a infância, os quais são determinados “pelas formas 

de vida e de educação, pelas ideias adultas sobre esses conceitos e pelo ideário político que rege 

cada sociedade” (LIMA; RIBEIRO; VALIENGO, 2012, p. 69). Consequentemente, a forma 

como vemos a criança e a infância, irá direcionar a maneira como agimos com elas. 

É mister salientar que dentro destes entendimentos, devemos considerar ainda as 

especificidades inerentes a cada idade10, pois estas encontram-se relacionadas ao processo de 

 
9  Autores vinculados: Sonia Kramer, Maria M. Malta Campos, Selma Garrido Pimenta, Fulvia Rosemberg e Zilma 

M. Ramos de Oliveira. 
10 “O estudo da criança nas diferentes idades mostra que, em cada idade, condicionadas pelo desenvolvimento 
orgânico e pelo conjunto de vivências por ela acumuladas, surgem novas formações no processo de 
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desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Sobre o processo de desenvolvimento da 

criança, Marsiglia (2011, P. 40) afirma que estes “vão modificando-se pois, no seu decorrer, a 

criança verifica a necessidade de alterar suas relações, uma vez que as que estão estabelecidas 

não correspondem mais às suas potencialidades”. 

Consideramos também que a criança que chega nos AIEF passa a ter uma organização 

curricular semelhante àquela dos anos finais do ensino fundamental, e com isso nos 

perguntamos: O que pode caracterizar que a criança que está nos AIEF não está mais na 

infância? Esta é uma questão complexa para ser respondida, mas serve para nos alertar sobre a 

que infância nos reportamos ao tratar essas crianças como “maduras” para encarar uma nova 

etapa de ensino organizado de maneira tão distinta da anterior. 

Além de garantir a educação como um direito de todos, a Constituição Federal de 1988 

determinou a elaboração de uma nova LDBEN. 

A LDBEN n. 9.394 foi aprovada em 20 de dezembro de 1996. Na época, o presidente 

do Brasil era Fernando Henrique Cardoso e, assim como as demais leis de diretrizes e bases, 

esta foi resultado de  

[...] intensa luta parlamentar e extraparlamentar. Entidades da sociedade, com 
interesses diversos, porém convergentes em relação à defesa do ensino público 
e gratuito, se reuniram em vários momentos, criando versões de uma LDB de 
seu agrado. Todavia, a LDB resultante não foi esta, mas uma mescla entre o 
projeto que ouviu os setores da população e o projeto do Senador Darcy 
Ribeiro. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2015, p. 226). 

A formação de professores para a EI e os AIEF ainda não havia sido fonte de grandes 

preocupações, muito menos abarcava todas as especificidades necessárias para a formação desta 

criança.  

Vale ressaltar que, no tocante à criança de 0 a 6 anos de idade, apenas em 1996, com a 

LDBEN, a EI passa a ser reconhecida como primeira etapa da educação básica. 

A formação profissional para a educação infantil ressurge com o clima 
instaurado após a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei 
Orgânica de Assistência Social. Tais dispositivos inserem a criança de 0 a 6 
anos no interior do sistema escolar, na educação básica, garantindo o direito 
da criança à educação e, consequentemente, impondo ao Estado a 
obrigatoriedade de oferecer instituições para essa faixa etária. (KISHIMOTO, 
1999, p. 61).  

 
desenvolvimento – que não existiam na etapa anterior –, que constituem o resultado de tudo o que ocorreu ao longo 
desse período de desenvolvimento e compõem, ao final de cada idade, uma nova situação social de 
desenvolvimento da criança”. (MELLO, 2007, p. 96). 
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Como vimos, a formação dos professores para atuarem na EI e nos AIEF não ocorreu 

sempre no nível superior. Destacamos também que os professores da EI não possuíam 

reconhecimento profissional. 

Paralelamente a isso, sabemos que são recentes a preocupação com a criança, sua 

educação e seu desenvolvimento. Durante muito tempo, ela foi vista como um ser totalmente 

incapaz, retratada em inúmeras pinturas como um miniadulto, onde eram desconsideradas as 

especificidades inerentes a esse período de sua vida. De acordo com Charlot (2013, p. 158),  

O sentimento de infância nasce no século XVII, [...] Durante a Idade Média, 
a criança só tinha interesse iconográfico na medida em que simbolizava a 
estrutura do mundo, a santidade, a morte, o tempo. É preciso ainda dizer que, 
mesmo a partir do século XVII, a ideia de infância se introduz na pedagogia 
com os significados que lhe atribuem um pensamento que visa a uma educação 
relacionada à natureza humana e à cultura. 

Entendemos que o nascimento do sentimento de infância trouxe muitos avanços para 

compreender e considerar a criança, porém o aspecto biológico/natural do desenvolvimento 

manteve-se muito forte, deixando em segundo plano o aspecto cultural. Charlot (2013) afirma 

que a natureza camufla essa relação entre o adulto a criança e sua realidade social, naturalizando 

assim o que é instituído pela cultura. 

Conceber a criança tomando como referência a natureza humana, qualquer 
que seja, aliás, o conteúdo dessa ideia de natureza humana, é não levar em 
conta seu pertencimento social, é não questionar, portanto, as desigualdades 
sociais, que reencontramos, assim, no término da educação. (CHARLOT, 
2013, p. 198). 

A forma como concebemos a infância muito nos revela acerca da organização voltada à 

educação da criança, tal como a importância despendida a esta fase da vida, principalmente no 

tocante aos sistemas de ensino, organização da educação nacional e formação de professores. 

Essa compreensão do desenvolvimento como algo que aconteceria 
naturalmente à medida do crescimento da criança criava o conceito de que a 
criança era incapaz de aprender até atingir determinado nível de 
desenvolvimento, em determinada idade. Nesse período da sua vida, o papel 
da escola da infância – da creche – seria proporcionar cuidados de alimentação 
e de higiene. E, por isso, a profissional que trabalhava com as crianças até três 
ou quatro anos na creche não precisava ter formação como professora. Ao 
pensar assim, promovíamos duas desvalorizações ao mesmo tempo: 
desvalorizávamos o papel do profissional que cuidava (e educava) a criança e 
desvalorizávamos a capacidade da criança de aprender. (MELO, 2015, p. 4). 

Como já exposto, a LDBEN de 1996 revolucionou por reconhecer a EI como a primeira 

etapa da Educação Básica, e por estabelecer que a formação dos docentes da referida etapa 

deveria ser realizada no ensino superior. 
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Porém, dada a realidade do sistema educacional brasileiro, a lei continuou permitindo 

uma formação mínima em nível médio nos cursos normais, estipulando um prazo de 10 anos 

para adequação da lei. 

Destacamos que o fato de incluir a EI como etapa da educação básica requer formação 

profissional assim como as outras etapas. Kishimoto (1999, p. 74-75) acrescenta que 

É preciso eliminar preconceitos arraigados da tradição brasileira, como o de 
que o profissional que atua com crianças de 0 a 6 anos não requer preparo 
acurado equivalente ao de seus pares de outros níveis escolares, o que 
demonstra o desconhecimento da natureza humana e de sua complexidade, 
especialmente do potencial de desenvolvimento da faixa etária de 0 a 6 anos.  

Saviani (2009) evidencia contradições existentes na formação do professor para 

educação infantil e anos iniciais em nível superior, pois existem dois modelos de formação que 

se contrapõe, o modelo dos conteúdos cultural-cognitivo, mais presente no nível superior, no 

qual “a formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos 

da área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar” e o modelo pedagógico-

didático, mais presente nas Escolas Normais, que contrapõe-se ao primeiro por considerar que 

“a formação do professor propriamente dito só se completa com o efetivo preparo pedagógico-

didático.” (SAVIANI, 2009, p. 148-149). 

É importante ressaltar que os dois modelos citados por Saviani (2009, p. 150) são 

fundamentais para a formação do professor, porém é preciso articulá-los de modo que a forma 

e o conteúdo se tornem indissociáveis.  

Com efeito, por um lado, a elevação ao nível superior permitiria esperar que, 
sobre a base da cultura geral de base clássica e científica obtida nos cursos de 
nível médio, os futuros professores poderiam adquirir, nos cursos formativos 
de nível superior, um preparo profissional bem mais consistente, alicerçado 
numa sólida cultura pedagógica. Por outro lado, entretanto, manifesta-se o 
risco de que essa formação seja neutralizada pela força do modelo dos 
conteúdos culturais-cognitivos, com o que as exigências pedagógicas 
tenderiam a ser secundarizadas. Com isso, esses novos professores terão 
grande dificuldade de atender as necessidades específicas das crianças 
pequenas tanto no nível da chamada educação infantil como das primeiras 
séries do ensino fundamental. 

Outro problema que traz consequências na formação de professores é a falta de 

explicitação de uma concepção de infância que direcione a LDBEN. 

A falta de esclarecimento desta concepção e do reconhecimento das especificidades 

inerentes a cada fase de vida da criança acarreta em dificuldades tanto para a formação como 

para o trabalho dos docentes.  
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Ao tratarmos a categoria da infância, que compreende crianças de 0 a 12 anos, sem 

distinções, deixamos de lado suas especificidades. Para que seja possível dar conta das 

particularidades inerentes a cada idade, a organização do trabalho pedagógico precisa estar 

estruturada de forma adequada para lidar com essas diferenças. 

Porém, aqui evidenciamos uma grande contradição existente e nos questionamos, como 

queremos uma formação integrada, que qualifique professores para a EI e os AIEF no mesmo 

lócus, enquanto a organização dos sistemas de ensino os separam em creches, pré-escolas e 

anos iniciais?  

Vemos também que esta separação acaba descaracterizando a necessidade de 

continuidade do processo de escolarização das crianças, onde conforme Mello (2015) existe 

uma tentativa de preparar a criança da educação infantil para o ensino fundamental, 

desconsiderando possibilidades de “vivenciar atividades próprias da idade que formam as bases 

para a atividade de estudo essencial à idade escolar” (MELLO, 2015, p. 1). 

No sentido da formação de professores, a LDBEN 9394/96 apresentou um ponto que se 

tornou muito polêmico, pois até então a formação dos professores não era exigida em ensino 

superior, principalmente quanto ao professor do Ensino Fundamental.  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal. 
(BRASIL, 1996, s/p.). 

Ao elevar a formação do profissional da educação básica para o ensino superior, em 

curso de licenciatura, tornam-se mister alterações no Curso de Pedagogia. De acordo com a 

LDBEN, este curso passaria a formar não mais o professor do ensino primário, como já havia 

sinalizado nos pareceres anteriores do curso, mas o especialista que atuaria com funções de 

administração e supervisão.  

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 
básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a 
base comum nacional. (BRASIL, 1996, s/p.). 

 O presente capítulo apresentou uma análise sócio-histórica da constituição do curso de 

Pedagogia, desde sua gênese até a promulgação da LDBEN de 1996. Percebemos, no decorrer 

do capítulo como as mudanças e definições do curso caminharam junto com os projetos de 

governo e sociedade de cada período. 
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Considerando o movimento do Curso de Pedagogia, notamos a ampliação do perfil do 

profissional a ser formado e as diferentes identidades que o curso assume em cada momento, 

passando a formar os professores para atuar com as crianças dos AIEF primeiramente, e mais 

tarde também àquelas da EI. 

É possível ainda, identificar a existência de muitos embates entre sociedade política e 

sociedade civil relacionados à esta formação docente e à identidade do Curso de Pedagogia, os 

quais vão se intensificando sendo abordados no próximo capítulo. 
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2.  A ELABORAÇÃO DAS DCNCP E SEUS DESDOBRAMENTOS NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

 

“A história nunca se fecha por si mesmo e 
nunca se fecha para sempre. São os homens, em 
grupos e confrontando-se como classes em 
conflito, que ‘fecham’ ou ‘abrem’ os circuitos 
da história.” 
(Florestan Fernandes) 

 

Clamando por mudanças, o Brasil das décadas de 1970 e 1980, após a ditadura militar, 

atravessou um período de intensas discussões na esfera educacional, diretamente relacionadas 

ao novo modelo econômico-político que se instaurava no país, o neoliberalismo, e ao clima 

cultural, chamado de “pós-moderno”. 

De acordo com Saviani (2018, p. 293), 

Nesse novo contexto as medidas de política educacional vão ser marcadas por 
uma espécie de neoconservadorismo. Diante do mote do “Estado mínimo” 
passa-se a considerar a chamada “decadência da escola pública” como 
resultado da incapacidade do Estado de gerir o bem comum. Com isso advoga-
se, também no âmbito da educação, a primazia da iniciativa privada regida 
pelas leis do mercado. 

Ainda segundo o autor, os profissionais da educação estavam em mobilização antes do 

término da ditadura militar, com vistas a superar os limites da política educacional em questão. 

Assim sendo, o final da década de 1970 e o início da década de 1980 foram marcados 

pela organização de conferências para dialogar frente aos rumos da formulação das novas 

políticas educacionais.  

Como visto acima, o ano de 1996 representou uma vitória, mesmo após divergências de 

ideias e diferentes projetos, pois foi promulgada a LDBEN, com seus avanços e retrocessos. O 

desdobramento desta lei forneceu indícios da necessidade de reorganização dos cursos de 

licenciatura. 

Os cursos de licenciatura foram reestruturados pela resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de 

fevereiro de 2002, a qual instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

É possível perceber no referido parecer a presença do termo competências, repetidas vezes, o 

que nos remete a outros modos de profissionalização, os quais valorizam “os princípios de 

mercado – individualismo, aligeiramento, flexibilidade e formação multifuncional, às vezes 
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esvaziada das dimensões humana, ético-política, de cuidado com o outro e com o mundo.” 

(BORSSOI, 2012, p. 10). 

Scheibe e Bazzo (2013, p. 30) ressaltam ainda que o Parecer e a Resolução em questão 

[...] assumem o princípio da flexibilidade curricular, permitindo o exercício de 
certa autonomia em relação aos componentes curriculares de cada curso sem, 
no entanto, abandonarem a obrigatoriedade de um núcleo básico comum às 
Licenciaturas; o núcleo comum envolve os princípios orientadores da 
formação, expressos nos projetos pedagógicos dos cursos, as competências a 
serem alcançadas pelos futuros docentes, assim como os conteúdos 
disciplinares essenciais ao desenvolvimento dessas competências. 

Frente às determinações constantes na nova LDBEN e nas Diretrizes supracitadas, 

fizeram-se inevitáveis novas definições para o Curso de Pedagogia. Sendo assim, as DCNCP 

simbolizam um momento de dissensos entre os interesses da sociedade política e os interesses 

da sociedade civil. 

O presente capítulo aborda questões alusivas à mobilização dos educadores, com 

embates relativos à formação dos profissionais da educação e seus desdobramentos na 

promulgação das DCNCP. Isso se faz necessário por conta de que a reformulação da proposta 

desse curso define a obrigatoriedade de ofertar em um único curso a formação de professores 

para a EI e AIEF. 

Também discutimos neste capítulo as especificidades pertinentes à EI e aos AIEF, no 

que concerne à formação de professores. 

 

2.1 Movimento dos educadores e a formação docente 

 

O período histórico do final da década de 1970 foi de bastante tensão, ainda sob domínio 

de governos militares. De acordo com Buffa e Nosella (1991), a crise econômica de meados da 

década de 1970 guiou a população a se mobilizar em todos os setores da sociedade, levando 

“os donos do poder a realizarem um novo reajuste político […]. Foi assim que se decretou a 

“abertura política.”” (BUFFA; NOSELLA, 1991, p. 172). 

Esta abertura possibilitou, no caso dos educadores, o debate educacional, onde foi 

possível identificar muito fortemente duas vertentes opostas: 

[...] as duas vertentes se confrontam na defesa de suas prioridades e estratégias 
– uns mais preocupados em fortalecer as instituições democráticas, ainda que 
burguesas, e outros mais preocupados em fortalecer e apoiar os movimentos 
sociais e políticos. (BUFFA; NOSELLA, 1991, p. 174). 

São movimentos que se contrapunham, pois um deles expressava um debate com vistas 

a melhoria na qualidade da educação e formação, apoiado em uma perspectiva crítica, 
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representado sobretudo por entidades de cunho acadêmico-científico11 e outro, de caráter 

prioritariamente político-governamental, que apesar de trazer avanços por ter disposto em 

documentos oficiais muito do que já havia sido reivindicado, abarcava retrocessos por requerer 

uma qualidade que manifestava os interesses do capital, não contemplando aquilo que os 

educadores reivindicavam como fundamental a uma formação de qualidade.  

Nesse contexto de reformulação dos cursos de formação, professores e estudantes 

universitários se organizaram para acompanhar e controlar o processo. 

O Movimento Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do 
Educador tem sua gênese em 1980, com a instalação, durante a I Conferência 
Brasileira de Educação (I CBE), do Comitê Nacional Pró-Formação do 
Educador, criado face à necessidade de articulação de professores e alunos em 
torno da reformulação do Curso de Pedagogia, então colocada em debate 
nacional. (ANFOPE, 1986)12. 

Conforme Durli (2007, p. 48), foi produzido nesse movimento, um documento basilar, 

em encontro realizado na cidade de Belo Horizonte em 1983, onde duas principais ideias se 

sobressaíram 

[...] a primeira, define a docência como sendo a base da identidade profissional 
de todo o educador, e a segunda, a defesa da necessidade de definição de uma 
base comum nacional para todos os cursos de formação de educadores, 
independentemente da etapa ou modalidade de ensino. 

Observamos que simultaneamente à abertura política e à mobilização da sociedade no 

processo de redemocratização, firmou-se o Consenso de Washington13 o qual, de acordo com 

Saviani (2018, p. 428) 

[...] implicava, em primeiro lugar, um programa de rigoroso equilíbrio fiscal 
a ser conseguido por meio de reformas administrativas, trabalhistas e 
previdenciárias tendo como vetor um corte profundo nos gastos públicos. Em 
segundo lugar, impunha-se uma rígida política monetária visando à 
estabilização. Em terceiro lugar, a desregulação dos mercados tanto financeiro 
como do trabalho, privatização radical e abertura comercial. 

Este Consenso se traduziu no neoliberalismo, modelo socioeconômico que valoriza os 

mecanismos de mercado, “o apelo à iniciativa privada e às organizações não governamentais, 

 
11  “Neste âmbito situam-se ANDES e CEDES, com suas respectivas revistas, e a ANPED, com suas Reuniões 

Anuais” (SAVIANI, 2013, p. 404). 
12  A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação (ANFOPE) nasce a partir do movimento 

dos educadores da década de 1970 com o objetivo de “fazer avançar o conhecimento no campo da formação e 
da valorização dos profissionais da Educação, por meio da mobilização de pessoas, de entidades e de 
instituições, dedicadas a essa finalidade” (ESTATUTO, 2009, Art. 1º, p. 59). 

13  “Em novembro de 1989, reuniram-se na capital dos Estados Unidos funcionários do governo norte-americano 
e dos organismos financeiros internacionais ali sediados – FMI, Banco Mundial e BID – especializados em 
assuntos latino-americanos. [...] Às conclusões dessa reunião é que se daria, subseqüentemente, a denominação 
informal de ‘Consenso de Washington’”. (BATISTA, 1994, p. 5). 



44 

a redução do tamanho do Estado e das iniciativas no setor público” (SAVIANI, 2018, p. 438), 

sob a justificativa de que a crise é ocasionada pela intervenção do Estado nas políticas públicas. 

Este paradigma afeta em grande escala o padrão de mercado, trabalho e, 

consequentemente, de trabalhador requerido, “se passa a exigir do homem novos 

conhecimentos e novas atitudes no exercício de suas múltiplas funções, como ser social, político 

e produtivo.”14 

O mesmo acontece com a formação do educador, na medida em que se buscam outras 

características e competências para atender a economia da sociedade, flexibiliza-se e 

intensifica-se o trabalho docente, descaracterizando e desqualificando-o. Quanto à 

intensificação do trabalho, Contreras (2012, p. 42) afirma que 

A intensificação coloca-se assim em relação com o processo de 
desqualificação intelectual, de degradação das habilidades e competências 
profissionais dos docentes, reduzindo seu trabalho à diária sobrevivência de 
dar conta de todas as tarefas que deverão realizar. 

Para que o profissional docente possa superar o modelo de trabalho advindo do 

neoliberalismo, Kuenzer (1998) destaca que o perfil necessário é de 

[...] um profissional com profundo conhecimento da dinâmica da sociedade e 
da educação, dos sistemas de ensino e da escola enquanto realidades concretas 
de um contexto histórico – social, nas dimensões afetiva, individual e grupal. 
O que se deseja é a formação de um profissional profundamente 
comprometido com a dimensão pública da educação, capaz de enfrentar 
problemas referentes à prática educativa em suas diferentes modalidades; que 
use o conhecimento pedagógico para gerar e difundir novas tecnologias e 
inovar o trabalho educativo na escola e em outros espaços organizacionais e 
comunidades educativas; que investigue e produza conhecimentos sobre a 
natureza e as finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como 
sobre os meios apropriados de formação humana dos indivíduos.15 

Esse profissional citado pela autora é o que se espera de um docente que possa atuar na 

transformação da sociedade e não na disseminação dos objetivos do capital. Na contramão desse 

profissional, existem as 

[...] tentativas de desenvolver modos de racionalização do próprio processo de 
planejamento ou concepção que os professores deverão realizar, de modo que 
fiquem presos na lógica do controle pelo processo de tecnicidade, 
abandonando a reflexão sobre os seus fins e assumindo os da instituição. 
(CONTRERAS, 2012, p. 50). 

14  KUENZER, 1998. Disponível em: https://bit.ly/3kgOdLR. Acesso em: 15 maio 2019. 
15  KUENZER, 1998. Disponível em: https://bit.ly/3kgOdLR. Acesso em: 15 maio 2019. 
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Para que o profissional docente não caia nessas “armadilhas” da lógica do controle, 

Contreras (2012) chama a atenção para a importância da profissionalidade16 do professor e 

destaca que “as qualidades da profissionalidade fazem referência, em todos os casos, àquelas 

que situam o professor ou professora em condições de dar uma direção adequada à sua 

preocupação em realizar um bom ensino.” (CONTRERAS, 2012, p. 83). 

Não podemos negar a influência do meio social como forma de controle. Por esse 

motivo consideramos tão importante uma formação sólida que agregue as dimensões da 

profissionalidade citadas por Contreras (2012), que são: obrigação moral, compromisso com a 

comunidade e competência profissional, para conferir autonomia17 ao profissional docente. 

Entendemos que a sociedade regida pelo modelo neoliberal intenta formar um 

profissional polivalente, uma vez que concentra em uma única pessoa o saber de diversas 

funções e até de outras áreas, de modo a intensificar o trabalho do professor. 

Porém, ao mesmo tempo que a formação polivalente se torna rentável ao capital, ela 

pressupõe fragilidades quanto ao profissional formado. 

No contexto de redemocratização do Brasil e introdução ao neoliberalismo, os 

educadores, por meio de muita luta, se mobilizaram para evidenciar “[...] as relações de 

determinação existentes entre educação e sociedade e a estreita vinculação entre a forma de 

organização da sociedade, os objetivos da educação e a forma como a escola se organiza.” 

(FREITAS, 2002, p. 138). 

Ainda na década de 1990, foi aprovada a LDBEN, que, segundo Freitas (1999, p. 19), 

“representou o marco da institucionalização de políticas educacionais que já vinham sendo 

gestadas e implantadas pelo MEC e pelo governo anterior”. Ou seja, apesar dos avanços nela 

presentes, foi possível identificar muitos retrocessos.  

Além da luta a favor de uma formação integral do profissional da educação, os 

educadores buscavam condições de trabalho, salários e carreiras dignas. Nesse sentido, 

construiu-se uma ideia de Base Comum Nacional (BCN), que servisse como uma referência 

para formação, uma concepção básica da mesma, com o intento de garantir a igualdade de 

 
16  “[...] profissionalidade se refere às qualidades da prática profissional dos professores em função do que requer 

o trabalho educativo. [...] Falar de profissionalidade significa, nessa perspectiva não só descrever o desempenho 
do trabalho de ensinar, mas também expressar valores e pretensões que se deseja alcançar e desenvolver nesta 
profissão.” (CONTRERAS, 2012, p. 82). 

17  “A autonomia profissional significa, por último, um processo dinâmico de definição e constituição pessoal de 
quem somos como profissionais, e a consciência e a realidade de que esta definição e constituição não pode 
ser realizada senão no seio da própria realidade profissional, que é o encontro com outras pessoas, seja em 
nosso compromisso de influir em seu processo de formação pessoal, seja na necessidade de definir ou contrastar 
com outras pessoas e outros setores o que essa formação deva ser.” (CONTRERAS, 2012, p. 234). 
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condições formativas, e não como uma espécie de currículo mínimo. (FREITAS, 2002). Esses 

princípios constituíram tema de discussões ao longo das últimas décadas e foram sendo 

ampliados.  

Enquanto os educadores demandavam melhorias para sua formação e condições de 

trabalho, organismos multilaterais como o BM, BID, UNESCO, entre outros, indicavam 

recomendações com base no princípio de “tornar a educação um dos motores do crescimento 

econômico, precisando aproximá-la do modelo empresarial, a fim de que ela corresponda à 

lógica do mercado.” (MAUÉS, 2003, p. 107-108). 

Para que tal objetivo fosse possível, uma reforma na formação de professores tornou-se 

fundamental. O autor destaca que, dentro da lógica das reformas internacionais, a formação 

precisa ser submetida à racionalidade, de modo a facilitar a dominação, formando indivíduos 

que atendam “às exigências do mercado, mas que não tenham desenvolvido as capacidades 

críticas que contribuam para buscar a utilização dos conhecimentos como uma forma de 

emancipação.” (MAUÉS, 2003, p. 108). 

No final da década de 1990, são criados inúmeros cursos para atender as demandas de 

formação, sem a devida preocupação com a qualidade do que era oferecido. É o que diz Freitas 

(2002, p. 144): 

Criados como instituições de caráter técnico-profissionalizante, de baixo 
custo, a expansão exponencial desses novos espaços de formação objetiva, 
com raras exceções, responder às demandas de grande parcela da juventude 
atual por educação de nível superior, oferecendo-lhes uma qualificação mais 
ágil, flexível, adequada aos princípios da produtividade e eficiência e com 
adequação às demandas do mercado competitivo e globalizado.  

Salientamos que essas instituições criadas estavam de acordo com o artigo 62, ao 

instituir que a formação dos educadores poderia ocorrer numa diversidade de instituições 

formadoras. 

Essa definição para o lócus da formação expressa “o aligeiramento da formação pelo 

rebaixamento das exigências e das condições de formação” (FREITAS, 1999, p. 22), pois 

admite a formação em nível médio e permite que seja realizada nos institutos superiores de 

educação (ISE), o que representa “um nivelamento por baixo em face da ênfase numa formação 

eminentemente prática, desvinculada da possibilidade de pesquisa, e devido aos padrões de 

qualificação docente inferiores àqueles exigidos nas universidades.” (TANURI, 2000, p. 85). 

Sobre a diversificação de modelos para formação, Saviani (2013, p. 440-441) alerta que  

A mesma diversificação de modelos respalda a abertura indiscriminada de 
faculdades e cursos guiados fundamentalmente pelos assim chamados 
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interesses de mercado, no espírito das “universidades corporativas” que se 
vêm multiplicando nos Estados Unidos por iniciativa das grandes empresas. 

Em suma, é contra essa desvalorização na formação constante em lei que os educadores 

se posicionam, e que se agrava na formação para EI e AIEF. 

É possível também identificar mais problemas no que diz respeito à formação de 

professores para a EI presentes no Plano Nacional de Educação (PNE), visto que este fragmenta 

a educação básica na medida em que introduz outros tipos de profissão para realizar o que é 

próprio do docente, e ainda 

Considerando que a educação infantil é parte integrante da educação básica, é 
inadmissível que não seja entregue aos professores. Do contrário, estaremos 
rompendo com a visão de educação escolar de zero a seis anos que ela afirma, 
ao ser incluída na educação básica, tratando-a como se fosse a extensão da 
casa e da família. A educação infantil tem, por força da própria organização 
dos níveis de ensino, uma tarefa educativa própria, e por isso necessita ser 
entregue a professores habilitados. (MELO, 1999, p. 54). 

Frente a todo esse contexto socioeconômico e cultural, é possível identificar diversos 

problemas no tocante à educação, pois ela é muito visada pelo capital e pelos órgãos 

financiadores que a concebem como uma empresa, produtora de mão de obra para a sociedade 

que se almeja fortalecer. 

Diante desse cenário de enfrentamento pela valorização do profissional docente, 

adentramos especificamente o movimento em prol da definição das DCNCP, que estão 

relacionadas ao modelo socioeconômico da época.  

 

2.2  Os embates envolvidos na construção das DCNCP 

 

A docência constitui a base da identidade profissional de todo educador? Sobre essa 

questão introduzimos o contexto em que se desdobram os debates para a elaboração e 

promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. 

Sabemos que o Curso de Pedagogia enfrentou contrariedades quanto a sua identidade e 

destino de seus egressos desde sua criação, mas, segundo a ANFOPE (1989), com as 

habilitações definidas no parecer 252/69, a questão sobre mantê-las ou não fez com que a 

identidade do profissional pedagogo passasse a ser ainda mais discutida no final da década de 

1970. 

A idéia de revisar o atual currículo de Pedagogia surge em 1975, quando o 
CFE propõe os pareceres nos. 67 e 68/75 e números 70 e 71/76 de autoria do 
Professor Valnir Chagas, tendo estes documentos como indicação geral a de 
formar o especialista no professor. (ANFOPE, 1983, p. 2). 
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Em meio a toda discussão acerca do objeto do Curso de Pedagogia e do perfil 

profissional a ser formado, a LDBEN/1996, expôs que 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 
básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a 
base comum nacional. (BRASIL, 1996, p. 20). 

Ou seja, o Curso de Pedagogia, segundo essa lei, passaria a formar o bacharel ou o 

especialista, na contramão do profissional que vinha sendo formado nos últimos anos, que era 

o professor da pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental. 

Após a promulgação da LDBEN de 1996, de acordo com Baldini (2009), foram 

convocadas as instituições de ensino superior para elaborarem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais referentes a cada curso de licenciatura, ressaltando que eles possuem a docência 

como base comum. 

Evidenciamos que essa convocação foi feita por meio da prática do chamamento da 

sociedade civil, a qual intenta conferir mais legitimidade aos encaminhamentos feitos e decisões 

tomadas, configurando-se, portanto, em estratégia política. 

Nesse contexto, inseriu-se também o Curso de Pedagogia que, apesar de toda discussão 

referente a identidade profissional, se configurava como uma licenciatura atrelada ao 

bacharelado. 

Cabe destacar que a questão da docência como base para o Curso de Pedagogia não era 

aceita por todos os grupos. Havia diferentes posições quanto à especificidade e ao objeto do 

curso em questão, como contemplamos nas divergências entre o grupo da ANFOPE, e de outros 

pesquisadores como Libâneo (2010a) e Pimenta (2011). 

As discussões da ANFOPE partiam do princípio que todos os cursos de formação de 

educadores (as licenciaturas) necessitavam de uma base comum, “são todos professores. A 

docência constitui a base da identidade profissional de todo educador.” (ANFOPE, 1989, s/p.). 

E, sendo a pedagogia uma licenciatura, deveria ter a docência como base de sua formação, 

assim como as demais licenciaturas, 

O nosso movimento sempre defendeu e continua defendendo que, para se 
tornar pedagogo, este profissional deve ter a docência como eixo de sua 
formação, tendo claro, porém, que a pedagogia não se esgota na formação 
docente. Vai além em termos de referencial e profundidade teórica. 
(ANFOPE, 2002, p. 28). 
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Libâneo (2010a, p. 45) defende a ideia de que “o curso de Pedagogia deve ser distinto 

do de Licenciatura”, pois, para ele, a base da identidade profissional é a teoria e a prática em 

torno dos saberes pedagógicos. Para Pimenta (2011, p. 29-30), a docência como base  

[...] levou à redução da formação do pedagogo à docência, à supressão em 
alguns lugares da formação de especialistas (ou do pedagogo não diretamente 
docente), ao esvaziamento da teoria pedagógica devido à descaracterização do 
campo teórico-investigativo da Pedagogia e das demais ciências da educação, 
à retirada da universidade dos estudos sistemáticos do campo científico da 
educação e, em consequência, da formação do pedagogo para a pesquisa 
específica na área e o exercício profissional. 

Libâneo (2010a, p. 66) ainda destaca que o trabalho pedagógico não pode ser reduzido 

ao trabalho docente, na medida em que 

[...] retirar da prática docente seus fundamentos pedagógicos [...] significa 
recusar a direção de sentido do ensino diante de uma sociedade marcada por 
antagonismos de classes e grupos sociais. Isto leva a reduzir o ensino à sua 
dimensão científica e técnica, desprezando-se sua dimensão valorativa 
intencional. 

A ideia da docência como base do Curso de Pedagogia teve mais representatividade nas 

discussões. Ainda neste contexto de deliberações sobre identidade e objeto do curso após a 

LDBEN, é aberta à sociedade civil, as definições das Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia. 

Sendo a educação e todos os processos que ela envolve, uma forma de dominação da 

sociedade, as decisões acerca das diretrizes do curso foram fonte de intensos debates e 

divergências entre a ANFOPE e o MEC. É válido salientar que esta política do MEC, de abrir 

o debate para a sociedade, constitui em uma forma de legitimação, como afirma Durli (2007, p. 

155): 

[...] o objetivo principal do MEC ao instituir tais comissões, qual seja: alcançar 
a legitimação e o consenso necessários à implantação do seu projeto de 
educação e de formação de professores. A presença e participação de 
intelectuais reconhecidos em comissões gerais ou por área de conhecimento, 
conferem legitimidade às ações governamentais. Os processos de participação 
constituem-se, assim, como importante estratégia política para a aceitação das 
políticas educacionais encampadas pelo poder oficial. 

As DCNCP partiram de projetos advindos tanto da sociedade civil quanto da sociedade 

política, onde cada qual representava seus interesses.  

[...] dois projetos para o Curso de Pedagogia se fizeram representar com maior 
destaque no âmbito do aparelho de Estado: a proposta do Conselho Nacional 
de Educação e a proposta da ANFOPE e entidades apoiadoras. O conteúdo 
expresso na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006, resultou do consenso 
alcançado no tensionamento das duas propostas. (DURLI, 2007, p. 188). 
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Com isso, em 2006 temos a implementação das DCNCP. Esse documento muda a 

formatação do curso, pois intenta formar um pedagogo polivalente, tendo por tripé de sua 

formação a docência, a gestão e a pesquisa, como vemos no Art. 4º. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e outras áreas nas 
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006, p. 2). 

Considerando as definições presentes nas diretrizes, verificamos a existência de um 

vasto campo de atuação para o pedagogo e, em contrapartida, a difícil tarefa de que os currículos 

dos cursos contemplem todo o embasamento teórico necessário para que tal profissional 

desempenhe as funções abarcadas pela lei, de forma a manter a formação generalista presente 

nos outros formatos do curso. 

A formação do pedagogo, com a definição das diretrizes, encontra-se fundamentada e 

alicerçada na docência, que não se basta apenas do ato de dar aula, da metodologia para se 

ensinar e da didática; a docência abrange ainda a pesquisa e a gestão, onde há o diálogo entre 

teoria e prática. As DCNCP trazem, em seu Art. 2º, um conceito de docência ampliada: 

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico 
metódico e intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e 
produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da 
Pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos 
e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de aprendizagem, 
de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 
diferentes visões de mundo. (BRASIL, 2006, p. 1). 

O conceito de docência ampliada evidencia essa abrangência na formação do 

profissional, que visa “adequar a formação de profissionais ao atendimento das demandas de 

um mercado globalizado” (FREITAS, 2002, p. 150) e pressupõe uma reformulação do curso 

para que ele consiga atender às especificações presentes nas DCNCP, atingindo diretamente os 

ingressantes no Curso de Pedagogia. 

Podemos verificar que o caráter técnico-profissional impera dentro das diretrizes, por 

aligeirar a formação enquanto amplia os campos de atuação do profissional formado no Curso 

de Pedagogia. Isso porque, ao permitir que o pedagogo se insira em outros espaços, não cria as 

condições necessárias para tal, dentre elas o aumento do tempo de formação desse novo 

profissional. 

Esse modelo, objetiva a incorporação da individualização acompanhada da 

responsabilização dos professores e das competências, que se caracterizam “como um conjunto 

de habilidades características de cada indivíduo.” (FREITAS, 2002, p. 155). 
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Ao analisarmos a história do Curso de Pedagogia, notamos que ele foi atendendo aos 

poucos diferentes demandas enquanto agregava novas funções. Este processo de intensificação 

toma forma com a implementação das DCNCP de 2006, com a apresentação de uma vasta gama 

de atribuições em que o pedagogo poderá atuar. 

O profissional polivalente (professor, pedagogo e gestor), que se pretende formar pelo 

Curso de Pedagogia, ilustra um dos maiores dilemas após a implementação das DCNCP. Porém, 

na pesquisa em questão procuramos aprofundar a formação integrada para a EI e os AIEF no 

mesmo curso, tal como os dilemas nela encontrados. 

Vamos nos deter nessa formação integrada, considerando que as crianças, que estão nos 

níveis de ensino supracitados, são vistas como sendo uma só, o que nos leva a uma visão 

homogeneizada da infância. Sabemos também que o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem pertinente a cada idade possui suas especificidades. Com isso, levantamos a 

questão: Como conseguir compreender e conhecer todas essas necessidades em um curso que 

forma um profissional com tantas funções, considerando ainda o curto período de formação 

para assimilar todos esses conhecimentos? E ainda, como formar num mesmo curso 

profissionais que atuarão em etapas distintas da educação básica, lembrando que além da 

docência, a formação para gestão, possibilita atuação na coordenação do ensino médio? 

Uma contradição se evidencia nesse processo, pois enquanto o Curso de Pedagogia 

forma os docentes da EI e dos AEIF, estas etapas da educação são organizadas e legisladas 

separadamente, não compreendendo frequentemente o processo de ensino e aprendizagem da 

criança como sendo um processo contínuo. 

Evidenciamos também que muitos conhecimentos específicos, próprios de cada fase de 

vida da criança, acabam por ser deixados de lado durante o período formativo desse professor, 

o que acarreta em falta de qualificação profissional e, consequentemente, em prejuízo para a 

educação da criança. 

 

2.3 A formação de professores para EI e AIEF: mapeando resultados das pesquisas 

 
Esta seção visa compreender a organização da formação integrada dos professores para 

a EI e AIEF, com base em resultados de trabalhos e pesquisas que abordam este assunto. 

Acerca da formação de professores polivalentes, Pimenta et al. (2017, p. 18-19) 

apresenta uma análise das matrizes curriculares de cursos de pedagogia de instituições públicas 

e privadas do estado de São Paulo e mostra que 



 

52 
 

Os resultados evidenciam a insuficiência ou mesmo a inadequação dos atuais 
cursos de pedagogia para formar professores polivalentes18, uma vez que essa 
formação implica diferentes saberes: domínio das diversas áreas do 
conhecimento que compõem a base comum do currículo nacional dos anos 
iniciais do ensino fundamental e da educação infantil e os meios e 
possibilidades de ensiná-los, assim como a identificação de quem são os 
sujeitos (crianças, jovens e adultos) que aprendem e se desenvolvem nesses 
ambientes educacionais e escolares. 

Esta pesquisa revela também o fato de que nos cursos observados, partindo do 

princípio das disciplinas ofertadas, há uma ênfase na formação do professor para atuar nos AIEF 

em detrimento da EI. 

É possível verificar também essa disparidade de formação em Oshiro (2010), que 

aponta para necessidade de compreender que a EI tem suas particularidades, e que o Curso de 

Pedagogia não deve ter apenas uma disciplina centrada para ele, e sim seu eixo direcionado 

para tal. Isso porque, segundo a autora, misturar os conceitos da EI com o ensino fundamental 

é perigoso, na medida em que cada nível de ensino possui suas especificidades. 

Outra pesquisa que sinaliza para os problemas da formação é de Silva (2012), que 

ressalta em sua conclusão a necessidade de os estudos e as disciplinas do Curso de Pedagogia 

serem voltados especificamente para a EI, pois a formação para essa etapa da educação 

encontra-se muito fragilizada. 

Uma outra questão que identificamos nas pesquisas aponta para a falta de clareza no 

que diz respeito às diversas teorias apresentadas que se divergem em vários pontos, e é realizada 

uma relação direta referente a que idade ou série devem ser aplicadas:  

Fica evidente que existe pouca ou nenhuma preocupação com as 
características que são peculiares a cada um dos contextos educativos e que os 
saberes sobre o movimento do corpo na educação da criança pequena acabam 
sendo abordados de forma superficial. (BERWANGER, 2011, p. 144).  

Vale ressaltar que algumas pesquisas apontam para a relação teoria e prática como um 

grande problema na formação nos cursos. Como aponta Reis (2008), é necessário atrelar melhor 

teoria e prática para que as atividades realmente elucidem as teorias, e as teorias sirvam de 

aporte para melhoria na qualidade da educação. 

Verificamos que muitas pesquisas que tratam da formação dos professores para EI e 

AIEF apontam para a existência de grandes problemas, tanto de fundamento quanto de 

organização, no que concerne à EI, fato que pode ter ocorrido devido a essa etapa da educação 

 
18  Um professor responsável pelo ensino e o desenvolvimento de crianças pequenas referente a todas as áreas e 

campos de conhecimento próprios à educação da infância dos 0 aos 10 anos (Gomes, 2017) – que inclui a EI 
em creches e pré-escolas e os AIEF – e também o pedagogo para atuar em ambientes escolares e não escolares. 
(GOMES, PIMENTA, 2019, p. 67). 
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ter sido reconhecida recentemente pela LDBEN, e a formação profissional, incluída legalmente 

apenas em 2006 com a implementação das diretrizes.  

O que nos leva a refletir acerca da formação de professores articulada à especificidade 

de cada etapa. Considerando toda a história e organização dessas etapas da Educação Básica, é 

notória a falta de relação entre a formação dos professores da EI e dos AIEF e a atuação desses 

docentes voltada para essas crianças.  

Salientamos ainda que a contradição em questão não depende apenas do processo 

formativo do professor ou da organização das etapas de ensino, e sim da necessidade de vínculo 

entre elas, de modo a compreender a continuidade do processo de ensino e aprendizagem 

“embora educação infantil e ensino fundamental sejam frequentemente separados, do ponto de 

vista da criança não há fragmentação.” (KRAMER, 2006, p. 810). 

Tendo em vista o exposto, destacamos que é preciso atentar para a não fragmentação do 

processo educativo e, ao mesmo tempo, para a vasta gama de conhecimentos necessários a esta 

formação. As pesquisas explicitadas acima apresentam alguns problemas em formar 

professores para EI e AIEF no mesmo curso, decorrentes da existência de especificidades 

inerentes a cada etapa da educação e idade, especificidades a serem assimiladas em um período 

relativamente curto.  

Além das necessidades específicas, é preciso considerar a existência de diversas 

concepções de ser humano, sociedade, educação e infância, as quais irão direcionar o processo 

de ensino e aprendizagem, e que também devem ser aprendidas neste espaço formativo, visto 

que 

[...] não basta conhecer as características do período em que se encontra a 
criança. Esse entendimento é sem dúvida fundamental, mas só potencializa de 
fato a ação pedagógica se esse momento for compreendido como parte de um 
processo [...]. (PASQUALINI, 2013, p. 95). 

 
 Apesar de não ser nosso objeto de estudo, importa trazer aqui uma concepção de criança, 

infância e educação, para que possamos compreender, como estas interferem no processo de 

ensino e aprendizagem das crianças. 

Sob a luz da teoria histórico-cultural, a criança é “desde muito pequena, capaz de 

explorar os espaços e os objetos que encontra ao seu redor, de estabelecer relações com as 

pessoas, de elaborar explicações sobre os fatos e fenômenos que vivencia” (MELLO, 2007, p. 

90) e a infância, “o tempo em que a criança deve se introduzir na riqueza da cultura humana 

histórica e socialmente criada, reproduzindo para si qualidades especificamente humanas” 
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(MELLO, 2007, p. 90). Essa forma de conceber a criança e sua infância nos direciona para uma 

prática pedagógica em que ela é ativa em todo seu processo de ensino e aprendizagem. 

 

Nesse processo, a criança precisa reproduzir para si as qualidades humanas 
que não são naturais, mas precisam ser aprendidas, apropriadas por cada 
criança por meio de sua atividade no entorno social e natural em situações 
que são mediadas por parceiros mais experientes. (MELLO, 2007, p. 90-
91). 

 

Não nos cabe aqui especificar os meandros de uma concepção de infância ou defender 

uma em detrimento de outra, mas compreender que existem várias concepções de infância, que 

carregam em si possíveis direcionamentos fundamentais para um processo educativo 

consistente e que precisam estar claras para os docentes da EI e dos AIEF.  

Nesse sentido, é mister considerar as especificidades abarcadas em lei para cada uma 

dessas etapas nas seções subsequentes.  

 

2.4 A legislação e as especificidades da EI 

 

Nesta seção apresentamos as especificidades da EI de acordo com os documentos e 

legislações existentes voltados a esta etapa da educação. 

Durante muito tempo, a criança foi reconhecida, segundo o Código de Menores de 1979, 

como um menor em situação irregular a ser corrigido. Recentemente, com a Constituição 

Federal de 1988 e com o ECA de 1990, essa concepção é substituída, e a criança passa a ser 

reconhecida como um sujeito de direitos e deveres, “refutando-se o modelo tutelar de 

atendimento e entendendo o cuidado aos menores como responsabilidade partilhada entre o 

Estado, a família e a sociedade.” (RIZZINI; CELESTINO, 2016, p. 244). 

As creches serviram primordialmente como opção para redução das taxas de 

mortalidade infantil, retirando a tutela das crianças da mão das criadeiras. Durante anos, esse 

estabelecimento foi responsável pelo cuidado dos filhos da classe operária. Somente em 1996, 

com a promulgação da LDBEN, passa-se a reconhecer como etapa da educação, a educação 

infantil, voltada às crianças de 0 a 6 anos de idade, como é possível visualizar no Art. 29: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da 
comunidade. 
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Anteriormente à promulgação da LDBEN, houve uma movimentação em prol da EI, 

com a elaboração de documentos, estudos e pesquisas voltados a essa faixa etária, como afirma 

Conceição (2013, p. 43): “estes documentos foram produzidos no sentido de proporcionar 

referenciais para pautar as ações no âmbito da educação infantil brasileira.” 

Porém, Conceição (2013, p. 45) ressalta, que mesmo após o reconhecimento da EI como 

primeira etapa da educação básica e da criança como sujeito de direitos, 

[...] há ainda uma longa caminhada na direção de garantia deste direito que vai 
desde a ampliação do acesso, passando pelas condições de permanência das 
crianças nas instituições, a efetivação de condições de qualidade, que incluem 
formação e carreira dos profissionais, definição de propostas curriculares 
adequadas aos contextos e às características infantis. 

Logo após a publicação da LDBEN, antes mesmo das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI), foi lançado e distribuído em larga escala o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) no ano de 1998. De fato, o RCNEI indica 

avanços significativos na forma de compreender a criança, a infância e a educação. Cerisara 

(2002, p. 336) ainda destaca que o documento abarca 

[...] conceitos importantes para a área, uma vez que têm sido considerados 
princípios que permitem avançar na delimitação da especificidade da 
educação infantil. São eles, a ênfase em: criança, educar, cuidar, brincar, 
relações creche-família, professor de educação infantil, educar crianças com 
necessidades especiais, a instituição e o projeto educativo. 

A concepção de criança presente no RCNEI considera-a como todo ser humano, um 

“sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma 

sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico” (BRASIL, 

1998, p. 21), e compreende o conhecimento como algo que “não se constitui em cópia da 

realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação.” 

(Idem, ibidem, p. 22). 

Portanto, podemos afirmar que o documento contempla questões fundamentais para a 

compreensão da criança e seu desenvolvimento, porém, ainda conforme Cerisara (2002, p. 337), 

a forma como encontra-se organizado o documento e os conteúdos a serem trabalhados com as 

crianças, evidencia: 

[...] uma subordinação ao que é pensado para o ensino fundamental e acabam 
por revelar a concepção primeira deste RCNEI, em que as especificidades das 
crianças de 0 a 6 anos acabam se diluindo no documento ao ficarem 
submetidas à versão escolar de trabalho. Isso porque a “didatização” de 
identidade, autonomia, música, artes, linguagens, movimento, entre outros 
componentes, acaba por disciplinar e aprisionar o gesto, a fala, a emoção, o 
pensamento, a voz e o corpo das crianças. 
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Em outras palavras, o documento possibilita o entendimento de que a EI faz alusão a 

uma preparação da criança para a etapa subsequente da educação, o Ensino Fundamental.  

Kramer (2006, p. 810) ressalta que uma noção de criança como “sujeitos da história e 

da cultura” implica em ver além do instrucional, do ato de ensinar coisas, considerando, acima 

disso tudo, “o pedagógico na sua dimensão cultural, como conhecimento, arte e vida”, e destaca 

ainda que  

[...] educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis: ambos 
envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuidados e atenção; 
seriedade e riso. O cuidado, a atenção, o acolhimento estão presentes na 
educação infantil; a alegria e a brincadeira também. E, nas práticas realizadas, 
as crianças aprendem. Elas gostam de aprender. Na educação infantil e no 
ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para assegurar a 
apropriação e a construção do conhecimento por todos. 

Vale destacar que a docência na educação infantil possui algumas especificidades que o 

sentido atribuído normalmente à docência não consegue explicitar. Schmit (2014) defende a 

necessidade de ampliação deste sentido, para não fragmentar todas as ações envolvidas neste 

contexto.  

Ainda segundo a autora, a docência com crianças 
[...] exige das professoras o reconhecimento de que a vulnerabilidade das 
crianças pequenas é concomitante à sua capacidade de agir e participar dos 
processos de socialização e educação. Exige ainda a organização intencional 
e sistemática de diversas ações e relações que compõe o trabalho docente 
nessa faixa etária, que vão desde os cuidados com higiene, alimentação e bem-
estar da criança, passando por práticas que permitam experiências de 
diferentes naturezas: estéticas, lúdicas, expressivas, corporais, etc. 
(SCHIMIT, 2014, p. 46). 

Portanto, por mais que compreendamos a educação infantil e o ensino fundamental 

como sendo etapas indissociáveis, por serem partes de um processo educativo, ressaltamos que 

estas abarcam necessidades específicas voltadas tanto para as crianças quanto para os docentes 

que irão atuar com elas. 

No dia 7 de abril de 1999, é promulgada a Resolução CNE/CEB n.º 1, que institui as 

DCNEI, as quais apresentam de forma geral orientações nacionais referentes a esta etapa da 

educação, com fundamentos norteadores para a elaboração das propostas curriculares para cada 

instituição escolar. Os objetivos constantes no documento permitem  

[...] incentivar e orientar projetos educacionais pedagógicos, nos níveis mais 
diretos de atuação, com objetivos relacionados à formação integral da criança, 
deixando um espaço para que os envolvidos na educação infantil – famílias, 
professoras e crianças assumam a autoria desses projetos. (CERISARA, 2002, 
p. 339). 



 

57 
 

A respeito das diretrizes, é importante sublinhar a ausência de regulamentações ou 

qualquer menção quanto à formação dos docentes que atuarão com a educação infantil. 

Outro documento importante referente às regulamentações é a lei n.º 10.172 de 2001, 

que aprova o PNE, o qual retrata um panorama com informações relevantes sobre a primeira 

infância e a situação social, econômica e cultural das crianças de 0 a 6 anos no Brasil. O PNE 

evidencia a importância do investimento nessa fase da vida, com base em estudos que 

comprovam ser esse um período crucial para o desenvolvimento da criança.  

O documento apresenta uma concepção de criança, que aprende e se desenvolve por 

meio da interação social, e ainda, acerca da inteligência, ressalta que não é “herdada 

geneticamente nem transmitida pelo ensino, mas construída pela criança, a partir do 

nascimento, na interação social mediante a ação sobre os objetos, as circunstâncias e os fatos.” 

(BRASIL, 2001, s/p.). 

Também identificamos neste documento informações sobre a formação de professores 

para esta etapa da educação. Conforme o PNE, o nível de formação acadêmica 

[...] não significa necessariamente habilidade para educar crianças pequenas. 
Daí porque os cursos de formação de magistério para a educação infantil 
devem ter uma atenção especial à formação humana, à questão de valores e às 
habilidades específicas para tratar com seres tão abertos ao mundo e tão ávidos 
de explorar e conhecer, como são as crianças. (BRASIL, 2001, p. 9). 

Identificamos aqui um ponto importante para o debate: Apenas a EI necessita de um 

professor que dê uma atenção especial à formação humana? A forma como a lei aborda a 

formação acadêmica para os professores da EI precisa ser revista. Isso porque compreendemos 

que a formação humana, os valores e as habilidades devem estar presentes na constituição de 

todos os docentes, pois a mesma é um compromisso ético e moral dos mesmos.  

Ainda sobre a formação desses professores, observamos que o PNE (2001) regulamenta 

que 

A formação inicial dos profissionais da educação básica deve ser 
responsabilidade principalmente das instituições de ensino superior, nos 
termos do art. 62 da LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e a 
relação entre teoria e prática podem garantir o patamar de qualidade social, 
política e pedagógica que se considera necessário. (BRASIL, 2001, p. 65). 

Porém, Cerisara (2002, p. 333-334) destaca que esse avanço na direção da 

profissionalização docente, conforme aponta a lei, direcionando a formação dos professores 

principalmente para as ISEs, é relativo, pois 

[...] a retirada da formação das professoras da educação básica dos cursos de 
pedagogia nas universidades também significa a separação entre formação 
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profissional e formação universitária. Entra em cena a discussão que 
diferencia “certificação e treinamento” de “formação”. 

Podemos relacionar a “formação” e “certificação e treinamento” supracitados pela 

autora com a “divisão técnica” e a “divisão social do trabalho”. 

Por divisão técnica, entendo uma tarefa isolada dentro de uma série complexa 
de operações que, a princípio, qualquer pessoa pode executar, como vigiar 
uma máquina ou esfregar o chão; por divisão social, entendo uma tarefa 
especializada que apenas uma pessoa com treinamento ou posição social 
adequados pode executar, como o exercício da medicina, o desenvolvimento 
de softwares ou o atendimento a clientes em um restaurante cinco estrelas. 
(HARVEY, 2016, p. 112). 

Essa forma de divisão do trabalho, relaciona-se com a discriminação salarial que os 

professores das crianças mais novas acabam enfrentando, pela falta de compreensão, por parte 

da sociedade, do lado “científico” na formação deles. Quando delegamos a formação dos 

professores aos ISEs, estamos negando a concepção de formação presente na base comum 

nacional, tão dialogada pelos pesquisadores e professores. 

Sobre esses institutos superiores de educação, Freitas (1999, p. 21) destaca que 

É um curso de caráter técnico-profissionalizante. A carga horária para 
integralização do curso – 3.200 horas – pode ser reduzida, dependendo da 
experiência e da formação anterior dos estudantes, podendo chegar até a 1.600 
horas. [...] Outra característica discriminatória é a exigência de qualificação 
do corpo docente – 10% de mestres e doutores –, que contrasta com a 
exigência de qualificação nas universidades – 30% de mestres e doutores –, 
caracterizando uma desqualificação dos formadores de professores, com 
sérias implicações no ensino e nos estudos desenvolvidos nessas instituições.  

Freitas (1999, p. 21) ainda sinaliza que as diretrizes basilares utilizadas para elaboração 

dos currículos do curso nas ISEs são os da educação básica, diferente do que vem orientando 

“a elaboração das diretrizes para os cursos de graduação, que toma como parâmetros e 

princípios orientadores os conhecimentos científicos da área de formação”. Considerando a 

incumbência dos institutos superiores, enfatizamos o aligeiramento presente na formação 

desses docentes, o que a desqualifica. 

Em 2009, é homologada a Resolução n.º 5 que fixa as DCNEI, a qual concebe a criança 

como sujeito histórico que se desenvolve e aprende por meio das interações sociais e é 

produtora de cultura. Estabelece a idade de 4 ou 5 anos como obrigatória para o ingresso na EI, 

conforme parágrafo 2º do Art. 5º e define como eixos norteadores da prática pedagógica as 

interações e a brincadeira. Tanto a interação como a brincadeira, foram asseguradas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo 
consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral 
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das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas 
com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a 
mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. 
(BRASIL, 2017, p. 37). 

Outras dimensões indispensáveis para se pensar o processo de ensino e aprendizagem 

na EI são o cuidar e o educar, de forma indissociáveis, pois, conforme o Parecer n. 7 de 2010, 

que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, “trata-se de 

considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos – crianças, 

adolescentes, jovens e adultos – com respeito e, com atenção adequada [...]” (BRASIL, 2010, 

p. 17). Sublinhamos que essas duas dimensões não se encerram na EI; elas devem se estender 

por todo processo de ensino e aprendizagem do ser humano. 

Sobre a formação e atividade docente, os documentos apresentam diversos 

apontamentos e definições. A BNCC ressalta que o trabalho desenvolvido pelo docente na EI 

consiste em “refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas 

e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das 

crianças.” (BRASIL, 2017, p. 39). 

A análise das DCNEI nos permite 

[...] vislumbrar um currículo, ainda que oculto, de qual perfil formativo se está 
falando. É uma formação que transita entre a aprendizagem de funções 
relativas sobre que sujeito docente formar e para qual sociedade, a 
aprendizagem de análise e elaboração de políticas públicas, a compreensão 
sobre a gestão educacional – sistema educacional, escolar, coordenação 
pedagógica – e também a capacitação para a realização da docência nas 
práticas cotidianas com bebês e crianças pequenas da Educação Infantil. 
(BARBOSA et al., 2018, p. 57). 

E ainda, as DCN da Educação Básica destacam que “o professor da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental é, ou deveria ser, um especialista em infância [...]” 

(BRASIL, 2010, p. 58). 

Com isso, evidenciamos múltiplos caminhos para formação docente, os quais em sua 

maioria não estão sendo contemplados pelos currículos dos Cursos de Pedagogia. Frente às 

definições e indefinições presentes nas legislações, é possível constatar que a EI ainda precisa 

avançar tanto nas questões de formação do professorado, quanto no âmbito do que é específico 

para esta etapa. Vale ressaltar que é recente a formação desses profissionais nos Cursos de 

Pedagogia, e como as DCNCP de 2006 sinalizam para um vasto campo de atuação do pedagogo, 

as implementações foram feitas de formas distintas 

[...] em alguns lugares, foram oferecidas pela primeira vez disciplinas de 
Educação Infantil, mas em outros as cargas horárias de disciplinas de 
formação docente para os Anos Iniciais e a Educação Infantil foram 
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diminuídas, a fim de dar atenção às cargas horárias do pedagogo generalista. 
(BARBOSA et al., 2018, p. 48-49). 

O abrangente currículo do curso dificultou o atendimento às especificidades inerentes a 

cada área. Sublinhamos aqui a EI, que já possuía defasagens quanto à formação do profissional 

antes das diretrizes, por não ter como lócus de formação a universidade e, após a sua 

promulgação, não consegue dar conta de atender toda demanda, que o curso necessita. 

Barbosa et al. (2018, p. 50) evidenciam outros problemas frente à formação para exercer 

a docência com as crianças. Existe um entendimento de que “como todos os alunos 

universitários passaram pela escola de EI ou pelo EF isso os deixaria aptos a ensinar aquilo que 

aprenderam”, porém a posição de estudante dentro de uma escola não nos permite refletir 

criticamente acerca de questões teóricas e metodológicas, assim como sobre todo o processo de 

aprendizagem. A autora relata também que é possível perceber uma certa desvalorização dessa 

formação devido ao trabalho docente relacionar-se a sujeitos que não possuem poder social e 

ainda, considerando que grande parte das matrículas do curso são de mulheres, existe uma ideia 

implícita de que elas saberão instintivamente educar as crianças.  

A desqualificação e a desvalorização do trabalho docente exercido pelos professores da 

EI ocorrem, em grande parte, pelo fato de que “a docência na Educação Infantil não é uma 

docência convencional: ela está em processo de invenção” (BARBOSA et al., 2018, p. 61), e 

ainda, como destaca a autora, ser professora desta etapa de ensino significa: 

[...] exercer uma profissão nova, ainda em construção, que acontece entre 
teorias, especificidades da prática em creche e pré-escola e conhecimentos da 
área de Educação Infantil. Trata-se de uma docência indireta e relacional, por 
não ministrar aula, não estar centrada nos conteúdos disciplinares. É uma 
docência que parte da experiência complexa das crianças, seus territórios, e 
um olhar aprofundado sobre a infância e a Educação Infantil. (Idem, ibidem, 
p. 61). 

Portanto, definir parâmetros e currículos formativos voltados à especificidade da EI e 

da criança configura-se como um desafio devido ao reconhecimento recente dessa etapa da 

educação e à necessidade de superar antigas concepções e entendimentos que permeiam todo o 

processo educativo da criança. 

 

2.5 A legislação e as especificidades dos AIEF 

  

Para termos um entendimento mais apurado acerca das especificidades dos AIEF, é 

preciso compreendê-lo em seu sentido mais amplo, pois este representa parte da etapa da 

educação básica, denominada Ensino Fundamental. 
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A primeira redação da LDBEN de 1996 regulamentava o ensino fundamental com 

duração mínima de oito anos. Este texto sofreu alterações em 2006 com a lei n.º 11.274, onde 

fica estabelecido, de acordo com o Art. 32, que o ensino fundamental terá: 
“duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. ” (BRASIL, 
1996, p. 23).  

Para a formação do professor, admitia-se, assim como na EI, a formação em nível médio 

na modalidade Normal, conforme artigo 62. 

Em 2010, a resolução n.º 7 de 2010, fixa a duração de 9 anos para o ensino fundamental, 

na qual a criança passa a ingressar com seis anos. A resolução define ainda o que deve ser 

garantido para os 3 anos iniciais do Ensino Fundamental no Art. 30: 

I – a alfabetização e o letramento;  

II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a 
Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia;  

III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 
processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no 
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do 
primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. (BRASIL, 
2010, p. 8). 

Identificamos que a alfabetização e o letramento consistem, respectivamente, na “ação 

de ensinar e aprender a ler e escrever [e no] estado ou a condição de quem, mesmo não sabendo 

ler e escrever, cultiva e exerce a leitura em práticas sociais.” (SILVA; COSTA, 2016, p. 184). 

Estas constituem em uma das especificidades mais evidentes dos AIEF.  

Ainda na BNCC, vemos que a alfabetização se faz presente em todas as áreas do 

conhecimento e não só nas linguagens, como constantes nas seguintes citações retiradas do 

documento: 

É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da escolaridade 
básica, em que se investe prioritariamente no processo de alfabetização das 
crianças, as habilidades de Ciências buscam propiciar um contexto adequado 
para a ampliação dos contextos de letramento. (BRASIL, 2017, p. 331, grifo 
nosso). 
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Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças, o estudo da 
Geografia no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em articulação com os 
saberes de outros componentes curriculares e áreas de conhecimento, concorre 
para o processo de alfabetização e letramento e para o desenvolvimento de 
diferentes raciocínios. (Idem, ibidem, p. 367, grifo nosso). 

A alfabetização e o letramento compreendem, portanto, um processo fundamental para 

a aprendizagem das crianças, pois possibilita a abertura de portas para um novo mundo, com 

novas e diferentes possibilidades, o mundo dos livros, das letras, do conhecimento a altura dos 

olhos. Consideramos aqui a validade desse saber, compreendendo-o como um processo com 

formas distintas de apreensão por parte das crianças, pois o nível em que ingressam no primeiro 

ano do primeiro ciclo no Ensino Fundamental pressupõe diferentes educações precedentes. 

Porém, apesar da ênfase dada à alfabetização e ao letramento, as DCN para o Ensino 

Fundamental destacam que  

[...] os anos iniciais do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos não se reduzem 
apenas à alfabetização e ao letramento. Desde os 6 (seis) anos de idade, os 
conteúdos dos demais componentes curriculares devem também ser 
trabalhados. São eles que, ao descortinarem às crianças o conhecimento do 
mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar 
a leitura e a escrita de um modo mais significativo. (BRASIL, 2010, p. 121). 

Acerca do processo de transição da criança da EI para os AIEF, as DCN do EF abordam, 

ainda que vagamente, a ideia de recuperar o caráter lúdico para atender as crianças dentro do 

Artigo 29, de forma a assegurar que as etapas da educação estejam articuladas no processo de 

ensino e aprendizagem. Kramer (2006, p. 811) evidencia que “A inclusão de crianças de 6 anos 

no ensino fundamental requer diálogo entre educação infantil e ensino fundamental, diálogo 

institucional e pedagógico, dentro da escola e entre as escolas, com alternativas curriculares 

claras.” 

É muito comum, no discurso popular, caracterizar a EI como espaço de brincadeira e o 

ensino fundamental como espaço de aprendizado de conteúdos. Porém, a compreensão do 

desenvolvimento do sujeito como consequência de um processo nos revela o problema das 

rupturas para ele. Sobre o brincar, Borba (2007, p. 39) aponta que “é um espaço de apropriação 

e constituição pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da 

cognição, dos valores e da sociabilidade”, o que nos mostra que a brincadeira e a ludicidade, 

não devem estar presentes apenas na EI, pois muito se pode aprender por meio da brincadeira 

em todas as etapas da educação. 

Libâneo (2010b, p. 580-581) apresenta uma crítica acerca do que a formação dos 

professores para os AIEF requer 
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[...] a formação profissional de professores para os anos iniciais requer, 
imediatamente, reformulação dos currículos, em que se assegure aos futuros 
professores o domínio dos conhecimentos que irão ensinar às crianças, 
articulados com metodologias de ensino adequadas. Vive-se no Brasil, no 
âmbito da formação de docentes, um estranho paradoxo: professores dos anos 
iniciais do ensino fundamental, que precisam dominar conhecimentos e 
metodologias de conteúdos muito diferentes, como Português, Matemática, 
História, Geografia, Ciências e, às vezes, Artes e Educação Física, não 
recebem esses conteúdos específicos em sua formação, enquanto que os 
professores dos anos finais, preparados em licenciaturas específicas, passam 
quatro anos estudando uma só disciplina, aquela em que serão titulados.  

Ainda acerca da formação voltada aos professores dos AIEF, o autor destaca que “parece 

haver um entendimento entre os professores-formadores e entre os coordenadores de curso 

responsáveis pelo currículo de que os alunos já dominam esses conteúdos, trazidos do ensino 

médio, o que, como se sabe, não acontece.” (LIBÂNEO, 2010b, p. 573). 

A análise dessa formação permite evidenciar a contradição existente em saber que um 

curso com apenas quatro anos de duração possa formar um profissional qualificado com 

embasamento teórico e prático para atuar com 10 a 12 anos de vida escolar de uma criança. 

Considerando toda a especificidade inerente ao desenvolvimento da criança, seu processo de 

aprendizagem, e os conteúdos que permeiam o ensino para todo esse período de vida. 

Será que um professor licenciado nas áreas específicas abarcaria o conhecimento 

necessário para lidar com processos tão distintos pertencentes a este período da vida da criança, 

como a transição da EI para os AIEF, o processo de alfabetização, dentre outros específicos e 

inerentes a esta etapa da educação? Sublinhamos, aqui, que os anos iniciais vão muito além de 

ensinar conteúdos das áreas específicas, assim como todo o processo formativo e educativo dos 

sujeitos. 

Ao confrontarmos os desdobramentos das DCNCP de 2006 com o currículo do Curso 

de Pedagogia, as novas necessidades formativas que emergem desta definição e tudo aquilo que 

faz alusão à docência na educação infantil e nos anos iniciais, podemos ter um panorama da 

dificuldade de agregar todos os conhecimentos necessários em um único curso. 

Enfatizamos também que a educação precisa ser vista como um processo para não ser 

fragmentada, tornando-se imprescindível que o docente tenha conhecimento destas etapas. 

Porém, ao mesmo tempo destacamos a complexidade existente em formar um profissional que 

abarque em uma formação de quatro anos tantos conhecimentos fundamentais para o 

desenvolvimento da criança e de sua educação, sem fragilizá-la ao desconsiderar, ou mesmo 

não enfatizar determinados saberes em detrimento de outros. Considerando ainda que as 
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DCNCP dão abertura para a constituição dos currículos dos cursos, sendo que uns enfatizam 

mais a educação infantil, outros os anos iniciais do ensino fundamental, e outros ainda a gestão. 

Intencionamos a seguir, com base no objeto da presente pesquisa, apresentar a 

constituição e a história do Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, 

considerando a formação concomitante, explicitando como ocorre a formação do docente para 

EI e AIEF e considerando o PPP de 2008. 

 



 
 

65 
 

3.  O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIOESTE – CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO: 

CONSTITUIÇÃO E HISTÓRIA 

 

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 
dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho 
dez passos e o horizonte corre dez passos. Por 
mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 
que serve a utopia? Serve para isso: para que 
eu não deixe de caminhar.”  
(Galeano) 

 

Esta pesquisa analisou o processo formativo inicial integrado para professores da EI e 

AIEF, no Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão. Para tal, é pertinente 

conhecer e compreender o contexto da criação desse curso no município, assim como suas 

mudanças e reestruturações de modo a possibilitar a realização de uma análise mais contundente 

da realidade. 

Ressaltamos que a investigação fundamenta-se no PPP de 2008, o qual foi reestruturado 

a partir das DCNCP de 2006 e que vigorou até 2016. 

Salientamos que o fato de as diretrizes concederem um amplo campo de atuação para o 

pedagogo licenciado pelo Curso de Pedagogia possibilitou a identificação da existência de 

diferentes currículos, com ênfases em áreas distintas, as quais correspondem, na maior parte, 

às demandas das regiões onde encontram-se instalados os cursos voltados à formação do 

pedagogo. 

Neste capítulo, apresentamos também dados referentes aos questionários aplicados aos 

acadêmicos do 4º ano do Curso de Pedagogia, períodos matutino e noturno, que cursaram a 

última turma a integralizar o PPP de 2008. 

A aplicação dos questionários buscou identificar, a partir das respostas obtidas, a 

compreensão dos acadêmicos acerca da sua formação voltada para a EI e os AIEF, considerando 

suas experiências nos estágios dos 3º e 4º anos do curso, voltados respectivamente à EI e AIEF. 

Procedemos a análise dos questionários à luz dos regulamentos e diretrizes dos estágios, 

de modo a possibilitar um diagnóstico condizente com a dinâmica pertencente a esse 

componente curricular. 

Reforçamos que compreendemos o Estágio Supervisionado como um componente 

curricular que contribui para a formação docente, assim como os demais componentes 

constantes na grade curricular do curso em questão. 
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Assim sendo, é pertinente realizar uma análise no Curso de Pedagogia da UNIOESTE 

– Campus Francisco Beltrão, para verificar e investigar as fragilidades e avanços na formação. 

Apesar do curso em questão apresentar diversas possibilidades de atuação, vamos deter 

na formação docente inicial para EI e AIEF no Curso de Pedagogia, por reconhecermos a 

importância de aprofundamento teórico-metodológico no processo formativo desses 

profissionais. 

 

3.1 FACIBEL, UNIOESTE e o Curso de Pedagogia 

 

O Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, como hoje 

conhecemos, é resultado de um contexto histórico-social pertencente ao crescimento da região 

oeste, o qual “acelerou o processo de urbanização, industrialização e expansão do comércio, e 

isso condicionou, de certo modo, a exigência de um nível mais elevado de escolaridade.” 

(PORTELINHA, 2014, p. 110).  

Além do crescimento econômico da região, o que propiciou o impulso à criação de IES, 

outro fator que influenciou a criação da Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão 

(FACIBEL), em1974, e de outras Fundações foi resultado de um processo de expansão do 

ensino superior nacional, no qual “o Governo queria expandir o ensino superior para o interior 

do Brasil. A forma encontrada, não havendo recursos, foi possibilitar aos municípios a criação 

das Fundações Educacionais Municipais.” (CANTERLE, 2011, p. 155). 

Há registros, segundo Canterle (2011), de que o surgimento do ensino superior na região 

sudoeste do Paraná esteve relacionado a um plano pastoral da Mitra Diocesana de Palmas, além 

da grande mobilização de estudantes e órgãos de classe. 

Os primeiros cursos implantados na FACIBEL, foram Economia Doméstica e Estudos 

Sociais, devido às condições materiais da instituição. Inicialmente a definição desses cursos 

gerou uma grande insatisfação por parte da população, pois intentavam cursos mais arrojados 

e que atendessem aos interesses de todos. 

Vale salientar que a conquista do ensino superior em Francisco Beltrão foi abraçada pela 

sociedade, como enuncia Lazier (apud CANTERLE, 2011, p. 160): 

Desde o início contamos com o apoio da sociedade. Isso ficou comprovado na 
arrecadação de 200 mil réis necessários para a instalação da Faculdade. 
Tiveram participação destacada os clubes de Serviço – Rotary e Lions – assim 
como a Associação Comercial e Industrial. Muitas pessoas contribuíram 
individualmente, doando o equivalente a uma carteira. Foi uma participação 
entusiasta. Muita gente entrou em ação. A batalha foi vencida. A Facibel é 
portanto o resultado da colaboração do povo beltronense. É uma obra coletiva. 
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Sendo uma faculdade criada em colaboração com a comunidade, Canterle (2011, p. 161) 

afirma que a “extensão universitária foi sempre um ponto de destaque com diferentes áreas de 

relacionamento com a comunidade”. 

Estas Fundações não eram gratuitas. Assim, cobravam anuidades dos estudantes para 

garantir sua permanência, além do apoio do município, porém, segundo Canterle (2011, p. 164) 

No início houve uma efetiva participação financeira do município nos custos 
institucionais, com dotação orçada e executada anualmente. Porém, com o 
passar do tempo a dotação foi diminuindo, por vezes até era orçada, mas não 
executada, dependendo da sensibilidade ou priorização do chefe do executivo 
para com o ensino superior. 

Kramer (apud CANTERLE, 2011, p. 164) destaca que, ao completar dez anos de 

FACIBEL, “houve um movimento forte pró-estadualização. Houve promessas, porém nada se 

concretizou. A comunidade acadêmica (docentes e discentes) estava mobilizada, muitas 

discussões, muitos encontros, porém não evoluiu”. 

Conforme Canterle (2011), em 1985 a FACIBEL cria mais dois novos cursos, Geografia 

e Ciências Econômicas, e inicia sua trajetória na pós-graduação. 

O processo de estadualização da FACIBEL começou 10 anos após sua criação e foi fruto 

de intensos debates e luta da sociedade civil, política e acadêmica principalmente pelo 

panorama adverso que se instaurava, onde economicamente os ideais neoliberais de Estado 

mínimo e privatização se sobressaiam. 

Por fim, após inúmeras disputas, decide-se pela incorporação da FACIBEL à 

UNIOESTE, a escolha foi justificada, de acordo com Maes (apud CANTERLE, 2011, p. 170), 

pelos seguintes aspectos: 

a) semelhança na colonização e origem do povo; b) semelhança na identidade 
cultural; c) semelhança na base econômica centrada no setor primário e que 
se potencializa também no setor secundário pela forte presença da 
agroindústria; d) experiência da Unioeste na administração “multicampi”. 

Depois de tomadas todas as providências legais para possibilitar a incorporação da 

FACIBEL à UNIOESTE, conforme Portelinha (2014, p. 112) “em 23 de junho de 1999, através 

do Decreto n. 995/99 instituiu-se o campus de Francisco Beltrão”. 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná é hoje composta por cinco campi, 

Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Candido Rondon e Toledo. Três deles 

ofertam o Curso de Pedagogia, que são: Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. 

O contexto socioeconômico de cada município e a forma de incorporação de cada 

campus à UNIOESTE justificam “a presença de cursos de uma mesma área de conhecimento 

na instituição com propostas de formação diferenciadas.” (PORTELINHA, 2014, p. 112). 
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Portanto, os Cursos de Pedagogia de cada instituição possuem características peculiares às 

realidades locais, mesmo atendendo definições curriculares internas que são comuns e às 

diretrizes curriculares nacionais. 

O Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão foi criado na 

FACIBEL em 1994 e contemplava, em sua primeira proposta, “as Habilitações: Magistério das 

Matérias Pedagógicas do 2º Grau e Magistério das Séries Iniciais do 1º Grau e Magistério para 

a Pré-Escola, específicas para cada turma.” (UNIOESTE, 2007, p. 2). 

Cabe lembrar que a organização de tais habilitações esteve orientada pela lei n.º 

5.540/1968 da reforma universitária que inseriu no ensino superior, por orientação tecnicista, 

as habilitações. Na sequência, com a Resolução CFE 2/1969 (BRASIL, 1969b), definiu para a 

formação de professores e de especialistas para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção, no âmbito das escolas e sistemas escolares, o curso de graduação em 

pedagogia, de que resultará o grau de licenciado com modalidades diversas de habilitação 

(DURLI, 2007). 

Ele foi reestruturado após a LDBEN de 1996, oferecendo as habilitações “matérias 

pedagógicas do Ensino Médio e Ensino Fundamental (quatro primeiras séries) e matérias 

pedagógicas do Ensino Médio e da Educação Infantil (creches e Pré-escolas).” 

(PORTELINHA, 2014, p. 116). Tal projeto manteve-se até 2003, ano em que se aprova o PPP 

do curso. 

O novo PPP, embora ainda pautado na organização por habilitações, incorpora a tese 

amplamente presente nas discussões da época, especialmente defendida pela ANFOPE, de que 

a docência é a base da formação do pedagogo e apresenta, como atuação profissional, novas 

habilitações com o intuito de “prover uma formação ampla e qualificada ao pedagogo, nas três 

dimensões de atuação na prática educativa: Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Gestão Escolar.” (UNIOESTE, 2007, p. 2). 

Esse PPP (2003) permaneceu em vigência até 2008, quando, por ocasião da aprovação 

das DCNCP, fez-se necessária nova reestruturação do Curso de Pedagogia. 

A seguir, explicitamos as mudanças relativas à reformulação e ao caráter profissional 

requerido pelo Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão. 

 

3.2  O Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão e as DCNCP 
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Após a promulgação das DCNCP aprovadas em 2006, foi necessário reformular o PPP 

do curso para adequá-lo à nova regulamentação. Considerando a existência de outros dois campi 

da mesma instituição que ofertavam o Curso de Pedagogia, tal como a importância de um PPP 

que conferisse unidade e o curto prazo disponível para a reelaboração do novo PPP, observamos 

alguns problemas: 

Os encontros e as discussões entre os representantes dos três cursos, cuja 
discussão pareceu significativa no sentido de dar uma possível unidade ao 
curso de Pedagogia da instituição, foram perdendo espaço em virtude da 
necessidade decorrente da estipulação do prazo em relação à tramitação do 
novo projeto nas instâncias internas da universidade. A partir disso cada 
colegiado procurou readequar seu projeto considerando as concepções do 
grupo de professores que se fazia presente naquele momento histórico. 
(PORTELINHA, 2014, p. 128). 

A reformulação de um PPP, em consonância com as DCNCP, consistiu em difícil tarefa, 

pois, por mais que existissem orientações abertas adaptáveis a cada contexto, havia normas que 

todos os cursos precisavam aderir. 

O PPP do Curso de Pedagogia, no campus Francisco Beltrão, tendo por base as 

legislações vigentes, destaca que  

[...] opta pela formação do professor como finalidade primeira, porque 
compreende a educação escolar como atividade que possui seu lócus de 
existência básica, no processo de ensino e aprendizagem, assentado na 
docência. O conhecimento e o processo de ensino e aprendizagem, mediados 
pelo trabalho vivo do professor e pela relação ativa deste com seus alunos, 
constituem o aspecto central da organização do trabalho escolar. (UNIOESTE, 
2007, p. 3). 

Essa escolha reflete também a história do Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus 

Francisco Beltrão, que desde sua criação habilitava para o magistério nas séries iniciais e pré-

escola. A matriz curricular deste curso, reorganizada conforme indicações constantes nas 

DCNCP, passa a ser formada por um núcleo de estudos básicos, um núcleo de aprofundamento 

e diversificação de estudos e outro correspondente ao núcleo de estudos integradores, como 

consta no parecer da diretriz em questão: 

A organização curricular do curso de Pedagogia oferecerá um núcleo de 
estudos básicos, um de aprofundamentos e diversificação de estudos e outro 
de estudos integradores que propiciem, ao mesmo tempo, amplitude e 
identidade institucional, relativas à formação do licenciado. Compreenderá, 
além das aulas e dos estudos individuais e coletivos, práticas de trabalho 
pedagógico, as de monitoria, as de estágio curricular, as de pesquisa, as de 
extensão, as de participação em eventos e em outras atividades acadêmico-
científicas, que alarguem as experiências dos estudantes e consolidem a sua 
formação. (BRASIL, 2005, p. 10). 
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Dessa forma, é possível analisar, no Quadro 1, as disciplinas presentes em cada núcleo, 

com suas respectivas cargas horárias.  
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Quadro 1 – Estrutura Curricular do Curso de Pedagogia – UNIOESTE – Campus Francisco 
Beltrão (PPP 2008) 

Área/Matéria Disciplinas C/H 
1. Formação Geral 

Sociologia da Educação Sociologia da Educação I 68 
Sociologia da Educação II 102 

Filosofia da Educação 
Filosofia da Educação I 68 
Filosofia da Educação II 102 

História da Educação 
História da Educação I 102 
História da Educação II 68 

Psicologia da Educação Psicologia da Educação I 68 
Psicologia da Educação II 102 

Didática 
Didática I 102 
Didática II 68 

Política Educacional Política Educacional 102 
Currículo Currículo Escolar 102 

Pesquisa em Educação Metodologia da Pesquisa em Educação 68 

Educação Especial e Inclusiva 
Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva I 136 
Libras 68 

Subtotal 1326 
2. Formação Diferenciada 

Anos iniciais do Ensino 
Fundamental, Educação 
Infantil e Gestão Escolar 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação 
Infantil 

102 

Literatura Infantil 68 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização e 
da Língua Portuguesa 

136 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Matemática 136 
Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Ciências 
Naturais 

102 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 
História 

68 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da 
Geografia 

68 

Sociedade, Espaço e Tempo na Educação Infantil 68 
Artes e suas Manifestações 68 
Educação, Corpo e Movimento 68 
Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar I 136 
Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar II 102 
Prática de Ensino e Pesquisa sob Forma Estágio 
Supervisionado I 

136 

Prática de Ensino e Pesquisa sob Forma Estágio 
Supervisionado II 

136 

Prática de Ensino e Pesquisa sob Forma Estágio 
Supervisionado III 

226 

Prática de Ensino e Pesquisa sob Forma Estágio 
Supervisionado IV 

226 

Subtotal 1846 
3. Atividades Acadêmicas Complementares 

(mínimo de 5%) 
Atividades  

teórico-práticas  AAC 160 

TOTAL DO CURSO  3332 
Fonte: PPP do Curso de Pedagogia (2008, p. 8). 
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Destacamos que o objeto do nosso estudo se preocupa em investigar a organização do 

Curso de Pedagogia no que diz respeito às implicações existentes na formação do docente da 

EI e AIEF no mesmo curso, por esse motivo não iremos enfatizar a formação voltada à gestão, 

porém, ressaltamos que a consideramos de suma importância para compreensão do processo 

educativo em sua totalidade. 

Entendemos que a docência, com base nas DCN para formação do pedagogo, vai muito 

além do ato de dar aula. Pimenta e Lima (2017) destaca a ação docente como prática social e, 

como tal, interfere na realidade objetiva, não se limitando às instituições formadoras. Ainda 

sobre docência, apontamos para o desenvolvimento do trabalho docente, que inclui os atos de 

[...] estudar, pesquisar, organizar, planejar, refletir sobre as múltiplas 
determinações que envolvem o processo ensino-aprendizagem e a formação 
humana em instituições escolares e não escolares considerando a realidade 
histórica, e isso requer apropriação teórica. (PORTELINHA, 2014, p. 139). 

Portanto, firmamos a concepção de docência como um trabalho que demanda uma ação 

desenvolvida para além do ato de ensinar, como realização de uma práxis transformadora em 

todos os âmbitos da sociedade. Por isso, a necessidade de que o profissional docente tenha 

conhecimento não só do desenvolvimento da criança e dos conteúdos, mas da historicidade e 

do contexto a que estão relacionados. 

É possível identificar nas DCNCP, no artigo 5º, diversas “funções” para as quais os 

egressos do Curso de Pedagogia devem estar aptos. Sublinhamos três itens que tratam 

especificamente da formação docente a qual desejamos elucidar: 

II – 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;  

III – fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 
Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 
escolarização na idade própria;  

VI – ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 
Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano. (BRASIL, 2006, p. 2). 

Considerando as funções constantes nesses três itens, inferimos que elas tratam da 

formação para o docente da EI e dos AIEF.  

O Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, traz em sua matriz 

curricular, disciplinas de formação geral, comuns a todas as licenciaturas, que servem como 

eixo na formação do profissional, compreendendo como sua base e identidade a docência; e 

disciplinas de formação diferenciada, cujo foco é a formação para os AIEF, EI e gestão escolar, 

como observamos no PPP, na questão acerca da formação específica: 
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Formação de professores com vistas à atuação nas diferentes etapas – 
Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Formação de 
professores para a atuação no âmbito da gestão escolar no que se refere às 
funções da administração, orientação e supervisão escolar, a partir da 
articulação com os saberes da docência; Domínio dos conhecimentos básicos 
das diferentes áreas do conhecimento/ do saber da Educação Infantil, Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e Gestão Escolar. (UNIOESTE, 2007, p. 4). 

Para possibilitar o atendimento a todas essas especificidades do profissional a ser 

formado, além das disciplinas há vários componentes curriculares que contribuem para a 

formação, como as Atividades Práticas como Componente Curricular (APCC), atividades 

complementares, além de uma carga horária destinada ao estágio supervisionado.  

Na UNIOESTE, o estágio é considerado uma disciplina, denominado de Prática de 

Ensino e Pesquisa sob Forma de Estágio Supervisionado, de acordo com o PPP do Curso:  

O estágio supervisionado, como componente curricular do curso de Pedagogia 
– Unioeste – Campus Francisco Beltrão, tem como objetivo proporcionar 
condições de análise e compreensão das dimensões política, ética, técnica e 
metodológica que envolvem a prática pedagógica na Educação Infantil, nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na gestão escolar. (UNIOESTE, 2007, 
p. 27). 

Consideramos o estágio como um componente curricular do curso, assim como os 

demais existentes. Porém, dado o nosso problema de pesquisa, acreditamos que uma 

investigação mais apurada nessa disciplina em especial pode fornecer dados importantes e 

essenciais para uma análise efetiva e contundente da formação oferecida pelo Curso de 

Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, na formação integrada dos professores 

da EI e AIEF. 

 

3.3 A formação docente e as contribuições do estágio supervisionado 

 

Sabemos que uma formação docente consistente depende de uma série de fatores e 

componentes curriculares que enriqueçam e embasem o processo formativo de qualquer 

professor. Nesse sentido, evidenciamos o estágio como componente curricular que tem, como 

uma de suas incumbências, aproximar os acadêmicos e a universidade da realidade do contexto 

escolar, problematizando e realizando pesquisas acerca daquilo que envolve o trabalho docente 

em suas múltiplas dimensões. 

Em consulta ao significado da palavra estágio, vemos as seguintes acepções: 

1. Tempo dedicado à prática de uma profissão. 2. Período que se permanece 
em uma empresa para aprendizagem e aprimoramento do cargo que se 
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pretende ocupar definitivamente. 3. Qualquer situação transitória de 
preparação.19 

Percebemos que esse entendimento do termo o relaciona a uma atividade meramente 

prática. De fato, dessa compreensão derivaram concepções de estágio com implicações no 

processo formativo. Pimenta e Lima (2017) apresentam diferentes entendimentos existentes 

acerca do estágio, como a prática como imitação de modelos, na qual a observação e reprodução 

de modelos se sobressai frente a qualquer outro aspecto. Dispomos, neste caso, de um professor 

que vai conservar hábitos e fazeres, sem a devida análise da realidade, do contexto e do aluno, 

uma perspectiva que desvaloriza a formação intelectual. 

É possível identificar ainda o estágio como uma prática de instrumentalização técnica, 

em que se compreendem a teoria e a prática de forma dicotomizada: 

Nessa perspectiva, a atividade de estágio fica reduzida à hora da prática, ao 
“como fazer”, às técnicas a ser empregadas em sala de aula, ao 
desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de classe, ao 
preenchimento de fichas de observação, diagramas, fluxogramas. 
(PIMENTA; LIMA, 2017, p. 30). 

Tendo em vista essas duas concepções, sublinhamos a ausência de cotejar a teoria e a 

prática, pois, nos dois modelos supracitados, a prática se sobressai, e o estágio se torna uma 

atividade prática, de execução, de treinamento, assim como definido acima. Contrapondo essa 

visão reducionista do estágio e formação profissional, Gomes e Pimenta (2019, p. 77) afirmam 

que  

Persistir em ações de formação vinculadas a modelos prescritivos, 
fornecedores de ‘ferramentas’ para melhor ensinar, não nos parece atender às 
demandas do mundo atual que exige, cada vez mais, perspectivas críticas por 
parte de profissionais capazes de fazer escolhas emancipadas intelectualmente 
e não serem reféns de políticas públicas que são gestadas de fora para dentro 
das escolas e não traduzem as necessidades formativas dos professores. 

Com o tempo, os limites desses modelos foram sendo evidenciados, até atingir a 

compreensão de que o distanciamento entre a teoria e a prática, tão presente até então, não 

fornecia elementos satisfatórios nem para a formação docente, nem para o exercício docente. 

É válido, no sentido de formar um professor crítico de sua prática, considerar o estágio 

realizado com e como pesquisa: 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, 
traduz-se, de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação 
e análise dos contextos nos quais os estágios se realizam; por outro, e em 
especial, exprime-se na possibilidade de os estágios desenvolverem postura e 
habilidades de pesquisador a partir das situações de estágio, elaborando 

 
19  ESTÁGIO. In: MICHAELIS. Editora Melhoramentos, 2020. Disponível em: https://bit.ly/35jyG7I. Acesso 

em: 15 set. 2020. 
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projetos que lhes permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as 
situações que observam. (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 39-40). 

Identificamos na Resolução n.º 109/2008, que aprova o regulamento de Estágio 

Supervisionado do Curso de Pedagogia, no artigo 3º as seguintes finalidades: 

I – a compreensão das questões pertinentes ao contexto social, político e 
econômico em que a instituição escolar está inserida; 

II – o trabalho com os componentes curriculares deve estar subsidiado na 
unidade teórico-prática para assegurar a concepção de totalidade da prática 
pedagógica na formação do docente; 

III – garantir a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e a extensão, 
desenvolvendo uma postura investigativa no discente. (UNIOESTE, 2008, p. 
1). 

Com base nestas finalidades, é possível conceber o estágio a que nos referimos em suas 

dimensões necessárias e fundamentais para uma formação docente pautada na práxis. 

Sabemos que, atualmente, o perfil dos acadêmicos dos Cursos de Pedagogia conta, cada 

vez mais, com sujeitos advindos do Ensino Médio, os quais carregam, como única experiência 

escolar, a sua. Pimenta e Lima (2017, p. 95) destacam que o estágio sustenta a possibilidade de 

que os acadêmicos compreendam “o sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade 

em que vivemos, como ser professor, a escola concreta, a realidade”, entre outras experiências 

fundamentais à formação docente. E para aqueles que já exercem o magistério, ou tiveram 

contato com ele, o estágio se apresenta como uma oportunidade de refletir a prática docente, 

como possibilidade de formação contínua e ainda ressignificando saberes. (PIMENTA; LIMA, 

2017). 

Portanto, vemos, nos estágios, uma contribuição para a experiência do exercício da 

docência. 

A palavra docência deriva do latim “docens, docentis que era o particípio presente do 

verbo latino docere que significa ‘ensinar’. […] Docente seria aquele que ensina, instrui e 

informa. Sua datação, na Língua Portuguesa, seria de 1877.” (MARTINS, 2005, p. 34). A partir 

da origem do significado da palavra, percebemos que essa definição não é capaz de expressar 

o sentido atual. De acordo com a Resolução CNE/CP n. 2/2015, no parágrafo 1º do Art. 2º, a 

docência passa a ser compreendida como  

[...] ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, 
envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, 
conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na 
construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos 
do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do 
ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua 
inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo. 
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Com base nessa definição, é possível identificar que o formato se ampliou, o que decorre 

em grande parte das mudanças da sociedade e do modelo de profissional requerido pelo 

mercado de trabalho. 

A docência incorpora essa dinâmica da sociedade, por representar-lhe uma ação 

fundamental, tanto na questão de instruir as pessoas quanto de humanizá-las. Portanto, esse 

termo não diz respeito apenas ao ato de ensinar em sala de aula, mas a todas as relações 

existentes entre sociedade, sujeito, criança, infância e escola. 

É mister salientar que, por mais que nos refiramos à docência como um ato, uma ação, 

não a estamos reduzindo à prática, pois esta não pode ser definida unicamente de forma prática, 

nem unicamente teórica. 

Se analisarmos a definição de docência presente na resolução supracitada, será visível a 

existência da unidade entre teoria e prática para o seu exercício, na medida em que é 

compreendida como ação educativa que envolve um processo intencional, metódico com 

conhecimentos específicos, voltada aos sujeitos, ou seja, a ação docente é uma atividade 

adequada a um fim. O fim aqui entendido como a formação desse sujeito. 

Essas possibilidades são realizáveis dentro de uma perspectiva que compreenda o 

estágio como atitude investigativa, onde “o estágio torna-se um espaço de produção de 

conhecimento sobre a profissão docente, o que envolve teoria, prática, reflexão, produção de 

conhecimento sobre o professor e sua profissão.” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 235). 

Uma formação voltada à preparação para o exercício da docência, em seu entendimento 

ampliado, consiste na união de diversas dimensões e elementos formativos. Veiga (2006, p. 

469) acrescenta acerca da formação de professores que ela implica em  

[...] compreender a importância do papel da docência, propiciando uma 
profundidade científico-pedagógica que os capacite a enfrentar questões 
fundamentais da escola como instituição social, uma prática social que implica 
ideias de formação, reflexão e crítica. 

Nesse sentido, é substancial compreender o estágio como articulador da docência, 

gestão, pesquisa e campo de conhecimento (PORTELINHA; BORSSOI, 2015), de modo a 

superar a sua visão simplista como imitação de modelos ou instrumentalização técnica, 

sobrepujando a fragmentação entre teoria e prática, e desenvolver “o estágio como atitude 

investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos 

alunos e da sociedade.” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 27). 

Entendemos ainda, conforme Portelinha e Borssoi (2015, p. 37200) que  

[...] o estágio propicia uma análise da relação escola-trabalho, trabalho-
educação, processo de trabalho na sociedade capitalista, organização do 



 

77 
 

trabalho pedagógico, relação teoria e prática, perpassando a totalidade do 
currículo de formação. 

O currículo do Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão, assim 

como definido por lei, destina 316 horas de sua carga horária total aos estágios, organizadas 

conforme PPP “no 1º Ano e no 2º Ano – 68 horas, em cada um; no 3º Ano e no 4º Ano – 90 

horas em cada um.” (UNIOESTE, 2007, p. 28). Os estágios do 1º e 2º ano são direcionados 

respectivamente ao conhecimento do cotidiano escolar e trabalho do professor, e ao 

acompanhamento e observação das funções voltadas à gestão escolar. 

Reforçamos que o objeto da pesquisa é a formação para EI e AIEF. Logo, os estágios 

direcionados especificamente a essas etapas compreendem os estágios do 3º e do 4º anos, 

portanto atribuiremos mais ênfase a eles. 

O estágio do 3º ano, voltado, de acordo com o PPP, à “análise da dimensão ética, política 

e técnica da prática pedagógica da Educação Infantil”, conta com as etapas de 

[...] orientações teórico-metodológicas, observação, planejamento de ensino 
para a Educação Infantil, regência, reflexões sobre as práticas vivenciadas, 
configurando-se em aprofundamento teórico-metodológico sobre as 
problemáticas evidenciadas durante o estágio e elaboração e apresentação de 
trabalho final. (UNIOESTE, 2007, p. 28). 

O estágio do 4º ano, por sua vez, dedica suas horas aos AIEF e conta com as mesmas 

etapas do estágio do 3º ano.  

É mister para esta pesquisa trazer alguns dados referentes às disciplinas de Prática de 

Ensino e Pesquisa sob Forma de Estágio Supervisionado III e IV, por ser uma disciplina que 

busca articular a teoria e a prática, e como constante no PPP do curso 

Entende-se que a realização do estágio supervisionado deverá possibilitar uma 
aproximação com a realidade do campo de trabalho, o que é fundamental na 
formação inicial dos professores. Deverá possibilitar, ainda, um levantamento 
das problemáticas da realidade sobre as quais é preciso refletir teoricamente. 
(UNIOESTE, 2007, p. 27). 

Considerando o exposto, procedemos com as análises dos questionários aplicados, 

voltados a esse componente curricular. 
 

3.4  A organização dos estágios da EI e AIEF: a busca por elementos que elucidem as 

dimensões formativas 

 

Como as análises a serem realizadas derivam das respostas dos acadêmicos e sua relação 

com os estágios III e IV, esta seção procura desvelar a organização dos estágios com base nas 

diretrizes pertencentes a cada um deles. 
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Cabe ressaltar que as diretrizes para realização dos estágios no Curso de Pedagogia da 

UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão são reformuladas anualmente, de acordo com as 

necessidades, avaliações e discussões feitas em reuniões, objetivando a melhoria das dimensões 

abordadas. Cada diretriz de cada estágio possui suas particularidades e normas a serem 

respeitadas e cumpridas pelos acadêmicos, coordenadores20, orientadores e supervisores21. 

O estágio supervisionado do 3º ano do Curso compreende a EI e deverá ser realizado 

nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). É válido destacar que, como o estágio é 

uma disciplina do curso, no início do ano letivo, realizam-se leituras e estudos de obras 

juntamente com a professora da disciplina e os orientadores/supervisores de estágio, como 

previsto nas diretrizes: 

Estas obras, selecionadas pelo grupo de docentes envolvidos na disciplina, 
tratam do conceito de infância, da prática pedagógica com crianças de 0 a 3 
anos, da formação docente para a educação infantil, das relações com o 
cotidiano das instituições de ensino infantil, do cuidar e educar, dos Projetos 
Político-pedagógicos dos CMEIs, entre outros temas. (UNIOESTE, 2018, p. 
1). 

Portanto, são obras que visam compreender as dimensões que fazem parte do processo 

formativo para os docentes que atuarão na EI. 

Quanto à organização, o estágio é desenvolvido em trios, porém podem existir situações 

distintas, às quais serão discutidas pelo responsável com os estágios.  

A estrutura dessa disciplina dispõe de etapas de atividades a serem cumpridas e que 

compreendem quatro momentos: a etapa de observação, na qual o acadêmico deve cumprir 30 

horas de “observação na instituição de Educação Infantil em três momentos, sendo um deles 

para acompanhamento e execução do planejamento das professoras da turma selecionada para 

a regência.” (UNIOESTE, 2018, p. 2); elaboração do planejamento de ensino, feitos com base 

nos conteúdos propostos pela professora regente da turma; etapa da regência, que conta com 40 

horas de estágio em uma única turma; por fim, o desenvolvimento de um relato das experiências 

da Prática de Ensino e Pesquisa sob a Forma de Estágio Supervisionado III, que deverá seguir 

as regras de formatação e organização constantes nas diretrizes. 

A entrega do relato deve ser entregue em CD ao final da regência, de acordo com prazo 

definido no cronograma de atividades. 

 
20  O coordenador do estágio é o professor da disciplina responsável ministrar as aulas acerca das leituras e estudos 

de obras selecionadas pelos docentes envolvidos na disciplina de estágio, além de organizar os seminários para 
socialização das vivências dos acadêmicos. 

21  Os orientadores e supervisores do estágio são os professores do Curso de Pedagogia, responsáveis por 
acompanhar na elaboração dos planejamentos e fundamentação teórica dos trabalhos finais. 
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Quanto ao estágio do 4º ano, conforme as diretrizes, será realizado nas escolas de Ensino 

Fundamental (anos iniciais) do município e “compreende a realização das seguintes atividades: 

orientações teórico-metodológicas; observação; elaboração do planejamento de ensino; 

regência e elaboração do Trabalho final.” (UNIOESTE, 2019, p. 1). 

As diretrizes ainda definem que este estágio deve ser realizado em duplas, em horário 

contrário ao período de aula, para os acadêmicos que não exercem atividade docente, e 

individualmente na turma de atuação, quando os acadêmicos já exercem a docência nos AIEF. 

Esta disciplina segue a mesma orientação do estágio III, no sentido de leitura de textos 

para compreensão de aspectos pertinentes. 

As etapas encontram-se assim organizadas: 16 horas de observação, que compreende “3 

dias consecutivos de observação da sala de aula e 1 dia acompanhando a hora-atividade do 

professor para entrevista e definição dos conteúdos a serem trabalhados na regência” 

(UNIOESTE, 2019, p. 1); etapa da regência, na qual deverão ser cumpridas 52 horas em uma 

única turma organizada da seguinte forma: 

–  6 dias de efetiva regência em sala de aula distribuídos ao longo do ano, em 
5 meses, a partir do mês de maio. Conforme cronograma no item 8. Cada 
inserção será organizada e definida, posteriormente, com seu orientador(a).  

–  2 dias de atividade de colaboração com o professor da turma.  

–  5 dias consecutivos (4 dias de regência e 1 dia de hora-atividade) de efetiva 
regência no mês de setembro. (UNIOESTE, 2019, p. 2). 

Por fim, a etapa de elaboração do trabalho final em forma de artigo, o qual deve 

apresentar fundamentação teórica respaldada nas reflexões da prática do ensino. A apresentação 

é realizada por meio do Seminário de Prática de Ensino, o qual é organizado juntamente com 

os demais coordenadores de estágio, num momento de compartilhamento de experiências. 

Tendo essas especificidades definidas e apresentadas, decorremos com o levantamento 

dos dados. 

Inicialmente, considerando que todos os relatórios e trabalhos finais são entregues à 

coordenação por meio de um CD, procedemos a investigação desse material por meio de uma 

coleta de dados com vistas a identificar as turmas (idades) com mais incidência na escolha dos 

estágios, na tentativa de evidenciar contradições, limites e possibilidades que poderiam vir a ser 

desvelados. 

Vale destacar que os CDs são separados por ano e por disciplina de estágio em caixas 

de arquivo. Porém, enfrentamos algumas dificuldades nesse processo, de modo que não havia 

uma listagem contendo a quantidade de relatórios em cada caixa. Alguns CDs encontravam-se 
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em branco, ou ainda não estavam na sua respectiva caixa. Mas, apesar das dificuldades 

encontradas, os resultados obtidos nos chamaram atenção. 

Coletamos dados referentes ao estágio na EI de 2017 e 2018, em que identificamos uma 

menor incidência nas turmas do berçário e maternal I (3 trios em cada ano investigado), 

enquanto o maternal II e o Pré I contavam com maior ocorrência de estágios (13 trios em 2017 

e 15 trios em 2018). 

Ao analisar os CDs do estágio dos AIEF, também identificamos uma disparidade na 

quantificação: em 2018, a incidência dos estágios no 2º ano (16 duplas) foi muito maior do que 

nas demais. Deparamo-nos com mais um problema na coleta, ao não encontrar os arquivos 

referentes a 2017.  

Considerando as dificuldades encontradas na coleta dos dados arquivados na 

UNIOESTE, tal como a ausência de elementos para proceder a uma análise contundente sobre 

os estágios III e IV realizados, respectivamente, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais e 

considerando que a última turma a integralizar o PPP de 2008 ainda estava na graduação, em 

processo de conclusão do seu último ano, decidimos aplicar questionários diretamente a esses 

acadêmicos buscando compreender e ter mais informações acerca do movimento do estágio em 

todas as suas dimensões, dentre outras questões referentes à formação para a EI e os AIEF e 

suas implicações na formação docente.  

 

3.5 O estágio na formação: subsídios para repensar a docência 

 

Com a finalidade de aprofundarmos e explicitarmos os limites e as possibilidades de 

requerer, no Curso de Pedagogia, a formação para a docência na EI integrada à formação para 

os AIEF, realizamos um levantamento de dados junto aos estudantes do referido curso, por 

meio de um questionário considerando três dimensões:  

a) a primeira voltada ao perfil dos estudantes; 

b) a segunda direcionada à questões referentes à formação para atuar na educação 

infantil; 

c) a terceira alusiva ao processo formativo para atuar nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Esses questionários foram aplicados no final de 2019 com as turmas dos períodos 

matutino e noturno do 4º ano do Curso de Pedagogia, por compreenderem os últimos 

graduandos a se formarem no PPP de 2008.  
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Dos 64 acadêmicos matriculados no último ano do Curso (matutino e noturno), 52 

responderam o questionário. Quanto ao perfil dos acadêmicos, 14 possuem Formação de 

Docentes, nível médio; 29 fizeram o Ensino Médio de Educação Geral; 4 fizeram Centro 

Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) e 5 o Ensino Médio 

Profissionalizante. 

Compreendemos o estágio supervisionado como um componente curricular importante 

para a formação, assim como os demais componentes. Porém, optamos em utilizá-lo por 

identificarmos nele elementos que ajudam a pensar a docência, considerando também a 

possibilidade de apresentar dados fornecidos pelos acadêmicos, sobre a sua formação tanto nos 

EI, quando nos AIEF. 

Entendido na dimensão teórico-prática, o estágio é a possibilidade de o estudante 

entender, problematizar, organizar e desenvolver as práticas pedagógicas com base nos aportes 

teórico-metodológicos das disciplinas que integram a matriz curricular do curso. As vivências 

e as experiências na EI e nos AIEF são imprescindíveis para a formação profissional, desde que 

superem a fragmentação entre teoria e prática, tornando-se, segundo Pimenta e Lima (2017), 

em atitude investigativa, que permite conhecer, refletir e se aproximar da realidade. 

Quanto às turmas em que foram realizados os Estágios na EI (Estágio III), podemos 

visualizar o gráfico abaixo: 
 

Gráfico 1 – Turmas onde foram realizados os estágios da Educação Infantil – 2018 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados coletados nos questionários. 
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Observando o Gráfico 1, percebemos que a maior incidência dos estágios se encontra 

nas turmas do maternal II e pré I, as quais compreendem crianças de 2 a 4 anos de idade. Na 

justificativa da escolha de turma, mais de 40% das respostas apontam que ela ocorreu “por 

serem crianças maiores”, “serem mais independentes”, dentre outras respostas que retratam o 

mesmo motivo. 

Diante dessa questão, surgem indagações a respeito da organização dos estágios: É 

válido que os acadêmicos escolham uma turma para realizar o estágio apenas pela sua 

preferência e conhecimento adquirido no curso acerca do desenvolvimento das crianças, 

considerando que apenas 14 estudantes que responderam os questionários possuem Formação 

de Docentes? Ressaltamos que muitas vezes o pré-conceito e a falta de conhecimento das idades 

das crianças acabam influenciando nesta escolha. Requerer o envolvimento com as instituições, 

campos de estágio, para que o estudante possa entender a organização do trabalho pedagógico 

é um dos elementos fundamentais da indissociabilidade entre docência, gestão e pesquisa, como 

também a possibilidade de atuar com as crianças em todas as suas etapas, da creche à pré-escola.  

O estágio representa apenas um componente curricular, mas vale destacar a afirmação 

de Houssaye (2004, p. 32) relativa à importância da experiência para o saber na formação inicial 

Em pedagogia, a experiência é primeira, mesmo para um iniciante, sobretudo 
para um iniciante. Portanto, será útil e motor tudo aquilo que suscitar 
experiência para um aprendiz [...]. A experiência é, então, ao mesmo tempo 
uma condição prévia, um meio e um fim da formação inicial. 

Com base nessa afirmação, salientamos a necessidade e a importância da experiência 

com todas as turmas no estágio, considerando ainda que 73% dos acadêmicos que responderam 

a pesquisa em questão não tiveram nenhum tipo de contato anterior com a formação de docentes 

e a educação, a não ser seus anos de escola, onde estiveram como estudante.  

Cabe aqui abordar os conceitos de saber pedagógico e conhecimento pedagógico, 

indispensáveis para uma prática docente concisa. Azzi (2005, p. 43) apresenta o saber 

pedagógico como “o saber que o professor constrói no cotidiano de seu trabalho e que 

fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que possibilita ao professor interagir com seus 

alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde atua”. Portanto, esse saber só pode ser 

construído se houver experiência. Já o conhecimento pedagógico, é o conhecimento elaborado 

por pesquisadores e técnicos da educação, o qual requer “investigação e sistematização, 

desenvolvidas com base metódica.” (AZZI, 2005, p. 44). 
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Não se trata de enfatizar um saber em detrimento do outro, mas de entender que no 

processo formativo docente tanto os saberes da docência, a experiência e o conhecimento, 

quanto os saberes pedagógicos são indissociáveis e fundamentais para a formação. 

Pimenta (2005, p. 25-26) destaca ainda acerca da formação inicial dos professores, 

dizendo que ela  

[...] só pode se dar a partir da aquisição da experiência dos formados e refletir-
se nela. O futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a partir 
de seu próprio fazer. Não é senão sobre essa base que o saber, enquanto 
elaboração teórica, se constitui. 

Esses elementos não negam e não anulam a teoria, pois a experiência sem a teoria não 

nos permite a reflexão e reelaboração da nossa prática docente. Podemos afirmar que a teoria e 

a prática se encontram emaranhadas de tal forma que não é possível identificar o início ou o 

fim de nenhuma das duas. 

Procedendo à análise do Gráfico 1, evidenciamos a incidência dos estágios em algumas 

turmas em detrimento de outras, o que nos faz refletir acerca da docência com bebês, assim 

como com as crianças de 4 anos, pois estas acabam não fazendo parte das preferências para 

realização dos estágios. Ao mesmo tempo que compreendemos a impossibilidade de realizar o 

estágio em todas as turmas, reforçamos a necessidade de uma formação completa, no sentido 

de conhecer a criança e as especificidades pertencentes a cada fase de desenvolvimento. 

Devemos problematizar e analisar outras possibilidades formativas, que sejam mais 

ricas e proveitosas para o acadêmico. Em vez de passarmos 60 horas em uma única turma, não 

seria mais válido, com base na afirmação de Houssaye (2004), realizar observações em todas 

as turmas, para que seja possível ter uma visão da criança e da organização do trabalho 

pedagógico em sua totalidade? Será que não estamos atuando numa racionalidade técnica, 

disfarçada pela produção teórica que vem após os estágios? Ou ainda orientados por uma 

formação experimental, a qual supõe que 

[...] se parta de saberes estabelecidos para fazer com que os estagiários os 
adquiram em um lugar específico adequado (a formação teórica – e palavra 
teórica assume aqui todo o seu sentido), a fim de que possam aplicá-los 
(reutilizá-los de modo adequado) no momento de fazer a experiência (estágio 
prático). (HOUSSAYE, 2004, p. 33). 

Questionados acerca das dificuldades encontradas no estágio III, identificamos uma 

recorrência nas palavras rotina e atividade, provenientes dos questionários aplicados aos alunos 

do turno matutino.  
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A análise dos questionários mostrou que a rotina é percebida pelos acadêmicos enquanto 

parte da docência na educação infantil, porém não é valorizada em seu sentido pedagógico, 

sendo vista como um problema, ou até mesmo como “tempo desperdiçado”, dessa forma acaba 

sendo executada de forma mecânica sem a devida e necessária reflexão.  

Barbosa (2000, p. 44) alerta para os prejuízos que a falta de compreender a rotina como 

uma categoria pedagógica central na EI pode acarretar 
Quando se torna apenas uma sucessão de eventos, de pequenas ações, 
prescritas de maneira precisa, levando as pessoas a agirem e a repetirem gestos 
e atos em uma sequência de procedimentos que não lhes pertence nem está 
sob seu domínio, é o vivido sem sentido, alienado, pois está cristalizado em 
absolutos. É fundamental, ao criar rotinas deixar uma ampla margem de 
movimento, senão encontraremos o terreno propício à alienação. 

Esse entendimento da rotina evidencia a necessidade de compreender que a docência na 

EI apresenta algumas especificidades que devem ser observadas e refletidas. O que nos leva a 

ressaltar que 

O caráter pedagógico da ação docente na Educação Infantil não está associado 
às atividades em si, mas à postura da professora, embasada em um 
conhecimento pedagógico, e uma escolha política, que a orienta na forma 
como estabelece e organiza as relações com as crianças no espaço coletivo. 
(SCHMITT, 2014, p. 48-49). 

Essa forma de exercer a docência presente na EI, onde se destacam a rotina e atividade, 

não condiz com a raiz do entendimento desse termo “docere – que significa ensinar, instruir, 

mostrar, indicar, dar a entender” (VEIGA, 2006, p. 468). Porém, a autora destaca que, com o 

surgimento de novas formas e condições de trabalho, esse campo foi se ampliando e tornando-

se mais complexo. Nesse sentido, destacamos outra característica da docência, que se liga 

[...] à inovação quando rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, 
pesquisar e avaliar; reconfigura saberes, procurando superar as dicotomias 
entre conhecimento científico e senso comum, ciência e cultura, educação e 
trabalho, teoria e prática, etc.; explora novas alternativas teórico-
metodológicas em busca de outras possibilidades de escolhas, procura a 
renovação da sensibilidade ao alicerçar-se na dimensão estética, no novo, no 
criativo, na inventividade; ganha significado quando é exercida com ética. 
(VEIGA, 2006, p. 469).  

Estas características referentes à docência evidenciam a existência de diferentes tipos 

de docência, “contornadas pelas especificidades dos espaços educativos formais e daqueles a 

quem a ação docente é dirigida” (SCHMITT, 2014, p. 44), sem descaracterizar a docência como 

profissão, a qual depende de conhecimentos específicos e formação profissional de modo a 

melhorar a sua qualidade. (VEIGA, 2006). 
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Nos questionários, na questão referente aos conhecimentos que os acadêmicos 

consideravam necessários para atuar na Educação Infantil, 50% das respostas indicaram a 

necessidade de se conhecer as fases do desenvolvimento infantil, a exemplo das respostas 

citadas abaixo:  

“Trabalhar com o lúdico e conhecer as fases do desenvolvimento infantil”; 
“Conhecer as fases do desenvolvimento infantil, reconhecer o brincar como parte 
fundamental para o desenvolvimento das crianças”; 
“Conhecimento sobre a faixa etária de desenvolvimento das crianças, e levar em 
consideração a importância do brincar para o desenvolvimento das crianças”;  
“Desenvolvimento das crianças ensinado em Psicologia da Educação, atividades e 
a importância das brincadeiras, corpo e movimento”. 

Este conhecimento considerado importante nos remete a conhecimentos relativos à 

disciplina de Psicologia da Educação I e II, como a seguir na ementa abaixo.  

Psicologia da Educação I: Principais correntes teórico-epistemológicas do 
desenvolvimento humano e seus pensadores – Fundamentos epistemológicos 
da Psicologia no cenário das Ciências Humanas. Psicologia do 
desenvolvimento infantil, do adolescente e do adulto. (UNIOESTE, 2008, p. 
20). 

Psicologia da Educação II: Principais teorias do desenvolvimento e da 
aprendizagem e suas respectivas implicações pedagógicas. Dificuldades de 
aprendizagem numa visão multidisciplinar. Sexualidade e educação sexual. 
(UNIOESTE, 2008, p. 22). 

As fases do desenvolvimento infantil não se configuram em nosso objeto de pesquisa. 

Porém, não podemos desconsiderar algo com tanto destaque e incidência nas respostas acerca 

da formação para educação infantil, o que indica, sobretudo, a necessidade de abordar, ainda 

que brevemente, a compreensão acerca dessa questão. 

De fato, compreender o desenvolvimento das crianças e as suas fases é fundamental 

para o exercício da docência, mas não apenas com as crianças da Educação Infantil como 

explicitado nos questionários. 

Existem inúmeras teorias que abordam a questão do desenvolvimento. Entretanto, aqui, 

vamos abordar a concepção de aprendizagem e desenvolvimento ancorada nos estudos de Mello 

(2015) sob as bases da psicologia histórico-cultural de Vigotski. A autora escreve a respeito do 

desenvolvimento nos seguintes termos: 

Esse processo se inicia na criança desde que nasce, quando começa a 
estabelecer algum tipo de relação com o mundo que a cerca e começa, assim, 
a formar para si necessidades culturais – como gostar de ouvir a voz do adulto 
que cuida dela. [...] Esse processo em que, pouco a pouco, vai percebendo o 
mundo ao redor e seu funcionamento é um processo de aprendizagem. A partir 
do que apreende e aprende, a criança vai formando sua consciência, isto é, vai 
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formando uma compreensão do mundo e vai formando a si mesma como 
personalidade. (MELLO, 2015, p. 4). 

Portanto, a cultura é um elemento fundamental para aludir a aprendizagem e o 

desenvolvimento na teoria histórico-cultural, devido ao fato de que esse processo é permeado 

em sua totalidade, por relações culturais.  

É mister salientar que, por mais que em sua teoria Vigotski (2010) apresente as fases do 

desenvolvimento das crianças, estas não são estanques, não podem ser vistas como “receitas” 

ou “fórmulas” para proceder a uma mera aplicação de conhecimentos. Mas podem servir como 

“guias” no processo de ensino e aprendizagem, para que possamos compreender como a criança 

se apropria do conhecimento. 

Nesse sentido, Meira (1998) aponta que existe relação entre o nível de desenvolvimento 

que a criança se encontra e sua capacidade de aprendizagem, e ainda afirma que não obteremos 

resultados positivos se ensinarmos um conteúdo muito distante da capacidade potencial desta 

criança. Consequentemente, a observação é de extrema importância nesse processo de 

aprendizagem. 

Frente ao exposto, é possível perceber a relevância de uma compreensão apurada por 

parte dos professores acerca do processo de desenvolvimento infantil para que seja possível 

realizar uma intervenção intencional adequada nele. Mello (2015, p. 8) afirma que  

[...] quanto mais as professoras e os professores conhecerem sobre o 
desenvolvimento infantil e sobre as formas adequadas de realizá-lo, melhor 
faremos o trabalho educativo. Observar as crianças em atividade, ouvir suas 
curiosidades e interesses de conhecimento e estudar seu desenvolvimento 
criam condições para isso. 

Considerar o desenvolvimento como resultado das experiências vivenciadas pela 

criança possibilita um olhar mais crítico ao próprio trabalho docente desempenhado pelo 

professor. Isso porque, conforme Mello (2015, p. 6), a forma como “percebe a criança e como 

entende seu desenvolvimento condiciona a maneira como trata as crianças de sua turma, o que 

permite que elas façam e o que não”. A autora indica também que existem tendências que 

permeiam a forma como vemos esta criança.  

Dessa forma, quando a criança é vista como alguém incapaz de aprender ou usar 

determinado objeto, existe uma predisposição por parte do adulto a não ensinar e não permitir 

o seu uso. Uma concepção que perceba a criança como um ser que não sabe, mas que pode 

aprender, faz com que o adulto apresente os usos mas não permita a manipulação do objeto em 

questão. Se concebemos a criança como sujeito que, além de ser capaz de aprender, precisa 

desse aprendizado para resolução de problemas e conflitos, por exemplo, a tendência dos 
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adultos é que permitam a participação das crianças de forma a envolvê-las num processo 

coletivo, considerando sua capacidade e permitindo que explore a solução apontada.  

Por isso é tão importante ter consciência e coerência com a concepção de criança e de 

desenvolvimento infantil adotada no trabalho docente, pois ele irá permear todos os processos 

de decisão do professor. 

Ressaltamos aqui que existem diferentes concepções e entendimentos quanto a 

aprendizagem e desenvolvimento. Apresentamos uma linha de pensamento para revelar o 

quanto essa concepção interfere no processo de ensino. 

Porém, neste contexto cabe outro questionamento: Como é possível abordar todas as 

concepções de desenvolvimento infantil existentes dentro do Curso de Pedagogia? Um 

entendimento profundo das diferentes concepções demanda leitura, estudo e tempo, portanto 

dificilmente será possível aprender todas em sua completude. 

A segunda dimensão compreendida nos questionários tratou sobre questões relativas ao 

estágio realizado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O Gráfico 2 apresenta as escolhas 

de turma para este estágio. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários.  

 

Observando este gráfico, identificamos uma maior incidência na realização dos estágios 

na turma do 3º ano do 1º ciclo.  

Gráfico 2 – Turmas onde foram realizados os estágios dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental-2018 
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Nas justificativas, percebemos que 12 acadêmicos atribuíram suas escolhas ao fato de 

serem crianças já alfabetizadas, como podemos identificar nas seguintes respostas:  

“Pelo fato de supostamente já estarem alfabetizados (leitura escrita)”; 
“Porque eles já estavam praticamente alfabetizados”; 
“Uma série intermediária, saídos da alfabetização propriamente dita e ainda não 
considerados pré-adolescentes”; 
“Nesta fase eles já passaram do período da alfabetização e correspondem aos 
conteúdos com maior facilidade”. 

Essa noção de que a alfabetização é específica do primeiro ano do primeiro ciclo tem 

base em uma visão fragmentada do conhecimento, pois, compreendendo o ensino como um 

processo, a alfabetização pressupõe o acompanhamento desse processo. Ou seja, a alfabetização 

não se centra apenas no primeiro ano, mas nos anos subsequentes também, de modo que ter 

domínio e compreender como a criança se desenvolve frente a esse conteúdo específico é de 

grande valia para uma formação efetiva.  

Identificamos que tanto a BNCC quanto as DCN para o Ensino Fundamental 

consideram que a alfabetização e o letramento devem ser desenvolvidos nos três primeiros anos 

do EF.  

É válido destacar que 

Alfabetizar, na perspectiva do letramento, é contemplar uma prática 
pedagógica e uma didática progressista, além de compreender que a criança 
da segunda infância é um sujeito pensante em todas as etapas que perpassa no 
decorrer do processo de alfabetização.  

Neste sentido, trabalhar alfabetizando e letrando concomitantemente é 
compreender que a escola de Ensino Fundamental tem, como função social 
primordial, alfabetizar de forma significativa e consciente. Assim, o professor 
dessa etapa de ensino exerce um papel não meramente pedagógico, mas, 
sobretudo, político e humano. (SILVA; COSTA, 2016, p. 189). 

Portanto, a alfabetização e o letramento pressupõem não só o domínio do código como 

também a compreensão de como ocorre, sendo, pois, fundamental para o estudante do Curso 

de Pedagogia vivenciar esse processo, pelo viés de educador e não mais como aluno. Silva e 

Costa (2016) evidenciam ainda que o professor alfabetizador deve conhecer e compreender 

algumas dimensões que estão relacionadas e constituem o processo, tal como “a Psicologia 

infantil para compreender a criança alfabetizanda; os documentos legais que respaldam sua 

prática; as metodologias que melhores se adequam às necessidades dos alunos; os recursos 

didáticos.” (SILVA; COSTA, 2016, p. 191). 

De fato, o processo de alfabetização é complexo e exige aprofundamento tanto da teoria 

implícita quanto do conhecimento de técnicas que podem ser utilizadas no ensino. Logo, faz-se 
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ainda mais relevante o desenvolvimento do estágio neste período que compreende a 

alfabetização, para que junto com as disciplinas e teorias assimiladas no decorrer do curso, seja 

possível tornar o processo de ensino e aprendizagem mais rico e proveitoso, no que diz respeito 

a uma formação de qualidade, que consiga efetivamente atingir os objetivos esperados, tanto 

pelo viés do professor quanto dos alunos.  

Outra justificativa apresentada em 5 questionários evidencia a falta de opções dentre as 

turmas disponíveis para o estágio. Vale ressaltar que o número de turmas ofertadas supera a 

quantidade de duplas de estágio, sendo que muitas escolas ficam sem receber estagiários, o que 

se deve, na grande maioria dos casos, pela distância geográfica da escola, que faz com que 

muitos acadêmicos não optem por elas. As escolhas acabam sendo centralizadas em 

determinadas escolas que não têm o número de turma para todos, considerando que estas são 

distribuídas também aos cursos de Formação de Docentes e demais cursos de pedagogia do 

município. Portanto, nem sempre a turma na qual se deseja estagiar encontra-se disponível 

dentro da localização desejada. O que se reflete em uma questão organizacional do trabalho 

pedagógico na universidade, evitando experiências mais ricas e formativas. 

Recaímos novamente nos questionamentos anteriormente feitos relativos à organização 

do estágio, sobre a validade de se ter contato diretamente apenas com uma turma e não ter 

experiência com as demais. Essa estrutura reforça a formação experimental, restringindo a 

formação pedagógica dos professores.  

Se partirmos da formação experiencial de Houssaye (2004, p. 33), onde “a experiência 

é englobante, é um processo que envolve todas as dimensões da pessoa (o afetivo, o racional e 

o corporal sempre estão estreitamente ligados)” e ainda “articula continuidade e rupturas, 

capitalização da aquisição e prova da novidade, destruição da vivência imediata e reelaboração 

reflexiva, resistência às conscientizações e aberturas para incertezas”, essa formação se opõe a 

formação institucional, pois ela parece separar a aprendizagem da experiência. Portanto, 

constitui-se como uma experiência mais rica e proveitosa.  

Nesse sentido, poderíamos pensar em um estágio no qual o estudante pudesse, por 

exemplo, estar três dias em cada turma durante o período das observações e escolher, ao final, 

uma turma para vivenciar a docência ao longo de uma semana. E ainda seria muito mais 

relevante se essa docência fosse compartilhada com a professora regente da turma ou com o 

orientador de estágio em forma de uma prática colaborativa. 
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Porém, é preciso considerar o movimento da realidade existente, onde temos muitos 

alunos trabalhadores que não possuem as devidas condições de tempo para realizar os estágios 

além dos poucos espaços disponibilizados para que estes estágios aconteçam. 

Atualmente, o estágio do Curso de Pedagogia da Unioeste – Campus Francisco Beltrão, 

encontra-se regido por normas e termos de compromisso, os quais determinam esta estrutura 

voltada à supervisão e realização do estágio em uma única turma durante todo o processo. 

Na questão referente aos conhecimentos considerados como fundamentais para atuação 

docente nos anos iniciais do ensino fundamental, mais de 55% das respostas apresentam os 

termos “conteúdo”, “disciplinas” e “conhecimentos”, ilustrados nas seguintes frases:  

“Os conteúdos da grade curricular para cada turma”; 
“Todos os conteúdos da grade curricular”; 
“Ser formado em Pedagogia e ter um conhecimento amplo em todas as disciplinas 
em que irá atuar, caso contrário sentirá dificuldade em planejar e aplicar na sala”;  
“Matemática geral, conhecimentos gerais da língua portuguesa, conhecimentos 
gerais de outras disciplinas”; 
“Os conhecimentos das diferentes áreas (disciplinas) alfabetização e letramento; 
conhecimentos referentes a educação especial”; 
“Ter completo domínio sobre os conteúdos, tendo segurança ao responder as 
perguntas dos alunos e explicar de diferentes formas, para que todos os alunos 
aprendam”. 

Tendo em vista a utilização dos termos “conteúdo”, “disciplinas” e “conhecimentos”, 

consideramos importante apresentar uma definição para cada um deles. Sobre o conhecimento, 

Pimenta (2005, p. 21) apresenta que isso “não se reduz a informação”, pois coloca a informação 

como primeiro estágio deste e ainda afirma que “conhecer implica um segundo estágio: o de 

trabalhar com as informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as” 

(PIMENTA, ibidem, p. 21). Já o termo disciplina passou a ser reconhecido como matérias de 

ensino só depois da 1ª Guerra Mundial,  

[...] dando um caráter aos conteúdos, como sendo próprios do ambiente 
escolar, mas não se desvinculando por completo de seu sentido de exercitação 
intelectual, já que é acompanhado por métodos e regras para abordar os 
diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte. (SOUZA 
JÚNIOR; GALVÃO, 2005, p. 395). 

Estes autores ainda destacam que “o entendimento do termo disciplina está vinculado à 

ideia de hierarquização e estratificação.” (Idem, ibidem, 2005, p. 395). Acerca dos conteúdos, 

Gimeno Sacristán (1998, p. 150) aponta que 

O termo conteúdos nos é apresentado carregado de uma significação antes 
intelectualista e culturalista, própria da tradição dominante das instituições 
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escolares nas quais foi forjado e utilizado. Ao mencioná-lo, pensamos em 
elementos de disciplinas, matérias, informações diversas e coisas assim. Por 
conteúdo se entenderam os resumos de cultura acadêmica que compunham os 
programas escolares parcelados em matérias e disciplinas diversas. É, por 
outro lado, um conceito que reflete a perspectiva dos que decidem o que 
ensinar e dos que ensinam, por isso, quando fizemos alusão aos conteúdos, 
costumamos nos referir ao que se pretende transmitir ou que outros assimilem.  

Pelo contexto da questão e das respostas apresentadas pelos acadêmicos nos 

questionários, é possível inferir que o termo que mais representa o que os sujeitos trazem, como 

fundamental para a docência nos anos iniciais, seja o conteúdo.  

É necessário compreender também que a seleção dos conteúdos presentes nos currículos 

não é neutra. Gimeno Sacristán (1998, 155-156) elenca três pontos relacionados a essa escolha, 

que são: “1) A relatividade histórica”, “2) A seleção de conteúdos do currículo favorece mais 

uns do que outros”, “3) Nem todos têm o mesmo poder decisório”. Portanto os conteúdos 

dependem diretamente de uma finalidade da educação. O autor ainda destaca que tudo aquilo 

que é ensinado expressa a função e os valores que a escola dissemina no contexto histórico-

social em questão. 

Esta concepção de docência, com ênfase no domínio dos conteúdos e suas respectivas 

metodologias, dissociada de condicionantes externos que gravitam em torno da ação docente, 

expressa uma concepção de prática pautada na racionalidade técnica, a qual Contreras (2012, 

p. 101) apresenta a crítica como “solução instrumental de problemas mediante a aplicação de 

um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa 

científica”. De certa forma, isso faz do professor um mero reprodutor técnico, retirando a 

necessidade da reflexão das contradições sociais da qual a educação e a prática de ensino estão 

inseridas. 

Ainda acerca desta questão, Houssaye (2004, p. 32) afirma que “os jovens saem em 

busca de ‘receitas’, ‘rotinas’, ferramentas pedagógicas que lhes permitam reconhecer um 

primeiro saber-fazer, um certo saber-fazer”. 

Questionamo-nos a respeito do porquê dessa necessidade que os acadêmicos sentem de 

se ter um caminho e uma receita para seguir. Considerando a pouca ou nenhuma experiência 

nos contextos escolares, Houssaye (2004, p. 30) afirma que  

É certamente possível que um iniciante nunca esteja “bem” preparado, que 
assumir uma função seja sempre um choque que representa um salto 
qualitativo importante, seja qual for a qualidade da formação recebida. Ainda 
segundo Huberman, isso não impede que se saiba como favorecer um pouso 
mais lento”. 
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Evidenciamos, aqui, a existência de fragilidades na formação inicial, por não dar conta 

de fornecer elementos que facilitem este “pouso”. Conforme Libâneo (2010b, p. 575), “o 

domínio dos saberes disciplinares e o conhecimento pedagógico do conteúdo correspondem a 

duas das exigências fundamentais da formação profissional de professores”, ou seja, 

compreender o conteúdo, suas vertentes, sua estrutura, e como se constitui, ao mesmo tempo 

que entende como ele pode ser ensinado e aprendido pelos alunos. Inferimos acerca da 

densidade necessária para se formar docentes capazes de conceber todo o processo de ensino. 

Mas também destacamos uma contradição, que é parte do processo formativo e sua relação com 

a educação. A dinâmica presente nas situações de ensino, não podem ser, em sua totalidade, 

antecipadas. A formação 

[...] assume uma posição de inacabamento, vinculada à história de vida dos 
sujeitos em permanente processo de formação que proporciona a preparação 
profissional […]. Nessa concepção, a formação assume uma posição de 
inconclusão, vinculada à história de vida dos sujeitos em constante processo 
de construção humana. (VEIGA, 2006, p. 470). 

É válido ressaltar que por conteúdos não entendemos apenas aqueles das áreas 

específicas de formação, e sim um conjunto de conteúdos necessários tanto para a formação do 

sujeito quanto do profissional, os quais são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho 

docente. Em suma, os cursos de formação de professores devem compreender, em seu currículo, 

diferentes componentes formativos que visem a unidade da teoria e da prática e o 

desenvolvimento de pesquisas, considerando o movimento da realidade. 

 

3.6 Formação integrada: o desenvolvimento infantil e o conteúdo específico das áreas 

 

Considerando o objeto da pesquisa em questão, abordamos nos questionários uma 

questão referente à formação oferecida pelo Curso, voltada para EI e AIEF de forma integrada. 

Identificamos a ocorrência dos termos “prática” e “teoria” em 35% das respostas, nas quais os 

acadêmicos apontam a necessidade de mais prática e menos teoria, como exemplificamos nas 

respostas:  

“Acredito que é muita teoria, enquanto para atuar precisa-se e aprende na 
experiência mesmo, lógico que a teoria nos faz refletir quanto à prática”; 
“Entendo que a prática deveria estar mais presente, pois a carga horária é 
pequena. Entendo que é o momento de colocarmos a teoria em prática, e, muitas 
vezes isso não é possível da maneira como queríamos”; 
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“É um curso que nos prepara bem. Porém, acredito que em algumas disciplinas 
específicas de didáticas e metodologias poderia ser trabalhado mais e parte 
prática. Muitas vezes acabávamos estudando só a teoria”. 

Esta questão acerca da teoria e da prática para a formação é histórica no Curso de 

Pedagogia, pois em seu cerne encontra-se a contradição entre formar ora o técnico, ora o 

especialista, ora o professor e, ainda, atualmente, todos esses profissionais em um só. Essa 

indefinição está muito presente na identidade ou na falta de identidade sentida pelos alunos do 

curso e nas questões teóricas e práticas que envolvem a formação. 

Sobre a questão teoria e prática, Vázquez (2007, p. 239) afirma que existe 

[...] uma contraposição entre teoria e prática que tem sua raiz no fato de que a 
primeira, em si, não é prática, isto é, não se realiza, não se plasma, não produz 
nenhuma mudança real. Para produzi-la, não basta desenvolver uma atividade 
teórica, é preciso atuar praticamente. Ou seja, não se trata de pensar um fato e 
sim, de revolucioná-lo; os produtos da consciência têm de se materializar para 
que a transformação ideal penetra no próprio fato. Assim, enquanto a atividade 
prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo, que tem como resultado 
uma transformação real deste, a atividade teórica apenas transforma nossa 
consciência dos fatos, nossas ideias sobre as coisas, mas não as próprias 
coisas.  

Nesta afirmação do autor, é possível identificar que tanto a teoria quanto a prática, 

quando justificadas desconsiderando sua unidade, se esgotam, não havendo elementos para 

progredir. Porém, a sobreposição entre elas também apresenta limites de entendimento, pois a 

exemplo da prática ela “não só funciona como critério de validade da teoria, mas também como 

seu fundamento.” (VÁZQUEZ, 2007, p. 251). Ou seja, em algum momento, através da 

investigação acerca desses conceitos, a teoria e a prática se fundem mutuamente. 

Reiteramos que tanto a formação de professores quanto o trabalho docente não podem 

ser fragmentados, dicotomizados entre o aprender e o executar, pois constituem um trabalho 

inteiro, requerem, portanto, apropriação teórica, do contexto, da história, da realidade concreta, 

de como ocorre o processo de ensino-aprendizagem, dentre outras determinações que 

influenciam na formação humana, assim como da ação, da prática social voltada aos sujeitos. 

(PORTELINHA; BORSSOI, 2015). 

Em contraposição à dualidade existente entre teoria e prática, afirmamos aqui a posição 

de que o trabalho exercido pelo pedagogo requer que a unidade entre teoria e prática permeie 

todo seu processo. Houssaye (2004, p. 25) nos brinda com uma observação muito pertinente 

em relação ao pedagogo: 

De certa maneira, o pedagogo recusa o especialista, reconhece o profissional 
e “pratica” o intelectual. Ele tem ideias, e não apenas um saber-fazer; é um 
teórico da educação, e não só um especialista em ação. Não produz apenas um 
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saber da educação, mas também, nesse movimento, um saber sobre a 
educação, ou seja, um sistema e um sentido.  

Outra questão que nos intriga, ao analisar os questionários, é que as respostas para o que 

os acadêmicos percebem como conhecimentos necessários para atuar na EI e nos AIEF diferem 

muito, a ponto de que na EI destaca-se o desenvolvimento, e nos AIEF, os conteúdos. Como se 

para ensinar os conteúdos não fosse necessário conhecer o desenvolvimento da criança e, ainda, 

como se o Curso de Pedagogia se separasse em dois, onde cada qual precisa enfatizar 

determinadas questões em detrimento das demais. 

Precisamos compreender a criança em sua totalidade, para não fragmentarmos seu 

conhecimento, seu aprendizado e seu desenvolvimento em séries, etapas e turmas. Ela possui 

especificidades inerentes a cada momento de sua vida, mas o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem não pode ter rupturas; ele precisa ser contínuo e crescente. 

É importante destacar que estamos analisando o mesmo curso e o mesmo professor, mas 

os questionários revelam que os acadêmicos apresentam concepções e entendimentos diferentes 

para cada etapa do ensino, compreendendo que o desenvolvimento infantil, pertence à EI e o 

domínio dos conteúdos específicos é crucial para a docência nos AIEF, o que evidencia uma 

dicotomia. 

O que é evidente pelo fato de que a EI e os AIEF compreendem etapas distintas 

conforme a LDBEN, de modo que cada uma possui um repertório próprio de especificidades, 

o que é revelado pelos acadêmicos.  

Com base em uma pesquisa realizada em cursos de pedagogia, sobre a formação 

polivalente, Pimenta (2019, p. 69-70) destaca que 

O que se tem constatado nas instituições de EI e dos Aief são práticas cada 
vez mais ligadas aos processos de alfabetização das crianças pequenas, de 
modo a prepará-las para um ambiente escolar futuro, tendo por base uma 
concepção de criança como “vir a ser”, um miniadulto, não um sujeito, que 
tem necessidades e interesses no “aqui e agora”.  

Observamos, frente a esse resultado, que a ideia de continuidade presente no processo 

formativo das crianças de zero a dez anos, relaciona-se diretamente com a ideia de preparação 

para a próxima etapa, deixando o ensino a desejar em questões fundamentais para essa criança.  

Entendemos a complexidade de formar esse professor da EI e dos AIEF no mesmo 

curso, devido aos inúmeros aspectos e conhecimentos que devem ser contemplados, de modo a 

evidenciar deficiências na formação. Mas, ao mesmo tempo, compreendemos a importância de 

não fragmentar a formação desse profissional, e não retirá-la da universidade.  
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Reconhecemos também que a educação infantil e as produções relacionadas à criança e 

a infância são relativamente atuais em nosso meio, o que acarreta problemas e indefinições 

quanto à formação do profissional que atue com essa faixa etária. Tendo isso em vista, nos 

questionamos: É possível não dicotomizar o desenvolvimento infantil e os conteúdos 

específicos, de modo a conferir unidade ao processo de ensino e aprendizagem das crianças, 

rompendo com a fragmentação existente? 

Meira (1998, p. 67) afirma que  

O primeiro aspecto a ser considerado é que, ao desempenhar sua função 
docente o professor não está apenas ensinando determinados conteúdos mas 
também, e fundamentalmente, está formando indivíduos, já que mais do que 
apenas um processo intersubjetivo, as relações interpessoais expressam toda 
uma rede de valores sociais que nem sempre são inteiramente percebidos e 
desvelados. 

Talvez, precisamos primeiramente romper com a ideia de que às crianças matriculadas 

dos AIEF cabe o ensino do conteúdo acima de qualquer coisa. É necessário superar esse 

entendimento da docência como ensino, transmissão e instrução, não só em nossos discursos, 

mas em nossas práticas docentes. E isso não significa esquecer os conteúdos, mas pensar em 

uma formação mais abrangente, humana e política. Uma formação que, além de qualificar os 

sujeitos para o mundo, para o futuro – pois isso está intrínseco no processo formativo –, 

humanize-os.  

Contrapondo-se a este entendimento, da necessidade de formar integralmente o sujeito, 

temos um cenário que vem se desenhando desde 2016 no Brasil e que afeta diretamente a 

educação e o processo de formação de professores, apontando novas diretrizes formativas 

articuladas à BNCC. 

A seção a seguir apresenta as novas diretrizes tal como o contexto em que foram 

elaboradas. 

 

3.7 As novas diretrizes para formação de professores dentro do contexto atual 

 

O contexto político e econômico dos momentos históricos direciona as transformações 

da sociedade. Nesta seção, destacamos a educação e consideramos a formação de professores 

dentro da realidade atual, tal como as novas diretrizes para a formação. 

De acordo com Saviani (2020), a política educacional brasileira caracteriza-se, desde a 

ditadura de 1985 até a atualidade, pela filantropia, protelação, fragmentação e improvisação, o 

que podemos definir respectivamente como: a retirada do Estado e a dependência da sociedade 
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na manutenção e qualidade; o adiamento no enfrentamento de problemas conhecidos (a 

exemplo do analfabetismo); a imposição de medidas que se sucedem e se justapõem; e a criação 

de emendas sem a devida análise e atenção ao que já está posto. 

Constatamos a presença das características supracitadas ao analisarmos o período que 

vai da promulgação das DCNCP até hoje (2020), em que identificamos avanços nas discussões 

e legislações em determinados períodos, mas também muitos retrocessos no tocante ao processo 

formativo dos professores, principalmente a partir do golpe de 2016. 

Acerca do cenário que se desenrolou em 2016, culminando no golpe, Saviani afirma em 

entrevista à Hermida e Lira (2018, p. 782) que  

[...] a aprovação do impedimento da presidenta reeleita, sem que ficasse 
caracterizado o crime de responsabilidade, único motivo previsto na 
Constituição para justificar o impeachment, caracterizou-se como um golpe 
jurídico-midiático-parlamentar. Em consequência, rompeu-se a 
institucionalidade democrática, abrindo margem para todo o tipo de arbítrio. 
Assim, estamos vivendo um verdadeiro suicídio democrático, ou seja, as 
próprias instituições ditas democráticas golpeiam o Estado Democrático de 
Direito pela ação articulada da grande mídia, do Parlamento e do Judiciário, 
que, pelo golpe, se apossaram do Executivo.  

Aqui fica evidenciado o período conturbado pelo qual a sociedade brasileira passou e 

vem passando desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em 12 de maio de 2016, 

Michel Temer22 assume a presidência do governo e, entre os inúmeros cortes e retrocessos 

identificáveis nesse período, destacamos a precarização geral do ensino no país com a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC) 241/55 e a Nova Política de Formação de Professores (NPFP). 

A PEC 55, como ficou conhecida, foi uma proposta que estabelecia um limite de gastos 

num período de 20 anos, podendo ser revista após dez anos. Essa medida afeta diretamente os 

setores públicos, pois limita “as possibilidades da implementação de novas políticas públicas 

que objetivem diminuir a enorme desigualdade brasileira”. (AMARAL, 2017, p. 6). 

Este congelamento de gastos acometeu o PNE (2014-2024), pois, para que as suas metas 

sejam realizáveis, é preciso ampliar os recursos financeiros aplicados na educação, como 

previsto na meta 2023.  

Nesse contexto, Amaral (2017, p. 23) destaca que é preciso atentarmos para o grupo que 

assumiu o governo com o golpe legislativo-judiciário-midiático, o qual tem como base, “o 

mesmo grupo que comandou o país de 1995 a 2002, e, como vimos, foi um período em que não 

 
22  Michel Temer foi vice-presidente no governo de Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. 
23  META 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 

7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. (BRASIL, 2014). 
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houve nenhuma prioridade para a área educacional”. Portanto, reconhecemos como uma tarefa 

quase impossível o cumprimento das metas do PNE. 

Vale destacar que estas metas voltadas à educação atingem diretamente a formação de 

professores, pois foi contemplada em algumas metas do PNE, com o intuito principalmente de 

elevar a qualificação dos professores da Educação Básica; aumentar a titulação dos professores 

do Ensino Superior; aumentar a titulação dos professores a nível de mestrado e doutorado; 

assegurar planos de carreira para os professores da Educação Básica; formar em nível de pós-

graduação, a metade dos professores da Educação Básica. (BRASIL, 2014). 

Ainda acerca da formação de professores, em 2015 foi promulgada a Resolução 

CNE/CP n.º 2/2015, que definia as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

Esta resolução foi considerada pela comunidade acadêmica, professores, pesquisadores 

e associações em defesa da formação de professores, como uma conquista por abarcar diversas 

reivindicações da sociedade voltadas à melhoria na formação destes profissionais. 

Porém, um ano após a sua promulgação temos o golpe de 2016 e, com um novo governo 

no poder, os interesses se modificam e respingam na legislação. Dessa forma, a implementação 

das diretrizes de 2015 foi sendo postergada, como verificamos em Bazzo e Scheibe (2019, p. 

672) 

Curioso mencionar que, apesar de a Resolução CNE/CP n.º 02/2015, como 
um todo, ter sido muito bem recebida pela comunidade acadêmica, que a 
entendia como resultado do esforço coletivo dos educadores comprometidos 
com o tema da formação docente nas últimas décadas, sua implantação tenha 
sido adiada sistematicamente. Inicialmente, as justificativas para os 
adiamentos referiam-se à complexidade de seu conteúdo e à sua abrangência, 
além da dificuldade que as modificações trariam para a organização e para o 
desenvolvimento dos cursos de formação de professores. Depois, em tempos 
agora claramente regressivos, foi ficando evidente que seus princípios e 
fundamentos seriam incompatíveis com as orientações advindas do Governo 
– golpista e conservador – de Temer e de seu sucedâneo, ainda mais 
reacionário. 

Esta protelação na implementação da lei abarca princípios atrelados a uma nova ideia 

de formação de professores, portanto, enquanto o prazo era adiado, outra política vinha sendo 

desenvolvida com base nos interesses dos governos de Temer e Bolsonaro, tendo em vista que 

a formação de professores é considerada estratégica em termos de dominação. 

Nesse mesmo período, temos o processo de elaboração da BNCC. No entanto, esta não 

deve ser considerada tão somente como uma nova política curricular. Segundo Campos, Durli 

e Campos (2019, p. 173), a BNCC “[...] organiza-se como um forte dispositivo de indução a 
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mudanças em outros setores da política educacional, a saber: na de formação de professores, na 

de avaliação, na de produção de materiais e insumos tecnológicos e na do livro didático.” 

A BNCC contém orientações voltadas à formação continuada, que visam articular 

currículo e formação, ou seja, representa, de certa forma, ensinar o que se aprende reduzindo, 

assim, o processo formativo a uma racionalidade prática.  

Ainda nesse contexto destacamos a Política Nacional de Formação de Professores 

(PNFP), apresentada em slides pelo ex-presidente Michel Temer, a qual contemplava uma ideia 

de base nacional de formação, completamente avessa aos princípios e indicativos construídos 

historicamente pelos movimentos em prol da formação docente (a exemplo da ANFOPE, 

ANPEd, e outras associações). 

Do PNFP, foi recolhida a Proposta para Base Nacional Comum da Formação de 

Professores da Educação Básica, a qual apresentava o discurso de que “o conhecimento é o 

novo capital do desenvolvimento social e econômico sustentável” (FARIAS, 2019, p. 161), por 

isso a posição estratégica da educação. Farias (2019, p. 161) ainda destaca que a trajetória da 

equipe responsável pela proposta é marcada pela “atuação na área da administração, da 

educação à distância e no setor empresarial e educacional privado”.  

Ainda acerca desta proposta, é possível destacar “a responsabilização da escola e do 

professor pela melhoria da aprendizagem do estudante, subsumida ao desempenho nas 

avaliações externas” (FARIAS, 2019, p. 162), o que reflete uma sociedade que pensa na 

educação como moeda de troca, e nos professores como formadores de mão de obra, 

desconsiderando a formação do sujeito crítico. 

O discurso ressalta a qualidade requerida para a formação dos professores, voltada à 

melhoria de aprendizagem dos alunos, em outras palavras, professores mais bem preparados 

ensinam melhor, recaindo na culpabilização dos professores pelos índices de reprovação, 

ressaltando que a qualidade aqui é medida pelo rendimento, por índices, com base em ranking, 

o qual segue parâmetros internacionais que não condizem com a nossa realidade, convertendo 

o ensino em preparação para provas e testes, de modo a desconsiderar o processo. (SAVIANI, 

2020). 

Toda essa reformulação na política de formação de professores culmina recentemente 

na resolução n.º 2/2019, que apresenta novas diretrizes para formação de professores da 

educação básica em 2019. 

Uma série de críticas foram e estão sendo feitas sobre esta resolução, pois, além de ter 

sido elaborada unicamente pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), desconsiderando todas 
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as discussões e reivindicações já existentes para a formação de professores, ela retrata uma 

formação de caráter pragmático, retomando a pedagogia das competências e os interesses 

neoliberais de mercado, objetivando a padronização da formação e dos currículos com o intuito 

de apresentar parâmetros mais exatos para avaliação e fiscalização dos docentes. 

É válido salientar que as novas diretrizes de formação de professores tratam 

exclusivamente da formação inicial, rompendo com a organicidade presente na lei anterior, a 

qual apresentava a formação inicial e a formação continuada de forma relacionada. 

(GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020). 

O Curso de Pedagogia está contemplado nas novas diretrizes, apenas no capítulo voltado 

à gestão, desconsiderando-o quanto aos professores da EI e dos AIEF, dando indicativos para 

a reformulação deste curso com vistas a uma fragmentação da educação e de seus processos, 

uma vez que acenam para uma formação diferenciada em cursos específicos, com ênfase na 

prática, nas competências e habilidades. Seria o retorno das diretrizes anteriores e que pouco 

contribuíram para preencher as lacunas existentes na formação político-pedagógica dos 

professores? 

Salientamos que a formação dos professores para EI e AIEF, de forma integrada nos 

Cursos de Pedagogia, ocorre legalmente há mais de dez anos, e identificamos uma ausência em 

pesquisas quanto a esta formação integrada. Portanto, este campo requer mais estudos dentro 

das instituições formadoras, associado a avaliação dos professores e egressos acerca da 

constituição do Curso de Pedagogia e da identidade do pedagogo. 

Este trabalho pautou-se em problematizar a formação integrada de professores para a 

Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Curso de Pedagogia, sem a 

pretensão de generalizá-la para outros contextos, apontando por meio de documentos e 

bibliografias já existentes possibilidades de pesquisa que apresentem elementos voltados à 

melhoria da formação desta formação 

Ressaltamos, ainda, a importância de formar esses profissionais na universidade, 

considerando como primordial para a formação do professor o princípio da indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão que regem este lócus. 

Sabemos que as disputas no campo ideológico e político estão diretamente relacionadas 

com as do campo educativo, sendo este de extrema importância para a formação da sociedade. 

Portanto, os problemas de formação apresentados não devem ser compreendidos como sendo 

próprios das instituições de ensino, mas decorrentes de uma trama de relações, leis e definições. 
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Assim sendo, podemos compreender a formação no Curso de Pedagogia, em seu sentido mais 

amplo, o qual se encontra conectado a uma conjuntura.  

Por esse motivo, as disputas em vistas de uma formação crítica e de qualidade visando 

um sujeito e uma sociedade emancipados não devem cessar, tendo em vista as adversidades que 

vêm sendo impostas à educação.
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CONCLUSÃO 

 

Ler, pesquisar, estudar e escrever são ações que nos formam e transformam 

constantemente. Quando lemos a respeito da importância da pesquisa para a formação, muitas 

vezes não nos damos conta do quão real é esta afirmação. 

A pesquisa em questão versou sobre a formação inicial integrada de professores para a 

Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Curso de Pedagogia, e emergiu 

de inquietações e lacunas que não sabíamos ao certo como completar. Esta, não tem a função 

ou o objetivo de solucionar problemas, mas de nos fazer refletir sobre todas as dimensões e 

realidades imbricadas, as quais tornam as coisas como são, e isso nos leva a pensar, elaborar 

hipóteses e novos caminhos para melhoria dos problemas identificados. 

Considerando que a realidade não é estática e depende das mais variadas esferas sociais, 

políticas e econômicas vigentes, a pesquisa buscou inicialmente explorar o processo de criação 

e organização do Curso de Pedagogia, contextualizando-o para então compreender sua atual 

estrutura. 

Com base nestes estudos acerca do contexto no qual o curso foi se desenvolvendo, 

constatamos o determinismo presente nas políticas relativo à educação, ou seja, a educação, por 

ser um meio que possibilita instruir o sujeito, acaba sendo utilizada estrategicamente para 

definir um ideal de sociedade. Por esse motivo é tão visada econômica e politicamente, como 

afirma Saviani (2012, p. 44): “ao que parece, o problema do encaminhamento que se deu à 

questão do curso de pedagogia reside numa concepção que subordina a educação à lógica de 

mercado”. 

Com isso, temos um curso que, em toda sua história foi cenário de debates e disputas 

quanto a que professor, a que escola e a que sociedade deveria formar, apresentando caminhos 

e recaminhos perceptíveis nas identidades que se alteravam em cada parecer: licenciado, 

bacharel, bacharel e licenciado.  

Em 2006, com a promulgação das DCNCP, o curso assume a formação para os 

professores da EI e AIEF. Vale destacar que esta já vinha ocorrendo anteriormente a estas 

diretrizes nesse lócus formativo.  

Considerando a escola como campo de trabalho deste professor, vale destacar que sua 

função social é a de socializar o conhecimento historicamente produzido, assim, a criança 

precisa se apropriar desse mundo. Contudo, existem objetivos específicos para cada etapa da 

educação, os quais encontram-se explicitados na LDBEN, como: para a educação infantil 
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“desenvolvimento integral da criança até de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” 

(BRASIL, 1996, p. 22) e para o ensino fundamental “a formação básica do cidadão” (BRASIL, 

1996, p. 23), mediante o desenvolvimento de capacidades como domínio da leitura e escrita, 

cálculo, dentre outros. 

Sabemos que a formação integrada para EI e AIEF no Curso de Pedagogia ocorre 

legalmente neste espaço há mais de dez anos. Todavia, considerando as vivências e informações 

evidenciadas na pesquisa e nos questionários, inferimos que ainda existem indefinições que 

dificultam o entendimento das especificidades do pedagogo a ser formado, tal como das funções 

deste profissional, fazendo-se necessário problematizá-los para vislumbrar uma melhor 

qualificação desses profissionais. 

É necessário destacar também que, assim como cada etapa da educação possui objetivos 

específicos, a docência nestas etapas apresenta especificidades em razão da função social e das 

necessidades do desenvolvimento das crianças pertencentes a cada uma delas. Portanto, existem 

ações e conhecimentos próprios da docência na EI que diferem dos necessários para os AIEF. 

Durante o levantamento das pesquisas existentes na área, identificamos a ausência de 

estudos que investiguem a formação integrada do professor da EI e AIEF no Curso de 

Pedagogia. Essa falta de investigação e pesquisas tende a naturalizar esta formação. Por outro 

lado, é preciso cautela ao tecer críticas a esta organização formativa para não recair na sua 

negação, e sim na necessidade de encontrar elementos que a fundamentem e deem mais 

consistência para o processo formativo-educativo docente. 

Foi possível perceber que as pesquisas que relacionam a formação com EI e AIEF 

integrada no Curso de Pedagogia apresentam certa sobreposição de uma etapa à outra. Ora 

enfatiza-se a EI em detrimento dos AIEF, ora o inverso, mas pouco se analisa esta formação 

integrada. Em suma, devemos considerar que as DCNCP dão certa abertura para que os cursos 

construam seus currículos, levando em conta as necessidades de cada região. Portanto, podem 

existir cursos com o foco para EI, outros mais centrados nos AIEF e outros ainda na gestão.  

Estes estudos evidenciam ainda mais a necessidade de pesquisas voltadas a uma 

formação que contemple estas duas etapas de forma integrada, compreendendo-as como um 

processo, mas com especificidades que devem ser consideradas. 

É interessante destacarmos que, no decorrer da história, muitas críticas foram acatadas 

pelas políticas de forma equivocada. Consequentemente, devemos deixar claro que, ao 

expormos questões que merecem ser analisadas, não estamos negando aquilo, e sim buscando 
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alternativas e melhorias com o amparo da pesquisa. E o que percebemos constantemente nas 

políticas e governos atuais é que as críticas acabam levando à negação por exclusão, o que se 

torna um perigo para a educação. 

Para um entendimento mais aprofundado acerca de cada formação, buscamos 

compreender o que é específico para cada etapa: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Isso porque, mesmo que vislumbremos a educação como um processo contínuo, 

não podemos desconsiderar que cada etapa possui algo que lhe é específico, visto que exercer 

a docência com crianças de 0 a 3 anos é muito diferente de fazê-lo com crianças de 12 anos. 

Nos dados relacionados à Educação Infantil, verificamos que talvez, pelo seu recente 

reconhecimento em âmbito mundial, este campo possui maior organicidade e quantidade de 

pesquisas acerca da sua função, de suas especificidades e necessidades formativas. Porém, em 

decorrência dos altos custos e da falta de conhecimento da importância da educação para esta 

faixa etária, ainda existe uma grande desvalorização no campo profissional, além daquela 

relativa ao entendimento da população.  

A EI é reconhecida pela legislação há 24 anos. É, pois, recente se compararmos com as 

outras etapas da educação. No entanto, vislumbramos avanços nas leis e diretrizes, as quais lhe 

vêm conferindo mais relevância. 

Os AIEF são reconhecidos há mais tempo que a EI, porém ainda existem poucas 

pesquisas que contemplem esta etapa na perspectiva do professor multidisciplinar ou 

unidocente. O que vemos são estudos pontuais, voltados às disciplinas das áreas específicas e 

aos conteúdos, desconsiderando, muitas vezes, que o professor dessa etapa precisa ter domínio 

de todas as disciplinas, além de compreender o desenvolvimento infantil e tudo aquilo que 

compreende a formação humana. 

No decorrer da pesquisa, sentimos a necessidade de elaborar questionários para avaliar 

como esta formação integrada é compreendida pelos acadêmicos do último ano do PPP em 

questão, do Curso de Pedagogia, matutino e noturno, considerando as experiências vivenciadas 

nos estágios supervisionados. 

A análise destes questionários possibilitou a identificação de categorias de análise. São 

elas: desenvolvimento infantil, conteúdos, e teoria e prática. 

O desenvolvimento infantil foi apontado pelos acadêmicos como o principal 

conhecimento necessário para exercer a docência na EI. Em suma, conhecer o desenvolvimento 

infantil é fundamental para o trabalho com as crianças da EI, porém essa questão precisa 

permear todo o processo de ensino e aprendizagem, em todas as etapas da educação. 
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Destacamos também a existência de diferentes vertentes teóricas com suas próprias 

percepções acerca do desenvolvimento e de suas fases. Problematizamos acerca desta categoria: 

Como o Curso de Pedagogia consegue ensinar efetivamente aos acadêmicos todas estas teorias, 

considerando a possibilidade de trabalho com crianças de 0 a 12 anos de idade?  

Vale aqui uma ressalva: em 2006, quando foram promulgadas as DCNCP, não existiam 

tantos estudos voltados à docência com bebês e crianças de até 4 anos, e o Ensino Fundamental 

não contava com crianças de 6 anos. Portanto, a organização das etapas foi alterada, e isso 

requer estudos e pesquisas que fundamentem o trabalho a ser desenvolvido. Reconhecemos a 

necessidade de cautela ao comparar a formação do Curso de Pedagogia logo após a publicação 

das novas diretrizes, com a requerida atualmente. Voltando aos questionários, identificamos um 

certo receio dos acadêmicos para exercer a docência no primeiro ano do primeiro ciclo, devido 

à necessidade de alfabetizar estas crianças. 

Em relação à alfabetização, é necessário compreendê-la como um processo, sendo ela 

iniciada nesta turma, mas não exclusiva desta. Consideramos fundamentais todos os 

componentes formativos do Curso de Pedagogia, porém, como o processo de alfabetização e 

letramento demanda bastante conhecimento teórico, metodológico, e é de fato bastante 

complexo, reforçamos ainda mais a relevância do contato dos acadêmicos com estas turmas. 

Logo, sabendo das condições para realização do estágio, defendemos aqui uma 

organização que permita que o acadêmico tenha contato com a realidade de uma turma em fase 

de alfabetização, em vistas a oferecer mais fundamentos para o exercício da docência. 

Outra categoria identificada nos questionários diz respeito aos conhecimentos 

fundamentais para os AIEF, em que ficaram evidenciados os conteúdos específicos das áreas. 

De fato, eles são fundamentais, porém existem algumas ressalvas que devem ser consideradas. 

Os conteúdos selecionados para o ensino, não são neutros. Por isso devem ser 

conhecidos a fundo para perceber a sua relatividade histórica (GIMENO SACRISTÁN, 1998), 

a quem estes conteúdos favorecem e ainda a quem servem. Ou seja, é preciso ter clareza acerca 

da finalidade da educação.  

Por esse motivo, os conteúdos não se bastam: eles precisam estar fundamentados. Caso 

contrário, teremos uma concepção pautada na racionalidade técnica, a qual, segundo Contreras 

(2012), consiste em uma solução que depende apenas do conhecimento da teoria e de como 

aplicá-la. 

O questionário aplicado trouxe ainda uma questão relativa à formação integrada para EI 

e AIEF no Curso de Pedagogia, com o intuito de explicitarmos como os acadêmicos avaliam-
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na. Ficaram evidenciados os termos teoria e prática, onde a maioria justificou que existe muita 

teoria ou, ainda, que é necessário mais prática, sendo que para os acadêmicos a prática ficou 

explicitada como sendo a experiência em sala de aula e o estágio propriamente dito. Acerca 

dessa questão, Saviani (2018, p. 108) aponta: 

Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais da experiência humana. 
Nessa condição pode, e devem ser considerados na especificidade que as 
diferencia uma da outra. Mas, ainda que distintos, esses aspectos são 
inseparáveis, definindo-se e caracterizando-se sempre um em relação ao outro. 

Portanto, se a formação no Curso de Pedagogia enfatizar a prática em detrimento da 

teoria, ou o contrário, em algum momento aquilo se esgotará. Isso porque não é possível ter 

uma prática consistente e coerente sem uma teoria, assim como seria inviável a existência de 

uma teoria desamparada da prática.  

Os resultados oriundos dos questionários demonstram também um problema quanto à 

experiência na realização dos estágios tanto para a EI quanto para a AIEF. Os estágios no Curso 

de Pedagogia da Unioeste – Campus Francisco Beltrão para EI e AIEF são realizados em apenas 

uma turma, desde as observações até às inserções, e estas turmas são selecionadas pelos 

acadêmicos. Contudo, precisamos nos atentar ao novo público deste curso, o qual compreende 

pessoas que na grande maioria não tiveram nenhuma outra experiência com a escola, a não ser 

como aluno. 

Tais escolhas acabam se concentrando em algumas turmas muitos mais que em outras, 

o que pode acarretar em prejuízos no processo formativo, pois é muito válido ter conhecimento 

de todas as etapas e turmas que fazem parte do espaço de atuação do professor. Mas como 

proporcionar essa vivência considerando o grande fluxo de estagiários nas escolas e CMEI bem 

como a carga horária em horário contrário às aulas se os estudantes são trabalhadores e a grande 

maioria dos cursos noturnos?  

Sublinhamos acerca dos estágios, que os consideramos como um componente 

curricular, tão importante quanto os demais, e que, sem a devida análise, eles acabam por tornar-

se meramente uma prática de execução. Destarte, a crítica a esta estrutura de estágio, visa 

apenas enriquecer este componente curricular, acrescentando outras vivências para serem 

analisadas pelos acadêmicos.  

Tendo em vista este leque de categorias explicitadas nos questionários, devemos ter 

ciência de que existem questões especificas em cada etapa educativa, e para que a formação 

deste docente seja consistente e coerente ao desejado, os currículos precisam estar em 
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consonância, ou seja, o currículo do Curso de Pedagogia precisa dar conta do universo presente, 

não só do currículo das redes para as etapas, mas, ir além deste. 

Saviani (2013, p. 278) destaca que a formação do professor  
[...] deverá assegurar-lhe a referida compreensão sintética que lhe permitirá 
identificar as formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo 
produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e as 
tendências de transformação. A partir daí ele se capacitará a converter o saber 
objetivo em conteúdos escolares, dispondo-os numa sequência adequada à sua 
assimilação, pelos alunos, no espaço e tempo escolares. 

Defendemos, portanto, que a formação do professor não deve compreender apenas 

aquilo que ela precisa ensinar, pois existem saberes que devem extrapolar os conteúdos, para 

proporcionar aos professores uma consciência aguda da realidade, com base em conhecimentos 

vindos da sociologia, filosofia, psicologia e história da educação, considerando que a formação 

humana vai muito além do que se aprende em sala de aula.  

Portanto, pautada em pesquisas e documentos, verificamos que pouco se diz a respeito 

do conjunto de conhecimentos e saberes necessários para ser professor. Não apenas aqueles 

direcionados somente às áreas específicas (português, matemática, ciências, geografia...), os 

quais reconhecemos sua importância, mas a necessidade de um conhecimento sistematizado 

fundamental para instrumentalizar uma formação histórica e socialmente situada. Tendo em 

vista a dinâmica existente na sociedade, não podemos nos bastar de técnicas, receitas e 

metodologias descontextualizadas. 

A profissão aqui analisada vai muito além do ensino de metodologias, de práticas 

aplicáveis, pois formamos e educamos seres humanos, cada qual com seu contexto e condições 

de vida. Por isso, faz-se tão indispensável pensarmos na sociedade que almejamos e em que 

tipo de sujeito queremos para ela. Acerca desta formação humana e da educação, Saviani e 

Duarte (2010, p. 423), destacam que “Se a educação é uma atividade específica dos seres 

humanos, se ela coincide com o processo de formação humana, isso significa que o educador 

digno desse nome deverá ser um profundo conhecedor do homem.” 

Acreditamos que todos os componentes constantes em um processo formativo são 

fundamentais para formar o professor, tanto da EI quanto dos AIEF. Porém nossos 

questionamentos são transformados em guias de aplicação. Quando questionamos sobre a 

qualidade da formação no curso de Pedagogia, buscamos, por meio da pesquisa, avanços e 

melhorias para este processo, pensando sempre na formação de sujeitos críticos, que possam 

ajudar a transformar essa realidade. 
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Até que ponto esta formação integrada não está a serviço de uma formação esvaziada 

de fundamentos e teorias educacionais, uma vez que esta requer uma diversidade de 

componentes formativos e curriculares com uma carga horário bastante limitada? Será que esta 

formação está acompanhando o movimento da realidade e todas as transformações que ela 

abarca?  

Reiteramos ainda a necessidade de formar tanto o professor da EI quanto dos AIEF na 

universidade, considerando o princípio da indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão, 

próprios desse lócus formativo, e ressaltando que a docência não se resume ao ato de dar aula, 

mas a todo o processo educativo.  

Analisando a valorização profissional e a necessidade formativa do professor de cada 

etapa da educação, será que a existência de cursos distintos nas universidades não lhes 

conferiria mais valor e fundamentos para sua docência?  

Não estamos defendendo a prescrição curricular, a racionalidade técnica e a 

epistemologia da prática presentes nas novas diretrizes para formação de professores, mas sim 

uma formação fundamentada nos princípios da base comum nacional explicitada na Resolução 

CNE/CP n. 2/2015, ancorada em sólida formação teórica e interdisciplinar. 

É necessário ainda romper com os discursos clamando mais prática e menos teoria, 

assim como o entendimento de propostas formativas que enfatizem o saber fazer em detrimento 

da teoria, ou o oposto. Isso tudo reforça a desvalorização do professor, pois torna-o alguém que 

apenas replica práticas existentes ou prescrições advindas de órgãos superiores. Esse 

profissional pode ser facilmente substituído, pois lhe é subsumida sua autonomia. 

Precisamos compreender que quanto mais prescritiva for a formação e o trabalho 

docente, menos pensantes precisam ser os profissionais, o que representa um perigo, tendo em 

vista que a formação do professor é estratégica para o projeto de sociedade almejado. 

Não devemos nos esquecer das peculiaridades pertinentes a esse momento ímpar que 

vivemos, com um governo que nega a ciência em um período pandêmico, onde o trabalho 

docente está sendo exercido de modo remoto. 

Em uma transmissão ao vivo (live) no canal do YouTube da ANFOPE, Freitas (2020) 

reitera a necessidade de resistência às novas definições presentes nas legislações, frente a um 

governo que despreza a vida e a educação. Destaca a contradição fundamental de um modelo 

que se encontra em uma crise estrutural (capitalismo), onde o aumento do capital depende do 

aumento do grau de instrução da população, e o grau de instrução acarreta em esclarecimento 

da realidade para o sujeito.  
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Por isso o controle na formação de professores se faz tão fundamental para o governo e, 

consequentemente, para o capital. Este controle é feito por meio da imposição de currículos e 

de uma posterior avaliação, para medir e classificar a “qualidade” da educação.  

Encerro esta dissertação com esperança, pois quem somos nós, senão aqueles que 

ensinaram os grandes inventores? Quem somos nós, senão aqueles que ensinam os médicos, 

que curam? Quem somos nós, senão aqueles que irão ensinar os futuros educadores? Quem 

somos nós, senão aqueles que nasceram da contradição e desenvolvem seus trabalhos entre esta 

que carrega, em si, uma utopia? Caminhamos constantemente, em busca da transformação, da 

mudança, e quando esta mudança, enfim chegar, outras se tornarão necessárias, e assim 

seguimos caminhando.  
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