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RESUMO 

A formação de professores para a Educação Infantil ganha visibilidade com a 

promulgação da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) que define esse segmento 

como etapa inicial da Educação Básica, com função pedagógica. Nesse cenário, a 

discussão sobre formação docente articula-se à garantia de qualidade social da educação 

e às especificidades da atuação do professor frente às singularidades infantis. Agrega-se 

a esse quadro, a crescente difusão da formação inicial em nível de graduação em 

Pedagogia, curso que passa por transformações em função das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia (2006), com destaque para a inclusão de 

componentes curriculares obrigatórios específicos à Educação Infantil. O debate sobre a 

formação de professores para essa etapa revela-se complexo e multifacetado, com 

avanços e impasses que necessitam ser desvelados com vistas à melhoria da formação e 

da qualidade social da educação das crianças de 0 a 5 anos. Nesse contexto, insere-se 

essa investigação que tem como objetivo analisar que saberes específicos à atuação 

docente na Educação Infantil são construídos, segundo graduandos-estagiários, no 

Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia. O estudo foi realizado junto à disciplina 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil do curso de Pedagogia do Campus 

Avançado de Patu-UERN, contando com a participação de quatro Estagiários que 

realizaram Estágio no período da pesquisa em 2012. Partimos do princípio de que a 

construção de saberes docentes é um processo de apropriação de práticas culturais social 

e simbolicamente mediado em interações que ocorrem nos contextos formativos; e o 

Estágio Supervisionado pode constituir-se como espaço de articulação e ampliação de 

saberes teóricos e práticos relacionados às especificidades da Educação Infantil. A base 

teórico-metodológica teve como aportes as contribuições da abordagem histórico-

cultural de L. S. Vygotsky e do dialogismo de M. Bakhtin sobre a pesquisa nas ciências 

humanas, bem como seus postulados sobre os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, concebidos como essencialmente sociais e discursivos. A abordagem 

investigativa aproxima-se dos princípios da perspectiva qualitativa e envolveu, como 

procedimentos para construção e análise de dados o questionário, a análise de 

documentos e, especialmente, entrevistas semiestruturadas (individuais e coletivas) cuja 

premissa fundamental foi a produção-compreensão de sentidos numa perspectiva 

dialógica. As sínteses possíveis construídas com os textos/discursos dos partícipes 

apontam que no Estágio Supervisionado em Educação Infantil do CAP/UERN 

ocorreram processos de internalização/apropriação e, portanto, de elaboração de 

sentidos pertinentes às temáticas específicas da Educação Infantil: significações de 

criança, infância, educação infantil, professor e seus saberes docentes específicos a essa 

etapa. Destacou-se que o Estágio configura-se como um dos contextos primordiais de 

formação do professor em sua etapa inicial – onde os Estagiários constroem 

aprendizagens em interação com os outros agentes do processo (Professor Supervisor, 

Professor Colaborador, Colegas do grupo e com as Crianças) e em articulação com 

outros componentes curriculares vivenciados no Curso. Essas interações permitem que 

os Estagiários-graduandos desenvolvam procedimentos e atitudes de reflexão sobre o 

que sabem, o que fizeram e possam vir a fazer. Concluímos que o Estágio pode 

constituir-se como instância articuladora-consolidadora do processo de formação do 

futuro professor e, desde que orientado, pode propiciar a efetivação da iniciação, não 

apenas à prática, mas à práxis, enquanto movimento de indissociabilidade entre teoria e 

prática. 

Palavras-chave: Educação Infantil; Formação de Professores; Estágio Supervisionado. 

 



ABSTRACT 

 

Kindergarten teachers training gains the spotlight with the passing of Law number 

9.394/96 (Guidelines and Basis Law) that defines this segment as the initial step of 

basic education, with pedagogical function. In this spectrum, the discussion about 

teacher training unravels to ensure social quality to education as well as the teacher’s 

specificities towards child singularities. Adding to that, the growing propagation of 

Pedagogy in an undergraduate level, given that such course has been continually 

transformed by the National Curriculum Guidelines for Pedagogy (2006), highlighting 

the addition of curriculum components that are specific to upbringing. The complex 

debate circa kindergarten teachers training has advancements and hardships that need to 

be unveiled in order to improve both formation and social quality of education in the 0-

5 years old range. This investigation inserts itself in said context and aims to analyze 

which knowledge, specific to kindergarten teaching are constructed, according to 

undergraduate trainees, in Pedagogy’s supervised internship. The study was conducted 

alongside the discipline: “Supervised Internship in Child Education” ministered by the 

Advanced Campus of Rio Grande do Norte’s State University’s in the municipality of 

Patu-RN (CAP-UERN-Patu) and was conducted through 2012 by accompanying four 

undergraduate interns. We first assumed that the development of teaching knowledge is 

a complex process of appropriation of cultural-social practices and is symbolically 

mediated by interactions that occur in the formation context, and the supervised 

internship can be understood as a space for the articulation and enlargement of 

theoretical and practical knowledge, directly related to the specificities of child 

education. The theoretical-methodological foundation was based upon the historic-

cultural approach of L. S. Vygotsky and M. Bakhtin’s dialogism on human sciences 

research, as well as his postulates on learning and developmental processes, conceived 

as both essentially social and discursive. The investigation approached the principles of 

the qualitative perspective and to the construction and analysis of data, involved 

documental analysis and, specially, semi-structured interviews, both individual and 

collective, whose fundamental premise was the production-comprehension of meanings 

in a dialogical perspective. The participants’ texts/speeches produced a synthesis that 

points to the occurrence, within the supervised internship at CAP/UERN, of 

internalization/appropriation processes and, as such, of formulation of meanings that are 

pertinent to child education: child, childhood, kindergarten and teacher signification and 

this stage’s specific teaching knowledge. It stood out that the internship, alongside other 

curriculum components, is, in fact, one of the primeval formation environment for the 

teachers, in which the interns interact with their colleagues, supervisor professor, 

collaborator professor, and of course, the children to construct their erudition. Such 

interactions allow the undergraduate interns to develop attitudes and procedures to 

reflect on what they know, what they’ve done and what they can achieve. We have 

concluded that the undergraduate internship can constitute itself as an articulator-

consolidator environment in the future teacher’s formation process and, since well 

oriented, can provide the effective initiation, not only to the practice, but to the praxis as 

a movement of non dissociability between theory and practice. 

Key-Words: Child Education; Teacher Training; Supervised Internshi. 

 

 



RESUMEN 

La formación del profesorado de Educación Infantil gana visibilidad con la 

promulgación de la Ley Nº 9.394/96 (Ley de Directrices y Bases) que define a este 

segmento como la etapa inicial de la educación básica, con la función educativa. En este 

escenario, la discusión sobre la formación del profesorado está estructurada para 

asegurar la calidad de social de la educación y los aspectos específicos de la actuación 

del profesor ante las singularidades infantiles. Sumado a esta situación, la creciente 

propagación de la formación inicial en el nivel de licenciatura en pedagogía, por 

supuesto que va a través de transformaciones en base a las Directrices Curriculares 

Nacionales para la Escuela de Educación (2006), con énfasis en la incorporación de 

componentes específicos del plan de estudios requeridos la Educación de la Primera 

Infancia. El debate sobre la formación de profesores para este paso resulta ser complejo 

y multifacético, con avances y dilemas que deben ser revelados con el fin de mejorar la 

formación y la calidad social de la educación para los niños de 0-5 años. En este 

contexto, parte de esta investigación es analizar la cual específica para el desempeño 

docente en el conocimiento de kindergarten se construyen según los estudiantes en 

estajeo supervisado en el curso de pedagogía. El estudio fue realizado por la disciplina 

de Prácticas Supervisadas en la Primera Infancia, ministrada por el Campus Avanzado 

de Patu, dela UERN, con la participación de cuatro alumnos que se sometieron a la 

etapa durante el período de estudio en 2012. Suponemos que la construcción de 

conocimiento de los maestros es un proceso de apropiación de las prácticas sociales y 

culturales en interacciones mediadas simbólicamente que se producen en contextos 

educativos y el supervisado puede constituir un espacio de articulación y ampliación de 

los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con las especificidades de la 

educación infantil. La base teórica y metodológica tiene como entradas las aportaciones 

del enfoque histórico-cultural de L. S. Vygotsky y el dialogismo del señor M. Bakhtin 

sobre la investigación en las humanidades, así como sus principios sobre los procesos 

de aprendizaje y desarrollo, concebido como esencialmente social y discursivo. El 

enfoque de investigación se aproxima a los principios de la perspectiva cualitativa y 

complicado como los procedimientos para la construcción y análisis de los datos de 

encuestas, análisis de documentos y entrevistas especialmente semiestructuradas 

(individuales y colectivas) cuya premisa básica era la producción a la comprensión de 

los significados una perspectiva dialógica. Síntesis Posibles construidas con textos/ 

discursos de los participantes muestran que la pasantía supervisada en Educación 

Infantil CAP/UERN ocurrió procesos de internalización/propiedad y, por lo tanto, 

relevante para el desarrollo de temas específicos de los sentidos de kindergarten: 

significa niño, niñez, la educación de la primera infancia, el maestro y sus 

conocimientos específicos de enseñanza de esta etapa. Se insistió en que el escenario 

está configurado como contextos principales de la formación del profesorado en su 

etapa inicial - donde pasantes basar el aprendizaje en la interacción con otros agentes 

del proceso (Maestro Supervisor, Profesor Colaborador, Co lo grupo y con los niños) y 

en conjunto con otros componentes del plan de estudios con experiencia en los viajes. 

Estas interacciones permiten a los estudiantes de postgrado los alumnos desarrollan 

procedimientos y actitudes para reflexionar sobre lo que saben, lo que hicieron y es 

probable que hacer. Llegamos a la conclusión de que la etapa puede constituirse como 

una instancia articuladora - consolidadora de educar a futuros procesos docentes y desde 

que entramos, puede proporcionar la consumación de la iniciación, no sólo para la 

práctica, pero a la praxis, como un movimiento de la inseparabilidad de la teoría y la 

práctica. 

Palabras clave: Educación Infantil, Formación del Profesorado, supervisada. 
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INTRODUÇÃO 

O nosso objeto de discurso “[...] se torna inevitavelmente 

um palco de encontro com opiniões de interlocutores 

imediatos [...] ou pontos de vista, visões de mundo, 

correntes, teorias etc”. Bakhtin (2003, p. 300). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A GÊNESE DO OBJETO DE ESTUDO 

A necessidade de aprofundar conhecimentos acerca das contribuições do Estágio 

Supervisionado enquanto componente curricular do Curso de Pedagogia à formação de 

professores para atuação específica na Educação Infantil emerge de um entrelaçamento 

de vivências profissionais e acadêmicas, bem como de concepções construídas mediante 

tais experiências, dos sentidos que atribuímos aos temas relacionados, ou seja, dos 

modos como passamos a compreender as questões pertinentes à educação de crianças 

pequenas
1
 e à formação de professores para esse segmento, assim como de novos 

questionamentos suscitados por essa compreensão. 

  A história da institucionalização da Educação Infantil, no Brasil e nas demais 

partes do mundo, resulta de múltiplas determinações de ordem social, econômica, 

política e cultural emergentes da vida concreta da(s) sociedade(s). Ao mesmo tempo, a 

constituição dos estabelecimentos de educação da criança pequena – sua função e seu 

funcionamento – vem se produzindo em estreita relação com a história da infância, da 

família, da organização da população, da urbanização, do trabalho e das relações de 

produção e, também, da educação. 

Como consequência das transformações econômicas, políticas e sociais 

emergentes em nosso país a partir do final dos anos de 1970, aliadas aos movimentos 

sociais organizados e, ainda, ao incremento nos estudos de diversos campos científicos 

acerca da infância e da criança, intensificou-se, nas últimas décadas, o reconhecimento 

da importância da educação do público infantil para o pleno desenvolvimento das 

potencialidades do ser humano e da sociedade. Atualmente, o entendimento da criança 

enquanto sujeito social e histórico, detentora de direitos sociais, faz da Educação 

Infantil uma exigência social e política ocupando no cenário da educação brasileira, um 

espaço significativo, com destaque para os profissionais e, em consequência, para sua 

formação. 

O desafio posto para as políticas governamentais e para as instituições é, além de 

ampliar o número de crianças atendidas, especialmente na rede pública, assegurar que a 

educação e o cuidado propiciado às crianças atendam a determinados padrões de 

                                                           
1
 Nomenclatura utilizada por nós para se referir às crianças de 0 a 5 anos de idade. 
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qualidade socialmente estabelecidos e educacionalmente validados em documentos 

oficiais
2
.  

Em que pese a validade de tais documentos, sabemos que tais desafios 

persistem, ainda, visto que, como atestam índices mais recentes (BRASIL, 2009c; 

IBGE, 2010; UNICEF, 2012) uma grande parcela das crianças de camadas populares 

ainda não tem acesso às instituições de educação, principalmente nas regiões 

tradicionalmente mais pobres do país – norte e nordeste –, situação que se agrava ainda 

mais junto à população de zero a três anos, às crianças negras, indígenas, de 

comunidades quilombolas, ou que vivem nas zonas rurais, o que atesta que as infâncias 

das crianças são marcadas por seus contextos de vida, por fatores econômicos e 

socioculturais. 

Com relação à ampliação do acesso, embora haja o reconhecimento de um 

crescimento nas matrículas (UNICEF, 2012) o número de estabelecimentos, assim 

como de professores, ainda é significativamente insuficiente para atender à demanda. Já 

com relação à qualidade do atendimento oferecido, é possível identificar iniciativas por 

parte do governo federal em relação à melhoria da infraestrutura dos estabelecimentos, 

mediante programas específicos, tais como o Pró-infância
3
, cuja materialização 

depende, também, de ações locais. Significativas também têm sido as iniciativas 

pertinentes à melhoria da formação docente, tanto inicial, quanto continuada, mediante 

formação de professores em exercício.  

Mas, concernente à formação docente, a situação da Educação Infantil é marcada 

por paradoxos. Historicamente, esse campo de trabalho foi constituído, marcadamente, 

por professores leigos, tendo em vista a concepção, ainda corrente, de que o trabalho 

com as crianças bem pequenas é “mero” cuidado, o que não exige mais do que 

habilidades “maternais”, geralmente identificadas nas mulheres. Essa ideia encerra 

vários equívocos, tais como uma concepção restrita de cuidado como simples 

assistência física e nutricional, como se essas ações fossem “menores” no que toca às 

relações humanas e humanizadoras; ao mesmo tempo, a desconsideração ou 

                                                           
2
 Exemplo disso são os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) e 

os Indicadores Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). 
3
 Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil, instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, como parte das ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, com o objetivo de “prestar 

assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches 

e escolas de educação infantil da rede pública”. 
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desconhecimento de que os cuidados são práticas da cultura, são modos de ser, de 

pensar, de sentir, de agir e estar em cada grupo social e que “dizem” aos que estão 

sendo cuidados, sobre como são concebidos por aqueles que os rodeiam; desta forma, 

todo modo de cuidado (ou falta de) é educativo, é mediador de modos de ser gente, 

marca os sujeitos – os que cuidam e os que são cuidados. Nessa perspectiva, em todo 

tempo e lugar, quem cuida, está, necessariamente, educando, mesmo quando o cuidado 

é insuficiente ou inadequado. Portanto, a formação do profissional responsável pelas 

crianças nos estabelecimentos de Educação Infantil é condição essencial para a garantia 

de promoção, nesses espaços, a todas as crianças, de uma educação reconhecida como 

direito humano e qualificada socialmente (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 

Outro paradoxo que envolve a situação do professor da educação infantil em 

nosso país, diz respeito à exigência mínima para ingresso e atuação no trabalho.  Ao 

mesmo tempo em que as Diretrizes Nacionais para os Cursos de Pedagogia definem que 

o profissional a ser formado deverá atuar, também na Educação Infantil, portanto, em 

creches e pré-escolas, a legislação vigente (LDB - Lei 9394/96) define como aceitável 

para esse segmento a formação em nível médio na modalidade “normal”. Essa situação 

é ainda muito presente em muitos municípios do país, mesmo em regiões centrais e 

economicamente privilegiadas, sendo igualmente existente, mesmo nesses contextos, a 

presença de profissionais com formação abaixo da mínima, ou seja, inadequada, como 

atesta o estudo de Barros (2012, apud BARROS; SCRAMINGNON; CHAMARELLI; 

CASTRO, 2013) que analisa a formação de professores da Educação Infantil no estado 

do Rio de Janeiro. Cremos que não é arriscado pensar que esse quadro se agrava, ainda 

mais, em estados e municípios localizados em regiões mais pobres, onde as 

possibilidades de formação são mais precárias. 

Frente a esse cenário, e mediante a produção e difusão de conhecimentos 

científicos que constituem, na atualidade, uma base de referência a esse segmento, bem 

como a legislação construída a partir da Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), políticas públicas específicas para esse segmento foram 

elaboradas nas últimas décadas vinculadas a políticas mais amplas
4
 no sentido de 

promover a formação mínima inicial e, também, a formação continuada. Exemplos 

disso são, além dos programas mais amplos de disseminação da formação em nível 

                                                           
4
 Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, criada em 2003; Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério de Educação Básica,instituída pelo Decreto nº 

6.755/2009; Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR, instituído em 

2009, entre outras (GATTI; BARRETO; ANDRÉ, 2011). 



22 

 

superior – tanto presencial, como a distância – foram implementados de ações com 

vistas à formação em nível médio, para contemplar a demanda específica dessa etapa. O 

Programa Proinfantil, implantado em 2005, pela Secretaria de Educação a Distância do 

MEC, visava à formação de professores leigos que não possuíam a habilitação mínima 

para o exercício do magistério, embora estivessem atuando em estabelecimentos de 

Educação Infantil. Esse programa foi desenvolvido em parceria com universidades 

públicas, municípios e estados, até o ano de 2012.  

Juntamente a essas iniciativas, e observando-se a insuficiência de 

aprofundamento das questões pertinentes às especificidades da educação das crianças 

pequenas, o MEC tem oferecido, em parceria com universidades públicas, cursos de 

Especialização em Docência na Educação Infantil, desde 2010, para professores 

graduados e, desde 2012, cursos de Aperfeiçoamento em Educação Infantil, destinado, 

também, a professores que atuam já nas redes públicas nesse segmento, mas que 

portam, ou não, diploma de graduação. 

Essas iniciativas têm, sem dúvida, contribuído para um avanço no que toca à 

formação de profissionais que atuam nesse contexto educativo. Também destacamos, 

nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia 

(RESOLUÇÃO CNE/CP nº 1/2006) que definem, no cenário nacional da formação de 

professores, como destinação desse curso de graduação, à formação inicial para o 

exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e 

em outros cursos e áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 

envolvendo, como atuação docente, a inserção na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino – “planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas em contextos escolares e não escolares”, além da 

“produção e difusão de conhecimento científicotecnológico  do  campo  educacional” 

[...]. (RESOLUÇÃO CNE/CP nº 1/2006). 

Nesse sentido, as referidas Diretrizes estabelecem e consolidam a 

responsabilidade do Curso de Pedagogia, na formação dos professores de Educação 

Infantil de modo a prepará-los para “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, simbólica, social, emocional” (idem). 

Essas determinações legais provocam muitas questões acerca da significação da 

formação específica para a Educação Infantil no campo da formação inicial de 

professores, visto que, em muitos cursos de Pedagogia, são estabelecidas polarizações, 
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privilegiando um ou outro segmento de ensino no processo formativo, o que resulta, em 

muitos casos, em um menosprezo às peculiaridades da Educação Infantil e das 

dimensões teórico-práticas da atuação docente de Pedagogos nessa etapa educacional. 

Por outro lado, revela-se uma inadequação de projetos curriculares dos cursos de 

Pedagogia, evidenciando muitas vezes, desconhecimento quanto às especificidades da 

criança, da Educação Infantil e do professor desse segmento da Educação Básica.  

Reconhecendo o curso de Pedagogia como espaço privilegiado da formação de 

professores para a Educação Infantil, consideramos que sua organização curricular 

precisa garantir conhecimentos e experiências que constituam o lastro teórico 

fundamental à compreensão da educação em suas múltiplas determinações, dimensões e 

processos, bem como a uma atuação refletida, crítica e comprometida com a 

emancipação dos educandos. No caso da educação da primeira infância, é preciso 

propiciar interações entre os aprendizes e as especificidades da criança, seus processos 

de aprendizagem e desenvolvimento, suas necessidades e possibilidades enquanto 

sujeitos concretos, social e culturalmente marcados, sendo a educação, onde e como ela 

se materializa, uma mediadora dessas marcas. Desse modo, a organização do curso – 

seus componentes curriculares, seus procedimentos e recursos – enquanto contexto 

formativo inicial, ainda que não o único – pode e precisam contribuir para que o 

graduando alcance o domínio de aspectos peculiares do trabalho pedagógico da 

Educação Infantil.  

Neste sentido, pensar a formação de professores para a Educação Infantil no 

curso de Pedagogia tem se colocado no cerne de um significativo movimento que 

institui novas perspectivas em um cenário de práticas formativas cristalizadas 

historicamente. Nesses termos, se de um lado parece haver ainda uma distância entre o 

que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, bem como 

conhecimentos produzidos ao longo das últimas décadas, tanto em nosso país, como em 

âmbito internacional, propõem em relação à formação do Pedagogo e o que acontece no 

desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos dos diversos cursos em sua organização e 

desenvolvimento, de outro lado consideramos que, mesmo em meio às contradições que 

caracterizam as decisões curriculares, visto que as definições relativas aos elementos 

constituintes de uma proposta curricular implicam, necessariamente, disputas, 

negociações, esse é o espaço de embate e conquista, de afirmação e consolidação da 

formação inicial para profissionais da educação de bebês e crianças pequenas numa 

perspectiva de assunção dessa etapa como educativa, com finalidade pedagógica, cujo 
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desenvolvimento implica, portanto, intencionalidade e sistematicidade, ainda que 

guardadas as diferenças em relação a outros segmentos educacionais da Educação 

Básica, diferenças estas decorrentes das singularidades das crianças de zero a cinco anos 

como sujeitos em desenvolvimento, mas pessoas concretas em sua contemporaneidade.  

Essa constatação, decorrente, além de trocas com outros professores e 

pesquisadores, bem como com a produção científica, emerge de nossa própria 

experiência como professora, desde 2004, em uma universidade da rede pública 

estadual situada no sertão nordestino, no interior do estado do Rio Grande do Norte. 

Nesse contexto, apesar de esforços em adequar o Projeto Pedagógico do curso de 

Pedagogia às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para este curso, no Campus 

Avançado de Patu/RN
5
-(CAP), ainda persiste uma quase ausência de componentes 

curriculares – disciplinas, atividades de extensão e pesquisa na área da Educação 

Infantil. No Projeto Pedagógico de Curso (PPC, 2008), encontramos apenas dois 

componentes curriculares que tratam, especificamente, da Educação Infantil: 

Concepções e Práticas de Educação Infantil (cursado no 4º período do curso) e o 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil (cursado no 5º período do curso), em que 

pese a definição, no Projeto Pedagógico de Curso, o objetivo de formar profissionais 

aptos a atuarem, também, na docência da Educação Infantil, juntamente aos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamentais, Educação de Jovens e Adultos e na Gestão de 

processos educativos, em ambientes escolares e não escolares que impliquem o trabalho 

pedagógico.  

Estamos convencidos da necessidade do curso de Pedagogia criar e garantir 

canais para processos formativos que integrem diferentes saberes em torno da criança e 

da Educação Infantil e a convivência com/nessa realidade suscitou inquietações no 

sentido de identificarmos que saberes específicos à atuação nessa etapa os graduandos 

desse curso conseguem construir em seu processo formativo, identificados por eles, 

como tendo sido propiciados pelas vivências no curso. Compreendemos que a formação 

docente, enquanto processo de apropriação de determinadas práticas da cultura, modos 

de ser, pensar, agir segundo determinados parâmetros construídos, histórica e 

socialmente, resulta de interações e mediações sociais e simbólicas (VYGOTSKY, 

2008) que se desenvolvem ao longo da história singular de cada sujeito e origina-se em 

                                                           
5
 Campus pertencente a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), localizado em 

Patu/RN. 
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múltiplas fontes, como nos propõe Tardif (2008). Esse processo é sempre social, 

partilhado, resultante de negociações entre grupos diversos e situados, de uma 

“socialização profissional” (TARDIF, 2008, p. 14). Portanto, não só a universidade 

forma o professor e o habilita ao desenvolvimento de suas funções. Mas, dentre essas 

diversas fontes, entre os contextos de apropriação dos saberes necessários à prática 

pedagógica, encontram-se as universidades, reconhecidas historicamente como 

formadoras de profissionais, como promotoras de saberes necessários ao ingresso em 

uma carreira. 

Desse modo, a organização curricular de um curso – compreendida como 

organização dos processos institucionais educacionais/escolares, tendo a prática 

pedagógica um papel central como mediadora entre os sujeitos e as práticas da cultura, 

numa perspectiva de práxis, não disciplinar ou conteudista; onde, tanto os objetivos, 

quanto os modos como são organizados os processos e práticas vivenciados nas 

instituições por docentes e discentes são fundamentais (MOREIRA, 2001) – é 

definidora de possibilidades de apropriação de saberes próprios à prática. 

Nesse sentido, as vivências como professora dos dois componentes curriculares 

pertinentes à Educação Infantil, bem como pesquisadora da área da infância e da 

formação de professores foram nos conduzindo a reflexões sobre conceitos e práticas na 

área da Educação Infantil e, especialmente, sobre a formação docente, sobre o que 

temos possibilitado que os discentes aprendam. 

Em nossa dissertação de mestrado já investigamos os limites e possibilidades da 

formação do Pedagogo-professor no curso de Pedagogia do CAP/UERN.  Naquele 

momento, com a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia (BRASIL/CNE/CP, 2006c), a identidade desse curso estava sendo 

ressignificada, tendo a docência como base/referência da organização da formação. 

Nossa pesquisa buscou analisar o perfil do curso de Pedagogia do CAP/UERN, 

objetivando sistematizar reflexões que contribuíssem para a construção do Projeto 

Pedagógico de Curso que estava sendo revisado. Desse modo, nosso estudo atual 

aprofunda e especifica o foco já explorado. 

Nossos questionamentos encontram eco nas reflexões feitas por Gatti (2010) 

sobre a formação de professores na atualidade. Ao analisar projetos pedagógicos de 

cursos de licenciatura de instituições públicas e privadas das cinco regiões do país, a 

autora revela um panorama desolador quanto às condições dos cursos de formação de 

professores para a Educação Básica, mostrando a necessidade urgente de uma revisão 
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profunda nas estruturas desses cursos. Uma das causas apontadas pela autora para essa 

situação, que acarreta pulverização na formação e indica uma formação frágil, distante 

das necessidades formativas de professores para atender às exigências da educação 

básica, é a ausência de um eixo formativo para a docência. 

As conclusões da autora apontam um cenário de grande tensão e preocupação 

sobre as condições formativas do professor para exercer o trabalho docente: 

 

No que concerne à formação de professores, é necessária uma 

verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e nos 

currículos da formação. As emendas já são muitas. A fragmentação 

formativa é clara. É preciso integrar essa formação em currículos 

articulados e voltados a esse objetivo precípuo. A formação de 

professores não pode ser pensada a partir das ciências e seus diversos 

campos disciplinares, como adendo destas áreas, mas a partir da 

função social própria à escolarização – ensinar às novas gerações o 

conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes 

com nossa vida civil [...]. (GATTI, 2010, p. 1375). 

 

 

O fato de estarmos diretamente envolvidas enquanto professora do curso de 

Pedagogia do CAP/UERN, fez com que observássemos a carência de postura 

investigativa na formação docente e a insuficiência da prática no processo formativo, 

como também o escasso espaço para estudos, discussões e práticas que tematizem a 

criança e a Educação Infantil.  

Por outro lado, a inserção do Estágio Supervisionado na Educação Infantil, como 

componente curricular obrigatório, no Projeto Pedagógico do Curso, faz emergir novas 

reflexões, novos questionamentos, pois ao mesmo tempo em que abre a possibilidade de 

construção de conhecimentos mais próprios a esse segmento, nos instiga a pensar acerca 

das contribuições desse componente para a efetiva formação, com as características de 

um estágio curricular de propiciar articulações entre teorias e práticas, bem como de 

aproximação dos formandos aos possíveis campos de atuação. Nesse sentido, nos 

preocupamos em investigar tais contribuições assumindo, como fonte de dados, as 

perspectivas dos próprios formandos frente às suas experiências, considerando-os como 

sujeitos, cujas significações são relevantes na constituição de sentidos mais amplos e 

sistematizados acerca do tema de pesquisa.  

Além disso, mediante estudos que vínhamos realizando desde o mestrado sobre 

a formação inicial de professores no curso de Pedagogia do CAP/UERN, pudemos 

constatar, a partir dos dizeres de graduandos que, entre os aspectos que eles destacam 
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como propiciadores de saberes necessários à docência, a relação teoria-prática aparece 

como o principal, relação esta feita, segundo eles próprios, a partir das atividades de 

Extensão, Pesquisa e do Estágio Supervisionado. Como professora desse componente 

específico em Educação Infantil, temos realizado estudos que nos possibilitaram 

reconhecê-lo como contexto privilegiado para problematizar, significar e explorar os 

conteúdos teórico-práticos ou as articulações entre as teorias e a prática pedagógica 

como espaço de pesquisa, reflexão, construção e produção de conhecimento. Essas 

experiências profissionais foram nos conduzindo à curiosidade sobre: que corpo de 

conhecimentos/saberes da docência na Educação Infantil é construído pelos graduandos 

desse curso de Pedagogia no referido Estágio Supervisionado? 

Cabe ainda ressaltar nossa vivência como professora da disciplina Concepções e 

Práticas de Educação Infantil, cujas vivências também geraram inquietações, visto que 

passamos a refletir sobre a necessidade de pensar a Educação Infantil como uma das 

prioridades no âmbito do curso de Pedagogia, no sentido de propiciar aos graduandos a 

construção de concepções e práticas sobre a Educação Infantil, campo de estudo que, 

apesar das muitas conquistas alcançadas nas últimas décadas, é permeado ainda por 

embates e desafios em relação às definições das práticas das instituições, de sua 

composição curricular, de sua natureza “escolar”, visto que, historicamente, as 

instituições de Educação Infantil assumiram – e assumem, ainda – diferentes funções 

sociais, por vezes antagônicas – custodial, assistencial, compensatória, preparatória, 

antecipatória da escolarização, entre outras.  

Mas, é inegável que o interesse pela infância propagado pela modernidade 

inaugurou, num certo sentido, a preocupação com a criança e sua formação e, na pós-

modernidade, novas construções sobre a infância, criança e Educação Infantil têm sido 

elaboradas, conjugadas ao desenvolvimento de vários fatores sociais, econômicos e 

científicos, em especial aos relacionados às perspectivas interacionistas e pós-

modernistas da História, Filosofia, Sociologia e Psicologia, como campos voltados para 

a infância (Dahlberg, Moss & Pence, 2003, p.63), o que tem ampliado as visões sobre as 

crianças, as infâncias e as necessidades e possibilidades de uma educação 

institucionalizada que respeite suas necessidades e contribua para o desenvolvimento de 

suas potencialidades humanas, o que põe em destaque o papel e a formação do 

profissional e a organização das instituições e suas práticas. 

Nessa perspectiva, torna-se necessário e relevante pensar a formação desses 

profissionais em suas diferentes dimensões, processos, espaços, visto que para 
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transformar espaços institucionais em espaços de exercício da cidadania das crianças é 

necessário que os profissionais estejam qualificados para a defesa e promoção dos 

direitos da infância e da criança. 

Considerando a discussão sobre a formação desses profissionais, destacamos que 

essas mudanças que vêm ocorrendo no campo da Educação Infantil têm contribuído 

para consolidar uma conotação positiva para a formação dos profissionais nessa área, 

numa perspectiva de superação de preconceitos que marcaram os sentidos a eles 

atribuídos historicamente. Isso implica a delimitação da especificidade da docência e a 

compreensão do trabalho pedagógico com crianças de zero até cinco anos de idade 

visando à construção de práticas diferenciadas. Consideramos que essa delimitação é 

um desafio que se coloca ao curso de Pedagogia/CAP/UERN em geral, e ao Estágio em 

particular, na formação de profissionais para atuar na Educação Infantil que possam 

contribuir para inaugurar estudos, pesquisas e práticas educativas voltadas para a 

construção de aprendizagens/saberes sobre a criança e a Educação Infantil em todos os 

seus aspectos. Torna-se, pois, necessário, um movimento contínuo de verticalização de 

estudos e produção de pesquisas no campo da Educação Infantil, tanto por parte dos 

professores da área de Estágio especificamente, quanto das diversas disciplinas do curso 

de Pedagogia do CAP/UERN, para que o desafio seja enfrentado coletivamente como 

projeto institucional e não como ação isolada de professores dentro do curso. 

Entendemos que o Estágio como inserção privilegiada no campo profissional, 

oportuniza a aprendizagem de elementos importantes da profissão e, portanto, da 

construção da identidade docente. No Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do 

CAP/UERN, as proposições sobre o Estágio são genéricas e apresentam os princípios 

gerais da disciplina como componente curricular, deixando aos planos de curso de cada 

professor a tarefa de definir as peculiaridades do trabalho docente nos respectivos níveis 

e modalidades de ensino em que se realiza o Estágio. Isso significa que, em certa 

medida, a análise da docência em Educação Infantil dependerá dos professores que 

assumem a disciplina e da compreensão que tiverem acerca da área em seus limites e 

possibilidades. 

Pimenta e Lima (2004) enfatizam que enquanto campo de conhecimento, o 

Estágio se produz na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se 

desenvolvem as práticas educativas. Nesse sentido, o Estágio poderá se constituir em 

atividade de pesquisa. Em nosso ponto de vista, as aprendizagens propiciadas no 

contexto do Estágio resultam das ações coletivas dos professores e alunos, bem como 
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das práticas institucionais, situadas em contextos sociais, históricos e culturais. Por ser 

um elo entre todas as disciplinas do curso que englobam os núcleos temáticos da 

formação básica – conhecimento do homem e sociedade, conhecimento científico-

tecnológico e o conhecimento da formação específica: conhecimento didático-

pedagógico, conhecimento sobre a cultura do movimento – tem por finalidade inserir o 

estagiário na realidade viva do trabalho, possibilitando consolidar saberes específicos da 

profissão ou mesmo defrontar-se com sua falta, ou seja, com lacunas do processo 

formativo inicial. 

Nossas preocupações ancoram-se, portanto, nos sentidos que a formação tem 

assumido para a qualidade dos processos e resultados das práticas educativas. Diferentes 

pesquisas têm demonstrado que, embora não exclusivamente, existe uma relação entre o 

perfil profissional do professor e a qualidade do trabalho desenvolvido, sendo a 

formação profissional o fator de maior impacto na melhoria de qualidade do 

atendimento educacional, de acordo com autores como Rosemberg (1994), Campos 

(1999), Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), entre outros. 

No caso da Educação Infantil, afirma-se a necessidade de profissionais capazes 

de implementar uma educação comprometida com princípios éticos, políticos e 

estéticos, definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(BRASIL, 2010) propiciada em práticas de educação e cuidados que possibilitem a 

integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e 

sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. Para tanto, 

a formação é aspecto fundamental. Nesse processo, os cursos de pedagogia, bem como 

seus componentes curriculares específicos, juntamente aos outros que compõem suas 

propostas curriculares, são instâncias insubstituíveis que precisam organizar-se para tal, 

o que requer conhecimentos que integrem as visões dos próprios formandos acerca dos 

processos formativos como referências à sua reflexão e reestruturação. É no sentido de 

contribuir para a construção de tais referências que nossa investigação se desenvolveu. 

O pressuposto que orientou nossa pesquisa é que a vivência de situações 

próprias do Estágio pode propiciar a construção de saberes – ou explicitar sua falta – 

por meio dos encontros-interações-mediações vivenciados entre os Estagiários, seus 

pares, o professor orientador, as crianças e seus professores no contexto das instituições 

de Educação Infantil. E que a sistematização dos sentidos elaborados pelos Estagiários 

acerca das contribuições efetivas do Estágio para sua formação específica como 
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possível professor dessa etapa pode contribuir para (re)pensar esse componente 

curricular como contexto de formação inicial. 

 

1.2 O OBJETO, A QUESTÃO E O OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 Com base no exposto, definimos, como objeto de nossa investigação os saberes 

específicos à docência na Educação Infantil propiciados pelo Estágio Supervisionado 

em Educação Infantil no curso de Pedagogia do CAP/UERN segundo graduandos-

estagiários.  

Portanto, a questão que norteou nossos procedimentos teórico-metodológicos foi: 

quais os saberes específicos à docência na Educação Infantil são propiciados pelo 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil segundo a perspectiva dos próprios 

graduandos-estagiários? 

Relacionado à questão de investigação, o objetivo de estudo ficou assim 

definido: analisar quais saberes específicos à docência na Educação Infantil são 

propiciados pelo Estágio Supervisionado em Educação Infantil segundo a perspectiva 

dos graduandos-estagiários. 

 

1.3 AS PESQUISAS SOBRE O ESTÁGIO COMO CONTEXTO DE FORMAÇÃO DO 

DOCENTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Muito se tem debatido sobre o processo de formação do docente da Educação 

Infantil nas últimas décadas, tanto em âmbito mundial (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002), como no Brasil. Nesse sentido destacamos publicação do documento “Por uma 

Política de Formação do Profissional de Educação Infantil” (BRASIL, 1994) resultante 

do Encontro Técnico sobre Política de Formação Profissional de Educação Infantil, em 

que renomadas pesquisadoras da área (Barreto, Campos, Kramer, Pimenta, Oliveira, 

Rosemberg, entre outras) produziram, com base em suas investigações, textos que 

sistematizam e sintetizam questões altamente relevantes acerca da formação profissional 

de creches e pré-escolas, tais como sua função, seu perfil e sua especificidade, natureza, 

elementos, contextos e modelos dos processos formativos, bem como políticas de 

formação, aspectos que permanecem objeto de análise de autores como Kishimoto 

(1999; 2002), Campos (1999), Lanter (1999), entre outros. 
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Nos últimos anos, as teses, dissertações e pesquisas acadêmicas desenvolvidas 

nesse campo apontam questões relevantes de diversas ordens. Ressaltam a fragilidade 

entre o campo de formação e do trabalho docente e destacam a necessidade de 

aprimoramento nos processos formativos, pondo-se em destaque a formação inicial 

(GOMES, 2009; CÔCO, 2013), continuada, em serviço (BODNAR, 2011) ou em 

contexto (PINAZZA, 2013). 

Associado a esses aspectos encontra-se o Estágio Supervisionado. Entretanto, 

pudemos constatar que, embora seja crescente o número de teses e dissertações acerca 

da formação – inicial e continuada – do profissional de Educação Infantil, são escassos 

os trabalhos que tematizam ou focalizam o Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil no curso de Pedagogia. O mesmo ocorre entre os artigos veiculados em 

periódicos da área educacional. 

Ao analisamos os resumos de teses e dissertações publicados no Banco de Teses 

da CAPES entre 2006 e 2012
6
 e mediante consulta aos registros do GT 8 – Formação de 

Professores – da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – 

ANPEd, encontramos um total de 188 estudos que abordavam o Estágio 

Supervisionado, mas, apenas 23 destes faziam correlação entre estágio, formação de 

professores e formação inicial. Mesmo com o tema em comum, Estágio Supervisionado, 

os trabalhos caminharam em direções diversas, ora focando mais o Estagiário, ora o 

Orientador e ora o Professor Colaborador de turma da escola. Isso leva-nos a perceber 

que este tema é amplo e oferece várias questões para serem discutidas e analisadas, 

destacando-se o interesse em conhecer o papel dos Estágios nos cursos de licenciatura, 

bem como seu papel na formação inicial.  Foi possível perceber que há uma grande 

preocupação em fazer do Estágio um momento de reflexão e questionamento e, de 

entender que ele quando bem orientado e desenvolvido pode se constituir como um 

espaço que oportuniza ao futuro professor apropriar de conhecimentos da docência.  

Mediante essa análise, foi possível identificar algumas lacunas, como a não 

referência à construção de saberes por meio dos Estágios e, principalmente, ausência de 

estudos sobre o Estágio Supervisionado na área de Educação Infantil. No GT 07 – 

Educação da criança de zero a seis anos – encontramos, nos registros das reuniões 

                                                           
6
 Justificamos esse recorte de tempo porque foi a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) que foi dada ênfase a importância de incorporar estudos sobre a 

Educação Infantil no referido curso, já que o Pedagogo agora também está sendo formado para atuar 

nessa área. 
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realizadas no período entre 2006 e 2013, o estudo de Nogueira e Almeida (2012) sobre a 

formação de professores iniciantes em Educação Infantil no âmbito da “residência 

pedagógica” mediante uma pesquisa-ação que visa, por meio de intervenções, propiciar 

articulações teoria-prática. Desse modo, constata-se que o foco tematizado distingue-se 

do que objetivamos investigar. 

Mais aproximado ao que tematizamos, encontram-se os trabalhos de Gomes 

(2009) que aborda o processo de formação de educadores de crianças pequenas 

focalizando articulações entre formação inicial e continuada, dando relevo ao Estágio 

como “passo decisivo na construção identitária” (p. 72) e de aprendizagem da profissão, 

mas, não considera, como fonte de dados sobre essa aprendizagem, significações dos 

sujeitos Estagiários. 

Também percebemos aproximações entre nosso objeto e o estudo de Côco 

(2013) que discute articulações entre a formação inicial e a Educação Infantil, 

assumindo que a formação no Curso de Pedagogia vincula-se a um fortalecimento do 

campo da Educação Infantil. 

No âmbito dos anais do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – 

ENDIPE, considerado um espaço privilegiado de socialização de estudos, pesquisas e 

experiências, na área de Estágio Supervisionado, encontramos, com foco aproximado ao 

nosso trabalho, apenas o estudo de Pereira (2012) que faz análise da autoavaliação dos 

estudantes do curso de Pedagogia, no que se refere às contribuições do Estágio no 

processo de formação, no que concerne ao conceito de desenvolvimento profissional, 

diferenciando-se de nossas intenções pertinentes à Educação Infantil. 

Com relação ao Estágio Supervisionado encontramos nos escritos de Ostetto 

(2000; 2008) aproximações com a investigação aqui realizada, especialmente por 

contemplar estudos sobre Estágio Supervisionado em Educação Infantil, ou ainda por 

abordar temas recorrentes com ênfase na Educação Infantil e formação de professores. 

A autora discute relatos de experiências de Estágio Curricular vivenciadas por alunas do 

curso de Pedagogia em creches e pré-escolas públicas refletindo sobre as propostas de 

Estágio que vem sendo construídas nos cursos de Pedagogia, bem como sobre a 

importância dos registros no processo de Estágio. 

A autora (OSTETTO, 2008) discute ainda os saberes e fazeres de educadores em 

formação a partir do contato com o cotidiano das creches, analisa propostas de trabalho 

com diferentes grupos etários e reflete sobre experiências vivenciadas pelos Estagiários 

nas quais discute sobre temáticas da Educação Infantil. 
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Em estudo sobre as relações entre a prática de ensino e o Estágio 

Supervisionado, Piconez (1991) questiona o significado que tem sido atribuído à Prática 

de Ensino/Estágio Supervisionado na formação de professores e afirma que ela nem 

sempre tem sido assumida como espaço da reflexão. A autora discute a efetivação da 

função primordial do estágio na formação do professor e a contribuição das disciplinas 

que fundamentam a formação, questionando sua pouca articulação com o contexto da 

prática pedagógica desenvolvida na escola. 

As investigações e estudos desenvolvidos por Pimenta e Lima (2004) em 

consonância com as discussões de Pérez Gómez (1998), e Isabel Alarcão (1996) têm 

apontado que a parte prática dos cursos de formação docente deveria assumir um papel 

central em todo o currículo, tornando-se lugar de aprendizagem e de construção de 

saberes necessários à prática, espaço onde o estudante, futuro professor, desenvolva-se 

como sujeito, crítico, produtor de conhecimento e construtor de sua história. As autoras 

defendem que o papel da teoria “é oferecer aos professores perspectivas de análise para 

compreender os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si mesmos 

como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 

transformando-os” (p. 49).  

As autoras enfatizam que compete ao Estágio possibilitar que os alunos em 

formação compreendam a complexidade das práticas institucionais no preparo para sua 

inserção profissional. Explicitam que o Estágio deve pautar-se pela investigação da 

realidade, por uma prática intencional, de modo que as ações sejam marcadas por 

processos reflexivos entre os professores-formadores e os futuros professores, ao 

examinarem, questionarem e avaliarem criticamente o seu fazer, o seu pensar e a sua 

prática. Nos escritos dessas autoras o Estágio se constitui em um espaço de 

aprendizagens e de saberes que ultrapassa as questões burocráticas da disciplina, como 

preenchimento de fichas e cumprimento de carga horária, e as recorrentes atividades 

relacionadas com observação e regência em sala de aula. 

Na compreensão de Pimenta e Lima (2006) o Estágio se afasta da concepção, até 

então corrente, de que seria a “parte prática” do curso. Defendem uma nova postura, 

uma redefinição do Estágio que deve caminhar para a reflexão, a partir da realidade, 

buscando nas teorias, aportes para sua interpretação e compreensão. Partindo de 

pesquisa realizada em escolas de formação de professores, Pimenta (2001) introduziu a 

discussão de práxis, na tentativa de superar a decantada dicotomia entre teoria e prática. 

Conclui que o Estágio, nessa perspectiva, ao contrário do que se propugnava, não é 
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atividade prática, mas atividade teórica, instrumentalizadora da práxis docente, 

entendida esta como a atividade de transformação da realidade. 

É no cenário dessa produção – em relação com ela – que situamos e afirmamos a 

relevância do nosso estudo, considerando que ela encontra-se ainda lacunar, visto que 

no período e no local nos quais foram pesquisados esses trabalhos/investigações sobre o 

objeto de estudo em tela, identificamos a quase ausência de pesquisas na área do 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil no curso de Pedagogia, o que 

constatamos, também no âmbito do Programa de Pós-Graduação no qual se insere a 

nossa pesquisa, onde nosso estudo é o primeiro a focalizar esse tema. 

 

1.4 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente texto, que visa documentar a investigação desenvolvida e socializar a 

análise de nossos achados, está organizado da seguinte maneira: nesta introdução 

descrevemos os caminhos que nos levaram à escolha do tema e apresentamos o objeto, a 

questão o objetivo do estudo, bem como buscamos justificar, por uma breve 

sistematização do estado da arte, a relevância de nosso estudo entre algumas das 

produções existentes. No segundo capítulo, descrevemos os pressupostos teórico-

metodológicos, os procedimentos e instrumentos que serviram de referência à 

construção e análise dos dados e fazemos uma caracterização do campo de nosso estudo 

- o Estágio Supervisionado em Educação Infantil no Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia do CAP/UERN; e dos sujeitos graduandos-estagiários, cujos 

discursos/sentidos constituíram a base de dados com a qual construímos a essência da 

resposta possível à nossa questão de estudo. 

No terceiro capítulo, buscamos contextualizar as discussões sobre a criança, a 

Educação Infantil, o Professor de Educação Infantil, trazendo para esse diálogo com os 

autores, também as vozes dos Estagiários, para a composição de um quadro 

representativo dos encontros e desencontros de sentidos que circulam socialmente 

acerca desses temas e são mais ou menos acessíveis aos sujeitos, marcados por sua 

condição social. Suas enunciações nos dão pistas de suas apropriações relativas a essas 

concepções, de como elas podem ser significadas e/ou ressignificadas por graduandos 

da Pedagogia, possivelmente no contexto do Estágio Supervisionado. 

No quarto capítulo analisamos o Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

como campo de construção de saberes e refletimos sobre as relações entre a formação 
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docente, o Estágio Supervisionado e a Educação Infantil dentro do programa formativo 

do curso de Pedagogia.  

No quinto capítulo, sistematizamos nossa análise acerca das contribuições que o 

componente curricular Estágio Supervisionado em Educação Infantil do CAP/UERN 

tem dado aos formandos em Pedagogia pertinentes à docência na Educação Infantil a 

partir da retomada de seus dizeres como explicitadores dos sentidos que atribuem a 

essas aprendizagens. 

Na sexta parte do nosso trabalho, dedicada à busca de elementos conclusivos, 

mesmo que provisórios, damos relevo aos principais achados de nossa investigação, 

assim como apontamos reflexões que abrem espaço para novas inquietações, novos 

estudos. 
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BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS  

 

 

 

 

A curiosidade nos torna seres em permanente disponibilidade 

à indagação, seres da pergunta. Sem ela, não haveria a 

atividade gnosiológica, ou seja, a nossa possibilidade de 

conhecer estaria limitada, pois ela desencadeia o processo de 

conhecimento. Freire (2006). 
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2 BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

Nossa investigação busca analisar saberes específicos para a docência na 

Educação Infantil que, segundo graduandos-estagiários, foram/são apropriados no 

contexto da disciplina Estágio Supervisionado na Educação Infantil no Curso de 

Pedagogia. Trata-se, pois, da construção de aprendizagens no âmbito da formação 

profissional inicial, processo que concebemos, mediante o aporte da abordagem 

histórico-cultural, como sendo, essencialmente, de apropriação de modos de 

funcionamento mental, ou seja, transformação de processos/funções psíquicos 

intermentais – existentes e compartilhados entre sujeitos no meio sociocultural – em 

intramentais – próprios ao indivíduo, cuja transformação é mediada pela linguagem, 

como processo de conversão, de significação, de constituição de sentidos 

(VYGOTSKY, 2000; SMOLKA, 2000).  

Nessa perspectiva, a investigação tem, como aporte teórico-metodológico, uma 

concepção de formação como de apropriação de práticas culturais específicas em que a 

linguagem tem centralidade como atividade humana, como interação social e mediação 

simbólica, cuja materialidade é marcada pelas condições de produção onde destaca-se o 

modo dialético do movimento de produção do homem e da linguagem de constituir e ser 

constituído.  

Essas proposições nos remetem, necessariamente, a orientar todo o processo de 

construção e análise de dados a partir de uma orientação sociohistórica fundamentada 

nos aportes teóricos Vygotskyanos, incorporando a noção de que o conhecimento é uma 

construção humana e que o sujeito se desenvolve imerso nas relações sociais. Além 

disso, toma como aporte as proposições do dialogismo de M. Bakhtin (1995) para quem 

as interações sociais e os signos – a linguagem – são constitutivos do psiquismo, ou 

seja, das formas de funcionamento do indivíduo.  Assim, assumimos como material 

empírico, enunciações dos partícipes da pesquisa – seus textos sobre as aprendizagens 

construídas no Estágio Supervisionado – considerando-as como produção de sentidos 

originadas pelas/nas práticas discursivas que têm lugar nas relações marcadas pelas 

condições sociais em que se produzem.  

Desse modo, nosso estudo orientou-se pela busca de compreender o objeto 

investigado descrevendo-o como sentidos próprios dos sujeitos, mediante suas 

enunciações e, ao mesmo tempo, concebendo-as como produções sociais, 
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contextualizadas, relacionadas aos contextos históricos e culturais em que emergem, 

sendo, portanto, ao mesmo tempo, individuais e sociais, ou seja, o particular, o singular 

é instância da totalidade social.  

Nesses termos, os elementos constitutivos da pesquisa – os sujeitos, os 

procedimentos desenvolvidos, os dados e sua compreensão e explicação – são 

produções marcadas pelas condições de interação, pelas posições que os sujeitos – 

pesquisador e pesquisados – ocupam nas situações da investigação que se processa 

como uma relação entre sujeitos, sendo esta uma característica inerente à pesquisa nas 

ciências humanas que têm o texto e seu contexto como fonte e objeto de conhecimento e 

a participação ativa – compreensiva, responsiva – do pesquisador e do(s) pesquisado(s) 

(FREITAS, 2003). 

Portanto, é na abordagem sociohistórica (FREITAS, 2003) ou histórico-cultural 

(SMOLKA, 2000) na qual se tem presente a complexidade das relações indissociáveis 

entre sujeito e realidade, e no dialogismo bakhtiniano (FREITAS, 2003) onde a leitura 

que se faz do outro e dos acontecimentos que o cercam está impregnada do lugar de 

onde se fala e está orientada pela perspectiva teórica que conduz a investigação, que 

encontramos os aportes fundamentais para nosso estudo. 

Freitas (1995b) evidenciando algumas convergências entre Vygotsky e Bakhtin 

diz que os dois teóricos tentaram encontrar a dialética do subjetivismo e objetivismo 

mediada pela linguagem. 

 

[...] a linguagem é uma questão central em seus sistemas. [...] 

Destacaram ai o valor da palavra e da interação com o outro. 

Consciência e pensamento são tecidos com palavras e ideias que se 

formam na interação, tendo o outro um papel significativo. [...] 

Buscaram explicar e compreender, a partir de uma perspectiva social, 

os fenômenos intrapsíquicos e linguísticos. (FREITAS, 1995b, p. 158-

159). 

 

Para Vygotsky (2007, p.69), a procura de um método torna-se um dos problemas 

mais importantes de todo empreendimento para a compreensão das formas 

caracteristicamente humanas da atividade pensante. Nesse caso, o método é, ao mesmo 

tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o resultado do estudo. 

A postura investigativa que buscamos assumir em nossa pesquisa vai ao 

encontro das proposições de Vygotsky (2000) que reconhece que a atividade humana é 

mediada socialmente, a qual permite ao homem transformar o seu espaço de vivência e, 

nesse mesmo ato, autotransformar-se. Nesse sentido, a pesquisa será concebida como 
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uma atividade mediada socialmente, ou seja, como uma prática social e política que visa 

à criação de um novo conhecimento, produzido com rigor científico que implica, 

necessariamente, a transformação de algo, quer seja nos sujeitos envolvidos direta e 

indiretamente, quer seja no objeto ou no contexto de estudo pesquisado. 

Consideramos, portanto, que os sentidos que ancoram a pesquisa são também 

constitutivos das relações, de seus processos e resultados. Desse modo, assumindo 

como questão de partida “que aprendizagens específicas à atuação docente na Educação 

Infantil são possibilitadas pelo Estágio Supervisionado ao graduando de Pedagogia 

segundo os estagiários?” e concebendo o Estágio Supervisionado como um contexto 

formativo faz-se necessário explicar o sentido que a palavra contexto assume em nossas 

construções. 

Na conceituação dicionarizada, portanto numa das formas de significação que 

circulam e são legitimadas socialmente, o termo “contexto” é definido como “o que 

constitui o texto no seu todo” (FERREIRA, 2001, p.181), apontando uma perspectiva 

dialética de texto e de totalidade, como sistema de relações. 

Na versão digital do dicionário Aulete
7
 encontramos uma descrição mais 

detalhada:  

 

Conjunto de circunstâncias à volta de um acontecimento ou de uma 

situação = CONJUNTURA, ENQUADRAMENTO. Aquilo que 

envolve algo ou alguém (ex.: contexto social) = AMBIENTE. 

[Linguística] Conjunto de elementos linguísticos à volta de som, 

palavra, locução, construção, frase, parte de discurso, modo pelo qual 

as ideias estão encadeadas no discurso. Ligação entre as partes de um 

todo = CONTEXTURA. (AULETE, 2013)
8
. 

  

 Quanto ao significado etimológico da palavra, localizamos que sua origem 

deriva do termo latino contextus, do verbo latino contexere, que significa “entrelaçar, 

reunir tecendo”. (HOUAISS, 2001, p.817). No dicionário Escolar de Filosofia o 

contexto é significado como:  

 

                                                           
7
 O Projeto Caldas Aulete desenvolvido pela Lexikon traz duas grandes inovações: a recriação de um dos 

mais tradicionais e respeitados registros da língua portuguesa e a reinvenção do próprio conceito de 

dicionário. Originalmente editado no fim do século XIX, o Caldas Aulete é até hoje um dos mais 

preciosos bancos de dados da língua portuguesa. 

8
 Site Aulete Digital http://auletedigital.com.br. Acesso em: 26 de Abril de 2013. 

http://auletedigital.com.br/
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A REALIDADE, situação ou linguagem que rodeia a enunciação de 

uma palavra, FRASE ou discurso (ver discurso) de que pode depender 

a determinação do seu significado e, em última instância, a sua 

interpretação e COMPREENSÃO. (ALMEIDA, 2003, p.178). 

 

 Consideramos que essas significações se aproximam dos sentidos que o termo 

assume nas teorizações da abordagem histórico-cultural, na qual podemos encontrar um 

pensamento inteiramente ligado à cultura em que o indivíduo estrutura o seu sistema 

simbólico de representação da realidade. 

Para Vygotsky (2007) o desenvolvimento dos indivíduos está vinculado às 

interações que se processam entre eles e a sociedade, a cultura, o que constitui sua 

história de vida e propicia o desenvolvimento das funções mentais superiores. Nesse 

sentido, os contextos de vida dos sujeitos são os lócus onde ocorrem as interações 

sociais e, consequentemente, as condições e possibilidades de aprendizagens e, por 

conseguinte, de desenvolvimento, nas diferentes etapas e esferas da vida.  

Por outro lado, Vygotsky (2007) sinaliza que o ser humano é um agente “inter-

ativo” na criação de seu contexto cultural, ao mesmo tempo em que é por ele 

constituído. A singularidade de cada sujeito é resultante de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e 

história social. 

Assim, de acordo com os pressupostos evidenciados, podemos compreender o 

contexto de estágio supervisionado como espaço onde se processam práticas culturais 

contingenciadas pelas condições socioculturais e históricas em que ele se realiza, 

condições estas que produzem sentidos que circulam e marcam as práticas e os sujeitos: 

as tradições da universidade e da pedagogia; as leis que regem as ações dos sujeitos 

envolvidos (re)definindo funções e finalidades do profissional pedagogo, da sua 

formação, bem como dos próprios conteúdos e processos formativos; as teorias e suas 

interpretações; as condições concretas de vida e de formação; as escolas-campo de 

estágio e suas condições e sujeitos etc.  

O Estágio Supervisionado, enquanto espaço e tempo de interações demarcadas 

por objetivos formalmente definidos e legitimados, constitui-se, portanto, como lócus de 

relações dialógicas, de produção de significações e sentidos, mobilizador de ações que 

contingenciam as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento dos graduandos.  

Portanto, podemos pensar que, nas situações de pesquisa, realizam-se encontros 

entre sujeitos e, dessa relação que se dá numa situação específica e que se configura 
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como uma esfera social de circulação de discurso, se, também, o encontro de outras 

vozes que refletem e refratam a realidade da qual emergem os sentidos construídos. Por 

esse motivo, o pesquisador deve adotar uma postura que leve em conta o contexto e os 

sujeitos da situação em suas interações e influências recíprocas. 

Pautados nessas premissas, nesse trabalho, teoria e metodologia não estão 

dissociados, na elaboração teórica evidencia-se a construção da metodologia e na 

discussão da metodologia aprofunda-se a reflexão teórica. 

Na perspectiva sociohistórica o sujeito, ao mesmo tempo é singular e social e a 

compreensão se dá na inter-relação pesquisador/pesquisado. Do mesmo modo, a 

pesquisa qualitativa ocorre por meio de uma relação entre sujeitos e, portanto, dialógica; 

os dados são produzidos por sujeitos historicamente situados, em interação com seus 

ambientes socioculturais e que carregam uma determinada visão de mundo, bem como 

um sistema particular de valores (FREITAS, 2003). 

A partir da perspectiva bakhtiniana, esse movimento interlocutivo é processa-se 

como acontecimento constituído pelas trocas de enunciados. Os sentidos construídos 

emergem dessa relação que se dá numa situação específica e que se configura em uma 

esfera social de circulação de discursos. Vygotsky (1993; 2000; 2007) propõe como 

método a descoberta das unidades de análise, a busca das inter-relações entre o 

pensamento e a palavra. Segundo o autor, a unidade do pensamento verbal reside no 

significado das palavras que, por sua vez, é o critério de existência da palavra, ou seja, é 

mais que a palavra, é uma palavra com significado, portanto, é uma palavra significada.  

Assim, o pensamento se realiza e se objetiva, ganha vida, materialidade e 

visualidade por meio do significado das palavras, desta forma, podemos inferir que o 

significado da palavra é um fenômeno tanto de pensamento quanto de linguagem - o 

pensamento passa a existir através da palavra - “uma palavra desprovida de pensamento 

é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece uma 

sombra”. (VYGOTSKY, 2008, p. 90). 

Também podemos reconhecer, como propõe Freitas (2003) que os aspectos 

teórico-metodológicos de nosso estudo aproximam-se e extrapolam os princípios da 

pesquisa qualitativa, tal como descrita por Bogdan e Biklen (1994), que considera as 

significações dos sujeitos investigados e seus contextos como fonte direta de dados 

sobre os objetos pesquisado; que privilegia os processos de descrição e interpretação, 

sendo, portanto, o pesquisador, um dos elementos privilegiados do processo de estudo. 
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O rigor de uma pesquisa dessa natureza se dá pelo aprofundamento e pertinência 

das teorias, ainda que estas não sejam definitivas e não sejam generalizáveis, dá 

validade aos resultados alcançados porque indicam possibilidades de aprofundar a 

investigação do universo dos significados das ações e relações humanas. De acordo com 

André (2000) numa abordagem qualitativa a teoria vai sendo construída e reconstruída 

no próprio processo de pesquisa, o mesmo se dando com as opções metodológicas, que 

vão sendo gradualmente explicadas e redefinidas.  

As pesquisas qualitativas podem ser vistas, assim, como prática sistemática e 

interpretativa planejada para responder a perguntas que se interessam por processos – 

experiências sociais, estudar a complexidade das culturas, sociedades e as relações 

interacionais (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Os estudos qualitativos com o olhar da perspectiva sociohistórica valorizam as 

percepções pessoais como construções que emergem no/do coletivo; focalizam o 

particular como instância da totalidade social; procuram compreender os sujeitos 

envolvidos e, por seu intermédio, compreender também seus contextos e vice-versa. 

Desta forma, leva em conta todos os componentes da situação investigada em suas 

interações e influências recíprocas. Freitas (2003) defende que a abordagem 

sociohistórica ao compreender que o psiquismo é constituído no social num processo 

interativo possibilitado pela linguagem, pode permitir o desenvolvimento de alternativas 

metodológicas que superem as dicotomias objetivo/subjetivo, externo/interno, 

social/individual. 

Assumindo essas premissas, nosso estudo considerou que o Estágio 

Supervisionado pode propiciar, aos estagiários, a conversão de significações sociais 

partilhadas, mediadas social e simbolicamente, em sentidos particulares mais elaborados 

relativos às questões pertinentes à infância, à criança, seu desenvolvimento, suas 

especificidades, sua educação. Dito de outro modo, entendemos, de partida, que na 

prática do Estágio podem ocorrer processos de internalização tal como proposto por 

Vygotsky (2007) ou de conversão, como definido por SMOLKA (2000).  

Tais apropriações podem processar-se, durante as vivências do Estágio 

Supervisionado, dependendo das condições em que se desenvolve, como situações de 

criação de Zonas de Desenvolvimento Proximal – ZDP, conceito elaborado por 

Vygotsky (2007), segundo o qual, há um nível de desenvolvimento, além do que 

considera “real”, definido pelas funções psíquicas ou modos de funcionamento já 

consolidados. Esse é definido como sendo um nível de desenvolvimento “proximal”, 
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configurado pelas funções ou modos de funcionamento que, embora ainda não possam 

ser plena e autonomamente realizados pelos sujeitos, podem sê-lo mediante participação 

efetiva de outros da cultura – ajudas, apoio, suporte. Para o autor, as funções que se 

encontram nesse nível em um dado momento, podem alcançar, gradativamente, por 

meio de conversão, o nível de desenvolvimento real, ou seja, de domínio de seus 

processos. Essa premissa nos conduz a pensar o Estágio Supervisionado como 

propiciador da criação de espaços de conversão, ou “zonas de desenvolvimento” em que 

estagiários podem realizar ações em níveis mais complexos e elaborados mediante 

intervenção intencional e sistemática do professor orientador e do professor titular da 

turma de estágio; ações essas que, posteriormente, podem converter-se em modos 

próprios seus, singulares e pessoais/profissionais de proceder. 

 

2.1 O DISCURSO COMO INSTRUMENTAL PARA O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

De acordo com Vygotsky (2007, p. 103), “O aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos 

que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer”.   Nesse processo, a linguagem 

tem um papel singular, de sistema simbólico e mediador fundamental à relação entre os 

sujeitos, os outros e a cultura, relação que constitui o cerne – finalidade e objeto – do 

trabalho pedagógico. 

A linguagem tem, portanto, simultaneamente, duas importantes funções sociais: 

uma interativa, pois é mediante os signos que o ser humano é capaz de interagir com os 

outros e com o meio sociocultural; outra, constitutiva do psiquismo, da subjetividade. 

Essa duas funções da linguagem estão vinculadas à visão dialética do homem, 

considerando-se suas dimensões interpessoal e intrapessoal, subjetiva. Dito de outro 

modo, a linguagem seria a condição da produção e interpretação de significados e 

sentidos sobre o mundo, os outros e sobre si mesmo. 

No significado da palavra o pensamento e a fala se unem em pensamento verbal. 

A relação entre pensamento e palavra é um processo vivo - o pensamento nasce através 

das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um 

pensamento não expresso por palavras, permanece uma sombra. A relação entre eles 

não é, no entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do desenvolvimento e 

também se modifica (VYGOTSKY, 2008, p.190).  
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O pensamento está, portanto, mediado pelo processo de significação, ele não se 

reflete na palavra, mas se realiza nela – de acordo com Vygotsky (2008) a unidade de 

relação entre o pensamento e a linguagem é a palavra com significado. As relações 

comunicativas estabelecidas entre as diversas camadas sociais refletem o contexto e 

assimilações apreendidas em seu nível cultural e social, ou seja, a aprendizagem está 

correlacionada às interações e aos modos de vida exercidos por cada pessoa.  

Cabe ressaltar que no universo das interações sociais, onde compartilhamos 

significados, tem-se o sujeito que traz na sua fala singular a fala genérica, a fala de 

todos os outros sujeitos; ou seja, a relação entre o pensamento de cada sujeito e a 

palavra pela qual ele o expressa passa por transformações em si mesma, pois “o 

pensamento não é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a 

existir. Cada pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma 

relação entre as coisas” (VYGOTSKY, 2008, p.157).  A linguagem, como instrumento 

mediador das interações, constrói a possibilidade da apropriação, de tornar singular e 

distinto, em cada sujeito, o que foi apreendido e o contexto é constituidor de quem 

“fala” – meio em que as significações de cada sujeito se tecem e se mostram. 

Seguindo essas premissas até aqui delineadas, a investigação que dá corpo a este 

trabalho assume a necessidade de considerar a relação do singular com a totalidade, do 

individual com o social. Assim, o discurso de cada sujeito é concebido, como nos 

aponta Bakhtin (1995), como encontro de muitas vozes oriundas de diferentes lugares 

sociais e por eles marcadas. 

Segundo Bakhtin, cada pessoa situa-se em um horizonte social definido pelo 

lugar que ocupa nas relações sociais e que orienta sua compreensão, medeia suas 

interpretações, suas motivações e valorações, colocando-a diante de seu interculocutor 

com uma forma própria de relacionamento.  

Nesses termos, podemos pensar que, acontecimento da pesquisa e na posição 

que assume socialmente como pesquisador, a leitura que faz do(s) outro(s) e dos 

acontecimentos que o cercam está impregnada do lugar de onde fala e orientada pela 

perspectiva teórica (outras vozes) que conduz a investigação. Os sentidos construídos 

emergem da relação que se dá entre pesquisador e pesquisados numa situação específica 

e que se configura como uma esfera social de circulação de discursos.  (BAKHTIN, 

1995). Assim, as relações dialógicas são compreendidas como lugar de produção e 

análise de significações. A enunciação de um indivíduo produz-se, não como ato 

individual de fala, isolado, decorrente de um interior previamente organizado, mas 
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como acontecimento interativo, como confronto das diferentes vozes de um grupo social 

situado em um contexto social, como emergente da situação imediata de interação. 

Segundo Bakhtin (1995), a língua não pode ser compreendida isoladamente, fora 

de seu contexto social, enfocando a importância dos fatores extralinguísticos para seu 

entendimento, ultrapassando, assim, a visão da língua como um sistema. Para ele, o 

signo ideológico por excelência é a palavra, sendo uma ponte entre um e outro 

indivíduo envolvidos nas comunicações sociais - significação não está na palavra - é 

efeito da interação entre os interlocutores. Para esse autor, os sentidos e significados 

impressos ao discurso dependem da relação dialógica entre os sujeitos. 

No conceito de dialogismo de Bakhtin a linguagem é compreendida enquanto 

instância constituinte dos sujeitos sociais – sempre pressupõe o outro, tanto na 

constituição de um discurso na cadeia de enunciados, ou seja, a partir dos já-ditos, como 

no caráter interativo do discurso, que sempre é dirigido a um interlocutor (BAKHTIN- 

VOLOCHINOV, 1995). Para o autor, a palavra consubstancia-se como produto da 

interação entre interlocutores, os quais alternam seus papéis num inconcluso diálogo. 

Na cadeia de enunciados evidencia-se que todo dizer está carregado de valores, não 

existem enunciados neutros, mas sempre marcados pelos sentidos produzidos e 

circulantes socialmente. Para o autor: 

 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, 

portanto, claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de 

todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas 

despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram 

caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. [...] 

A palavra é capaz de registrar as frases transitórias mais íntimas, mais 

efêmeras das mudanças sociais. (BAKHTIN, 1995 p.41). 

 

 

Observa-se, sob esse enfoque, que o princípio dialógico da linguagem se 

constitui por uma abordagem social que lhe é própria, um “compartilhar com o outro” 

que exclui qualquer possibilidade de abordagem individualista, pois se instaura na 

língua como um processo interacional, realizado na enunciação. “Ter um destinatário, 

dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, sem a qual não há, 

e não poderia haver enunciado” (BAKHTIN, 2003, p. 325) onde percebemos que “o 

enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas também para o discurso do outro 

acerca desse objeto”. (idem, p, 320).  
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Por isso, temos de considerar que o outro, no movimento dialógico, não é 

somente o interlocutor imediato. O outro projeta-se a partir de discursos variados 

(passados e/ou atuais). São as outras vozes discursivas, posições sociais, opiniões - que 

vêm habitar de diferentes formas o discurso em construção. 

As proposições de Vygotsky (2000; 2007; 2008) e Bakhtin (1995; 2003) sobre a 

linguagem revelam uma possibilidade de entendermos os discursos dos Estagiários 

sobre suas aprendizagens como partes de uma totalidade, encontro e confronto de vozes, 

que refletem e refratam o(s) momento(s) e espaço(s) onde o processo de apropriação 

está se desenvolvendo. A partir dessas teorizações podemos pensar o Estágio 

Supervisionado como campo de produção discursiva, como contexto de atos 

intencionais em que conteúdos são apresentados, significações são compartilhadas e 

sentidos são produzidos-apropriados em relação às possibilidades teórico-práticas que 

são experienciadas e compartilhadas.  

A partir do diálogo com as teorizações de Vygotsky e Bakhtin quanto às 

contribuições na construção do conceito de linguagem e o reconhecimento do 

importante papel que o contexto social, as interações, as mediações e a dialogicidade 

desempenham na formação de cada indivíduo, os quais concebem que a linguagem é 

mediação por excelência sem a qual a interação não acontece - analisamos as falas dos 

Estagiários procurando transitar no terreno das descobertas, das revelações, das tomadas 

de conhecimento, das comunicações, das produções de sentido quanto às aprendizagens 

sobre a docência na Educação Infantil construídas no contexto do Estágio 

Supervisionado no Curso de Pedagogia. 

 

2.1.1 Comunicação e produção de sentidos – Encontro de muitas vozes 

 

 A articulação das ideias de Vygotsky e Bakhtin é pertinente na construção dos 

dados, análises e reflexões desse estudo porque ambos concebem a linguagem como um 

artefato social que se configura através de um processo de comunicação que emerge de 

uma teia de interações considerando a dialeticidade Eu-Outro na constituição dos 

sujeitos sociais e da produção de sentidos sobre os objetos.  

Para Vygotsky e também para Bakhtin, o conceito de “social” faz referência 

tanto a relações dinâmicas de constituição histórica da condição humana, quanto ao 

modo de operação peculiar dessa condição, qual seja, a operação mediada por signos, 

especialmente a linguagem. Considerando as teorizações dos dois autores, entendemos 
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que pela operação com signos é possível a conversão das relações sociais entre pessoas 

em funções intrapessoais e, consequentemente a produção de “sentidos”. Eles 

recuperam e explicitam a singularidade e a totalidade da linguagem, enfatizam a 

unicidade do sujeito, a unidade do mundo no particular, ao salientarem a diferença de 

lugares ocupados por cada sujeito, e ao compreenderem a totalidade nas múltiplas vozes 

que participam do diálogo da vida. Levando em consideração as leituras realizadas em 

Vygotsky e Bakhtin, inferimos que a relação Eu-Outro é o princípio constitutivo do 

sujeito, o Outro é fundante do sujeito e essa relação ocorre pela comunicação a qual se 

dá pela materialização da linguagem.  

Assim, compreender a produção de sentidos a partir da aproximação das 

perspectivas de Vygotsky e Bakhtin implica assumir teoricamente que cada enunciado 

se distingue não só por seu conteúdo, mas também por seu sentido. A definição dos 

sentidos nesse trabalho pressupõe a existência de embates discursivos, ou seja, nosso 

discurso incorpora as palavras do outro (nosso interlocutor) aqueles que estão presentes 

na cultura, desta forma, as palavras estão impregnadas por múltiplas vozes sociais. 

 Disso se infere que a constituição do sujeito acontece pelo outro e pela 

linguagem em uma dimensão semiótica por meio dos processos de significação e dos 

processos dialógicos. Isto posto, podemos afirmar que a palavra é polissêmica e fonte 

inesgotável de novos sentidos. Por sua vez, o sentido da palavra está relacionado à 

riqueza das experiências sociais e históricas - “o sentido de uma palavra é a soma de 

todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência” (Vygotsky, 2001, p. 

465). Nesses termos, “o sentido da palavra é inesgotável” (p. 466). O autor nos chama a 

atenção para compreendermos que a significação da palavra não se esgota no seu 

significado, ela se constitui, se transforma e só pode ser explicada pela/na interlocução 

nas relações. Vygotsky (1993) estabelece uma relação entre sentido e significado que 

nos parece importante para compreendermos sua concepção sobre a produção de 

sentidos: 

O sentido da palavra é sempre uma formação dinâmica, variável e 

complexa que tem várias zonas de estabilidade diferentes. O 

significado é apenas uma dessas zonas de sentido, a mais estável, 

coerente e precisa. A palavra adquire seu sentido em seu contexto e, 

como se sabe, muda de sentido em contextos 

diferentes.(VYGOTSKY, 1993, p. 333).  

 

Estas considerações ajudam a entendermos a produção de sentidos como 

acontecimento semântico singular produzido nas relações do sujeito com seus pares e 
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com signos que circulam nos contextos onde se inserem. As pessoas participam, ao 

longo da vida, de processos interlocutivos em variadas instâncias e ao longo deles vão 

se constituindo na e pela linguagem, negociando sentidos e se apropriando de outras 

vozes e palavras que, de alheias, vão tornando-se próprias, num processo de produção 

coletivo do qual participam interlocutores em situações de interação, portanto, um 

processo dinâmico. Segundo Bakhtin (2003) “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” (p.272) o que se reafirma no fato de 

que: 

 

[...] a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e 

se desenvolve em uma interação constante e contínua com os 

enunciados individuais dos outros [...] Nosso discurso, isto é, todos os 

nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de palavras dos 

outros, [...] essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, 

o seu tom valorativo que assimilamos, relacionamos e reacentuamos. 

(BAKHTIN, 2003, p. 294, 295). 

 

 Vemos, pois, de acordo com o autor que o discurso é um eu constituído por 

vozes de diferentes indivíduos enunciadores, e, por esse motivo, todo enunciado possui 

uma dimensão dupla, pois revela duas posições: a sua e a do outro. Todo enunciado é 

determinado pelas condições reais de enunciação, há um movimento duplo entre o eu e 

o outro, que se constituem mutuamente. 

A atividade de Estágio Supervisionado significa, potencialmente, um processo 

de mediação em que os partícipes (Estagiário, Professor Colaborador, Professor 

Supervisor de Estágio) compartilham conhecimentos/saberes/aprendizagens, podendo-

se alcançar alguns propósitos comuns – efeitos de sentidos. As vozes são produzidas a 

partir de “níveis de mediação” – que incluem as atividades teóricas (informações 

científicas com base nos textos e documentos estudados), atividades de produção 

(projeto e planos de aulas construídos) e a prática (docência em sala de aula). Nesse 

processo há uma rede de comunicação (momentos dialógicos) atividades de mediação 

que criam uma teia discursiva capaz de criar possibilidades de sentidos sobre a criança, 

a Educação Infantil e o docente da Educação Infantil.  

A nossa concepção no que se refere à produção de sentido sobre a Educação 

Infantil dentro do contexto de Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia é que as 

interações que se processam mediadas pela linguagem operam mediações que 

produzem enunciações, diálogos reveladores de sentidos – novos saberes construídos. 
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FIGURA 1: DEMONSTRAÇÃO DE COMO OCORRE A PRODUÇÃO DE 

SENTIDOS OS QUAIS DEMONSTRAM OS SABERES CONSTRUÍDOS NO 

CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA. 

        

 

Fonte: Figura produzida pela autora, construída a partir de referenciais vygotskyanos e bakhtinianos.  

Reafirmamos, portanto, a utilização dos discursos/vozes/dizeres dos 

Estagiários – como aparato fundamental na construção de dados nessa pesquisa, não 

só por viabilizar a investigação sobre os saberes específicos da Educação Infantil - 

construídos por meio do Estágio Supervisionado, mas, também por possibilitar 

conferir unidade e sentido às interações que ocorrem/ocorreram, nesse caso 

específico, no processo formativo dos graduandos em Pedagogia durante o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil.  

Desse modo, a produção discursiva dos sujeitos é a fonte dos dados que são 

objeto de nossas análises mediante as quais buscamos construir uma reflexão 

sistemática acerca da contribuição efetiva do Estágio Supervisionado para a formação 

de docentes que poderão atuar na educação de crianças pequenas. Ancorados nesses 

preceitos a investigação não fica no limite da mera descrição – sem perder o rigor e a 

riqueza da descrição, ela avança para a compreensão que se faz como interpretação, 

como constituição de sentidos – do pesquisador – sobre e com os sentidos dos 

pesquisados com vista a construirmos uma resposta possível à nossa questão. 

Essa participação do pesquisador na construção e, de modo especial, na 

interpretação dos dados remete ao que foi proposto por Bakhtin (FREITAS, 2002; 2003) 
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com o conceito de exotopia, segundo o qual o pesquisador, ao se inserir no campo e 

junto aos sujeitos partícipes, torna-se parte dele, passa a perceber-conceber o objeto 

segundo a perspectiva dos sujeitos pesquisados; mas, no encontro com o outro, é preciso 

manter uma posição exotópica, que implica, segundo Bakhtin (2003), olhar para o outro 

a partir de outro campo de visão, o que possibilita ampliar a compreensão sobre o 

objeto, entrelaçando as visões próprias dos sujeitos com outras vozes, produzindo outro 

texto, outro dizer não dito antes, finalidade precípua da pesquisa e responsabilidade do 

pesquisador: a produção de uma resposta possível, comprometida com o alargamento do 

conhecimento sobre o objeto enquanto parte de uma totalidade.  

Fundada nessa perspectiva, Amorim (2004) afirma que quando escolhemos 

estratégias metodológicas, a escolha recai em como fazer o outro dizer e ser ouvido; 

como compreender e interpretar; como influenciar e deixar-se ser influenciado por ele.  

 

2.2 CONSTRUÍNDO OS MODOS DE OLHAR UMA REALIDADE PARTICULAR 

COMO PARTE DA TOTALIDADE 

Orientadas por nossa questão e nosso objetivo, e com base no referencial 

adotado, buscamos abordar uma realidade particular, de modo contextualizado, mas, 

concebendo-a como parte de uma totalidade. Nesse sentido, nos preocupamos em 

percorrer, com rigor, as seguintes etapas:  

Figura 2: Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: (Produção da Autora com base em André, 2005). 
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Na etapa de delineamento da pesquisa, fez-se, primeiramente, a definição clara e 

precisa do tema e do objeto a ser investigado e, em decorrência de sua natureza, bem 

como de nossos limites e possibilidades de “antevisão”, a definição da questão de 

partida e de nosso objetivo. 

A partir dessa etapa procedemos o bibliográfico para nos apropriar das diferentes 

visões sobre o objeto no sentido de melhor recortá-lo e justificá-lo, bem como de 

definirmos os aportes teóricos que mais se coadunavam com nossas definições de 

objeto, questão e objetivo. Nesse sentido, analisamos também documentos
9
 

representativos dos sentidos pertinentes à temática na atualidade, legitimados 

socialmente e postos em circulação de modo que compõem as visões atuais do tema e 

pudessem contribuir para elucidar o nosso objeto de estudo. Nessa etapa, assumimos, 

como aportes, as proposições já apresentadas nos tópicos anteriores e, com base nos 

pressupostos das perspectivas escolhidas, definimos os instrumentos que julgamos 

necessários para construirmos uma resposta possível e provisória à questão de estudo. 

Desse modo, reconhecendo a necessidade de produzirmos nossa base de dados a 

partir dos discursos dos partícipes, impreterivelmente nosso instrumento fundamental 

foi a entrevista semiestruturada, a qual, embora envolva e pressuponha um conjunto de 

questões previamente definidas e desencadeadoras de diálogos, cuja elaboração já 

implica a posição do pesquisador – seus interesses, conhecimentos e valores – 

caracteriza-se, por outro lado, em aberturas de reelaborações emergentes das situações 

de interação entre entrevistador e entrevistado(s), possibilitando intercâmbios de 

posições na condução da “conversa”, o que abre espaço para enriquecimento e 

ampliação das elaborações de ambos, enquanto interlocutores, sobre o tema em 

discussão em torno do qual vão sendo tecidas enunciações não dadas a priori. Nesse 

caso, o roteiro de perguntas serve como um guia para evitar lacunas e, ao mesmo tempo, 

dar foco ao processo discursivo.  

As etapas da análise dos dados e produção de relatório de pesquisa – o texto da 

tese – foram sendo vivenciadas de modo concomitante e não isolado. Nessas etapas os 

vários discursos, as muitas vozes (vozes dos estagiários, vozes dos teóricos que 

referenciaram nosso estudo e nossa própria voz da pesquisadora) se orquestraram e 

                                                           
9
 Os quais se resumiram na Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia do CAP/UERN e na ementa da 

disciplina do Estágio Supervisionado em Educação Infantil. 
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foram colocadas em evidência. A nossa preocupação, nesse momento, foi não incorrer 

em sobreposição de vozes, mas, articulá-las, pô-las em diálogo, em processos de 

negociação e produção de novas formas/visões de conceber o objeto de estudo.  

Desse modo, na análise e interpretação dos dados, bem como na construção 

deste texto-tese, ancoradas em Bakhtin (2003), tentamos entremear, no diálogo, vozes 

das palavras nossas com as palavras alheias – dos entrevistados e dos teóricos. Para o 

autor, no processo da compreensão ativa dos enunciados, as palavras dos outros ou 

alheias vão se tornando minhas próprias palavras quando retiramos as aspas e as 

incorporamos, gradativamente, ao nosso discurso. Essa incorporação das palavras 

alheias defendidas por Bakhtin se aproxima do conceito de internalização formulado por 

Vygotsky quando defende que o processo de aprendizagem vai mais além do que 

identificar aspectos semelhantes ou contrários da palavra do outro, mas se insere no 

discurso do sujeito de forma dialética e dinâmica, porque, a cada palavra do outro, eu 

procuro uma palavra minha que seja correspondente.  

Cabe ressaltar ainda, no que se refere às questões metodológicas, atentamos para 

as proposições de Vygotsky quando se reporta ao método, o qual segundo ele “é ao 

mesmo tempo premissa e produto, ferramenta e resultado da 

investigação” (VYGOTSKY, 1995, p. 47). A tarefa daquele que realiza a análise é 

conhecer os movimentos do sujeito – suas significações e sentidos – produzidos nas 

relações que estabelece e, ao mesmo tempo, as condições dessas mesmas relações. Seu 

método caracteriza-se por: converter o objeto em processo; superar a descrição pela 

explicação científica e permear o estado cristalizado dos processos psíquicos. 

(VYGOTSKY, 1995).  

Tendo esses princípios como orientadores, nosso desafio no construto 

metodológico da pesquisa, foi levar em consideração que cada um de nós ocupa um 

lugar determinado e, deste lugar único, revelamos o nosso modo de ver o outro e o 

mundo que nos envolve (JOBIM, 2003). O território interno de cada um não é soberano, 

como bem explica Bakhtin (2003), pois ser significa ser para o outro e, por meio do 

outro, para si próprio – é com o olhar do outro que me comunico com o meu interior. 

 

2.2.1 Os instrumentos de construção dos dados 
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Para Bakhtin (2003), em sua especificidade, o homem vive enquanto cria textos 

e, se for estudado fora e independentemente do texto, não estaríamos tratando de 

Ciências Humanas. Portanto, o homem, ser expressivo e falante precisa ser 

compreendido em sua ação – seus textos – fonte inesgotável de sentidos e significados 

possível de ser investigada.  

Com a intenção de buscar os discursos produzidos pelos sujeitos da pesquisa, o 

trabalho de campo engendrou-se tendo por base instrumentos desencadeadores de 

discursos, como Freitas (2011) os nomeia. Em suas palavras, “[...] eles se constituem 

como diferentes estratégias criadas para possibilitar que o discurso emerja e que o 

pesquisador possa interagir com ele num processo compreensivo e dialógico”. 

(FREITAS, 2011, p. 10). Desse modo, recorremos no decorrer da pesquisa aos seguintes 

instrumentos desencadeadores dos discursos: 

A documentação: contribuiu com informações que forneceram detalhes específicos 

sobre o objeto de estudo
10

. Cabe destacar que estudar a partir dos discursos dos sujeitos 

pesquisados exigiu também uma compreensão ativa dos discursos presentes nos 

documentos que perpassam o objeto de estudo. Como alerta Bakthin-Volochinov 

(1999), o discurso escrito é parte de uma discussão ideológica que refuta, confirma, 

antecipa e responde a alguma coisa. Os documentos legais são, enquanto produções 

históricas e sociais, ao mesmo tempo constituídos e constitutivos nessa/dessa realidade. 

Questionário: aplicado junto aos graduandos com a intenção de obter informações 

gerais sobre suas condições pessoais-acadêmicas-profissionais (APÊNDICE 3). 

Entrevistas semiestruturadas individuais e coletivas: realizadas no intuito de criar 

diferentes condições de produção do discurso e favorecer a situação dialógica para a 

produção e exposição de ideias por parte dos partícipes da pesquisa. Em nosso estudo, 

converteram-se na fonte mais importante de informações para o desvelamento do objeto 

de estudo. 

Em nosso trabalho a entrevista é compreendida como uma prática social situada 

em um dado espaço-tempo, em que os sujeitos envolvidos na interação estabelecida 

podem refletir sobre suas experiências com foco no objeto proposto pelo pesquisador. 

                                                           
10 Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia do CAP/UERN e a ementa da disciplina do Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil. 
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Nesse sentido, ela se caracteriza como um acontecimento comunicativo no qual os 

interlocutores (pesquisador e pesquisados) constroem, conjuntamente, em negociação de 

sentidos, uma versão sobre o objeto de estudo. 

 

2.2.1.1 As entrevistas dialógicas e sua contribuição para apreender sobre o outro e 

aprender com o outro 

Ao planejarmos o processo de entrevista de nossa investigação o primeiro 

pensamento que veio à tona foi o que aprendemos com Bakhtin (1988, p. 138) “só a 

corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua significação”. Assim, 

pensamos a entrevista como uma instância de produção do discurso, onde sentidos iam 

se produzir, tanto para quem falava, como para quem ouvia, em  um movimento de 

troca de posições na situação da interação. 

Segundo Minayo (1996:109), o que torna a entrevista instrumento privilegiado 

de construção de informações é a possibilidade de a fala ser reveladora de condições 

estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e, ao 

mesmo tempo, ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de 

grupos determinados, em condições históricas, sócio–econômicas e culturais 

específicas. 

Partindo desses pressupostos, em todo o percurso das entrevistas – individuais e 

coletivas – nos orientamos pela percepção de que uma situação de pesquisa é sempre 

um encontro entre sujeitos, um diálogo no qual pesquisador e pesquisado se 

ressignificam. 

Assim, ao produzir o roteiro/guia para as sessões de entrevistas, construímos 

questões a partir de eixos temáticos (APENDICE 4), onde procuramos discutir questões 

referentes à  criança, Educação Infantil, Professor de Educação Infantil e o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil.  Apesar de todas as entrevistas seguirem um 

planejamento previamente definido – o roteiro não permaneceu fixo no momento das 

entrevistas porque na medida em que o diálogo iniciava – discutíamos e 

reestruturávamos questões no intuito de esclarecê-las ou aprofundá-las, seguindo os 

fios/pistas fornecidos pelos entrevistados (ou a falta deles). 

 A interação com nossos participantes transcorreu de maneira aberta e flexível 

sem, contudo, perdermos de vista o nosso objetivo de discussão e reflexão – nossa 

posição na situação. As entrevistas foram realizadas em horários previamente acordados 
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por nós e pelos estagiários partícipes da pesquisa mediante sua disponibilidade, numa 

sala de aula do Departamento de Educação do CAP/UERN (em horário em que as salas 

estão disponíveis)
11

, o que contribuiu para que se sentissem à vontade para o diálogo e, 

também, para uma composição sociocultural da situação. 

Sob a autorização dos estagiários partícipes da pesquisa, as entrevistas foram 

gravadas e transcritas pela pesquisadora. O registro produzido inicialmente foi, 

posteriormente, lido com cada estagiário individualmente, visando sua retomada, 

entendida como necessária para fins de ratificar, retificar, ampliar algum enunciado, 

como também, manter a fidedignidade do registro dos discursos, considerando que a 

linguagem é o fio com que se tecem os textos e que estes podem sempre ser retomados.  

A primeira etapa das entrevistas ocorreu de maneira dialógica individual. A 

entrevista dialógica nasce do conceito bakhtiniano de diálogo e é concebida como uma 

produção de linguagem, sendo, pois, um evento social (FREITAS, 2002, p. 29). 

Segundo Freitas (2007), 

 

A entrevista acontece entre duas ou mais pessoas: entrevistador e 

entrevistado(s) numa situação de interação verbal e tem o objetivo de 

mútua compreensão. Não uma compreensão passiva baseada no 

reconhecimento de um sinal, mas uma compreensão ativa que, no 

dizer de Bakhtin (1988), é responsiva, pois já contém em si mesma o 

gérmen de uma resposta. O ouvinte concorda ou discorda, completa, 

adapta, repensa e essa sua atitude está em elaboração constante 

durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início 

do discurso [...]. Na situação de entrevista compreender ativamente o 

enunciado de outrem significa orientar-se para o outro [...]. A partir 

dessas considerações, justifica-se chamar a entrevista, que se realiza a 

partir dessa concepção, de dialógica, pois ela estabelece uma relação 

de sentido entre os enunciados na comunicação verbal (FREITAS, 

2007, p. 34-36). 

 

 

Esses preceitos delineados por Freitas (2007) nortearam nosso posicionamento 

durante o processo das entrevistas individuais, nas quais os enunciados proferidos pelos 

sujeitos pesquisados nos provocavam e nos levavam a sintetizar suas falas, tencionar, 

questioná-los e provocá-los novamente. Da mesma forma, os questionamentos, sínteses, 

provocações, levavam os pesquisados a terem uma atitude responsiva sobre seus 

discursos, ou seja, sentiam necessidade de responder novamente. 

                                                           
11

 No referido curso as salas de aulas estão sem utilização tanto no horário da tarde como no da manhã, 

visto que, só funcionam no turno noturno. 
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Ao todo, desenvolvemos dezesseis encontros-entrevistas
12

, sendo quatro com 

cada um dos quatro sujeitos partícipes de nosso estudo, caracterizados mais adiante.  

De maneira positiva, as entrevistas dialógicas individuais com os Estagiários 

atingiram nosso objetivo que foi investigar os saberes construídos pelos Estagiários a 

partir do Estágio Supervisionado em Educação Infantil, bem como a visão desses 

Estagiários acerca do referido Estágio. 

Contudo, em um segundo momento do percurso de investigação, após cursarmos 

a disciplina Seminário: Interação Verbal na Sala de Aula, onde tivemos a oportunidade 

de aprofundar estudos da perspectiva de M. Bakhtin (com a teoria enunciativa da 

Linguagem) e onde realizamos discussões acerca de procedimentos metodológicos 

relativos a entrevistas coletivas (KRAMER, 2003), compreendemos que a retomada das 

entrevistas, agora de maneira coletiva, traria mais elementos discursivos para nossas 

análises. 

Realizamos novos encontros com os estagiários partícipes da pesquisa, agora de 

maneira coletiva, com o objetivo de provocar o debate entre os participantes de modo a 

propiciar que pudessem, mediados pelas palavras dos outros, refletir sobre seus próprios 

dizeres e repensar os sentidos dados às questões discutidas durante as primeiras 

entrevistas (individuais). Durante as entrevistas coletivas, os Estagiários ouviram uns 

aos outros e foi possível perceber que um clima de debate, de “espontaneidade 

mediada” se instaurou e um aprendizado mútuo emergiu. Nesse sentido, a interação nas 

entrevistas coletivas constituiu uma importante experiência para nós, enquanto 

pesquisadora, e para os Estagiários partícipes, riqueza revelada na análise dos registros 

efetuados.  

Durante as interlocuções dos encontros coletivos a pesquisadora se constituiu no 

outro, o “estrangeiro” (Amorim, 2004) que vem em busca da palavra dos sujeitos, mas 

que também oferece sua contrapalavra. Do mesmo modo, cada um dos sujeitos 

participantes foi um outro que, de seu lugar, ofereceu sua palavra, seu “excedente de 

visão” sobre a experiência de Estágio Supervisionado em Educação Infantil. 

Portanto, a conjunção de modalidades de entrevistas desenvolvidas numa 

perspectiva assumidamente dialógica propiciaram atingir o objetivo primeiro, ou seja, 

trazer o olhar dos Estagiários acerca de suas vivências durante o Estágio Supervisionado 

                                                           
12

 Esses encontros-entrevistas desenvolveram-se mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Ver Apêndice 1. 
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na Educação Infantil do curso de Pedagogia do CAP/UERN, levando à discussão sobre 

os saberes específicos da Educação Infantil possíveis de serem construídos a partir do 

referido Estágio. 

2.3 A ANÁLISE DOS DADOS 

 Concomitantemente à construção dos dados fomos realizando sua interpretação, 

cuja realização se ancorou em referenciais da discussão de Vygotsky sobre o significado 

da palavra como unidade de análise e, em Bakhtin (2003) que assume a perspectiva de 

que a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido – visões de 

mundo, valores. 

Na captura de palavras significativas à questão da pesquisa, a partir da discussão 

de sentido e significado em Bakhtin e Vygotsky, procuramos nos apropriar da cadeia de 

sentidos expressos nos dizeres dos estagiários entrevistados. Consubstanciadas por esses 

referenciais procedemos à leitura-compreensão do córpus. Para isso, fomos realizando 

várias leituras de todo o material, destacando os enunciados que trouxessem algumas 

pistas para a compreensão da questão de pesquisa. Juntamente a essas leituras fomos 

fazendo apontamentos, destacando e contextualizando os enunciados formando Núcleos 

de Sentido, a partir dos quais organizamos os capítulos deste texto. 

Segundo Bakhtin (2003) o dialogismo se apresenta como princípio constitutivo 

da linguagem, que corresponde ao seu funcionamento real. Um dado enunciado faz uso 

de outros discursos dentro de uma esfera de comunicação verbal e mantém com estes 

uma relação de sentido: “A relação dialógica é uma relação (de sentido) que se 

estabelece entre enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se 

justapostos no plano do sentido (não como objeto ou plano linguístico) entabularão uma 

relação dialógica” (BAKHTIN, 2003, p. 345).  

 A relação entre discursos, ou seja, a incorporação de outros discursos por um 

dado enunciado traz a reflexão sobre as várias vozes que se manifestam neste 

enunciado. Assim, o dialogismo é concebido como um espaço de interação entre o eu e 

o tu, ou entre o eu e o outro, uma vez que todo discurso vem interpelado por outras 

vozes. A importância do outro na constituição do sentido, a concepção de que outras 

vozes constituem o discurso é o que se classifica como polifonia, em que as vozes 

presentes no romance respondem por elas mesmas, não sendo objeto do discurso do 

autor, mas sujeitos de seus próprios discursos.  
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A face sócio-histórica da linguagem é a única possível para Bakhtin - esta nunca 

pode ser pensada isoladamente, como individual. Isso porque, por um lado, todo 

enunciado é dialógico; por outro, as vozes que compõem a dialogia bakhtiniana são 

sempre sociais. Os sujeitos, por seu turno, também são sempre sociohistóricos, 

condicionados pelos processos materiais de produção, e constituídos necessariamente na 

alteridade possibilitada por esse contexto sócio-histórico.  

 Durante as análises, concebemos os discursos como um evento social, não se 

caracterizando como sendo um acontecimento contido em uma linguística abstrata, nem 

como algo originado da consciência subjetiva do enunciador do discurso, mas como um 

enunciado concreto que nasce, vive e morre por meio de um processo de interação com 

o meio social (BRAIT, 1999).  

Corroborando com essas teorizações bakhtinianas, buscando nos orientar por 

esses princípios, construímos nosso dispositivo analítico articulando nossa pergunta de 

estudo ao material empírico construído nas entrevistas, juntamente com posições e 

fundamentos teóricos que ancoravam nosso estudo. Mediante esse entrecruzamento de 

discursos, construímos nosso discurso síntese das interpretações acerca de que saberes 

específicos da Educação Infantil são possíveis de ser construídos no Estágio 

Supervisionado. 

O nosso papel na análise dos dados foi de interpretante, em atitude responsiva e 

responsável em busca de compreender os sentidos e significados produzidos pelos 

sujeitos dos discursos, reconhecer a rede de fios dialógicos que conectam tempos e 

espaços, vozes mais ou menos polêmicas, linguagens em desacomodação constante. De 

maneira consistente, os estudos de Bakhtin (2003), juntamente aos de Vygotsky, nos 

conduziram à forma de interpretar e desvelar os sentidos presentes e ocultos (não ditos) 

nos dizeres dos estagiários partícipes de nossa pesquisa considerando-os como sujeitos 

ativos, coautores de nossos dizeres. 

Por fim, o processo de análise teve que enfrentar o desafio de produzir sentido 

para os ditos, assim como na escrita deste texto se coloca o desafio de apresentar o que 

se criou no processo de pesquisa de forma inteligível.  

 

2.4 OS ESTAGIÁRIOS COLABORADORES DA PESQUISA 

Em uma pesquisa reconhecer que o outro me constitui, constitui-se e que nós nos 

constituímos nas tramas das diversas relações é o grande desafio de qualquer 
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pesquisador. Foi com esse outro que buscamos produzir essa pesquisa, foi com seus 

discursos que realizamos nossas interpretações, análises e sínteses. 

Os outros com quem buscamos construir essa pesquisa foram estudantes 

matriculados na disciplina Estágio Supervisionado em Educação Infantil, ofertada no 

quinto período do Curso de Pedagogia no turno noturno do CAP/UERN. Foi com esses 

sujeitos que passamos a nos encontrar nas segundas-feiras, das 8h40 às 11h 30, durante 

o primeiro semestre de 2012.  

A escolha dos partícipes de nossa pesquisa aconteceu a partir de critérios: 

 Deveriam estar matriculados na disciplina Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil; 

 Deveriam residir em Patu/RN (sede do CAP/UERN) ou em cidades 

próximas, de modo a tornar viáveis os encontros necessários; 

 Deveriam aceitar e assumir o compromisso de participar da pesquisa até 

o final. 

Seguindo esses critérios, como passo inicial do percurso de definição dos 

sujeitos, durante uma das aulas do Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

apresentamos nossa proposta de pesquisa e fizemos o convite para os graduandos.  

Por ser uma turma onde a maioria dos alunos é de outros municípios, onde 

apenas oito alunos moravam em Patu/RN ou em cidades vizinhas, logo grande parte da 

turma ficou excluída em virtude de não tornar-se exequível uma sequência de encontros 

necessários à construção dos dados
13

. Outros sinalizaram interesse, mas, por 

trabalharem em dois turnos e estudarem à noite, não poderiam assumir os compromissos 

propostos.  

Dos oito alunos que moravam em Patu/RN ou nas proximidades, três de cidades 

vizinhas justificaram dizendo que não poderia participar porque trabalhavam e também 

por terem dificuldades de locomoção. Dos cinco alunos restantes, somente quatro se 

disponibilizaram a participar. 

Assim, chegamos aos quatro Estagiários partícipes da pesquisa, identificados 

como Mariana, Juliana, Marcos e Paulo
14

, com quem passamos a dialogar por 

praticamente um ano. Já no nosso primeiro encontro, logo dois dias depois deles 

aceitarem participar da investigação, quando firmaram o compromisso de participar da 

                                                           
13

 Alunos que moravam na Serra de Martins/RN e outros em comunidades rurais. 

14
 Estes nomes são fictícios a fim de preservar o anonimato dos Estagiários. 



60 

 

pesquisa, apresentamos novamente nosso plano de investigação e organizamos um 

primeiro cronograma de encontro. Procuramos, desde o princípio, seguir as orientações 

de Jobim e Souza (2011) sobre como olhar para os nossos partícipes da pesquisa: “[...] 

O outro não é apenas um objeto a ser pesquisado ou um informante de dados a serem 

analisados, mas é um sujeito, cuja palavra confronta-se com a do pesquisador, exigindo 

um posicionamento, uma resposta” (JOBIM e SOUZA, 2011, p. 141). 

Ao mesmo tempo, nos preocupamos em assumir uma posição, tal como proposta 

por Amorim (2004) – de que o pesquisador é como se fosse “uma espécie de hóspede e 

anfitrião ao mesmo tempo. [...] abandona seu território, desloca-se em direção do país 

do outro, para construir uma determinada escuta da alteridade, e poder traduzi-la e 

transmiti-la” (AMORIM, 2004, p. 26). Assim, ao mesmo tempo em que me “hospedo” 

no campo de pesquisa, recebo e acolho o outro, sujeito da pesquisa. 

Em todo percurso da pesquisa procuramos estar cientes que, se por um lado o 

pesquisador, ao definir o perfil dos sujeitos, escolhe a quem sua palavra se dirigirá no 

decorrer do processo da pesquisa, por outro, os sujeitos, ao aderirem à pesquisa, 

também escolhem o pesquisador como um outro a quem dirigirão sua palavra. Em todo 

o tempo da pesquisa, na relação com os estagiários, procuramos guardar essas 

orientações, as quais foram de grande valia, pois na verdade, eles se tornaram parceiros 

de investigação no campo empírico. 

Para a caracterização dos partícipes, recorremos aos dados construídos a partir 

do questionário aplicado nos encontros iniciais. O quadro abaixo busca sintetizar um 

perfil dos Estagiários colaboradores desse estudo. 

 

QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DOS PARTÍCIPES DA PESQUISA 

ESTAGIÁRIOS IDADE  SEXO  EXPERIÊNCIA 

NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

EXPERIÊNCIA 

EM OUTRO 

SEGMENTO DE 

ENSINO 

ONDE 

ESTAGIOU 

MARIANA Entre 

20 e 25 

anos 

F Não Não Pré II 

JULIANA Entre 

20 e 25 

anos 

F Não Sim PréI 
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Fonte: Informações dos questionários aplicados para conhecimento do perfil dos Estagiários participantes 

da pesquisa  

 

Como demonstrado, a faixa etária predominante dos Estagiários encontra-se 

entre 20 a 25 anos, configurando um quadro jovem que ingressa na educação. Outro fato 

que chama atenção é que todos dizem não ter tido experiência na docência da Educação 

Infantil, apesar de dois deles afirmarem que têm experiência em outros segmentos de 

ensino, uma delas de dois anos numa turma do 2º ano do Ensino Fundamental e outro 

menos de um ano com crianças de seis anos – primeiro ano, portanto, numa escola da 

rede particular de ensino. Desse modo, as vivências propiciadas durante o Estágio 

Supervisionado configuraram-se, para esse grupo, como de ingresso no contexto de 

trabalho nesse segmento educacional. 

Outro aspecto que destacamos é que, apesar de não terem tido nenhuma 

experiência, ainda, na Educação Infantil, demonstram grande interesse em atuar nessa 

etapa futuramente. Quando questionados acerca do campo em que pretendiam trabalhar 

após a conclusão do curso, as respostas se dividiram entre fazer concurso para atuar 

como docente na Educação Infantil e atuar na área de gestão e coordenação escolar, 

campos privilegiados nos interesses de grande parte dos ingressantes no curso nos 

últimos anos, de acordo com relatos de professores e trocas informais entre colegas 

docentes do Curso de Pedagogia. Essa preferência revelada nos dá indícios de que as 

vivências no Estágio foram positivas no sentido de produzir expectativas de atuação. 

Todos compartilharam vivências do Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil em estabelecimentos de pré-escola da rede municipal de ensino, visto que, em 

seus questionários todos dizem que estagiaram em turmas de Pré I e Pré II. Seus relatos 

informam que as turmas eram compostas por, aproximadamente, 20 a 25 crianças em e 

que cada turma tinha duas professoras colaboradoras
15

 (uma titular, com graduação em 

                                                           
15

 Nomenclatura dada às professoras responsáveis pelas salas de aulas onde os graduandos fazem o 

Estágio. 

MARCOS Entre 

20 e  25 

anos 

M Não Não Pré II 

PAULO Entre 

20 e 25 

anos 

M Não Sim Pré II 
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Pedagogia, e uma auxiliar, com formação em nível médio). Essas informações também 

dão indícios de significativas mudanças no cenário dessa etapa, tanto em relação à 

formação do professor responsável – graduação em Pedagogia – como na composição 

das turmas, em um número adequado às definições das DCNEIs 2009 (BRASIL/CNE 

2009), como ainda, no que indica em relação à condição de trabalho do professor e 

atendimento das crianças – a existência de uma professora auxiliar, ainda que com 

formação em nível médio, mas que abre possibilidades de divisão e, consequentemente, 

melhoria na realização das funções/tarefas junto às crianças em suas necessidades.  

Destarte, o delineamento das características dos partícipes da pesquisa foge da 

perspectiva de enquadrar os Estagiários em esquemas rígidos de análise, a intenção aqui 

é possibilitar ao leitor uma visão geral do perfil dos Estagiários que participaram da 

pesquisa. A riqueza de suas experiências pode ser percebida nos próprios discursos ao 

longo deste trabalho. Desse modo, a perspectiva de cada Estagiário – sua voz – a 

compreensão que tem/teve acerca da Educação Infantil e do próprio Estágio 

Supervisionado, a própria descrição da construção de saberes durante o seu processo 

formativo serão delineados através dos seus dizeres/discursos no decorrer deste estudo. 

 

2.5 CONTEXTO DA PESQUISA – O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO 

DE PEDAGOGIA DO CAP/UERN 

O Estágio Supervisionado I em Educação Infantil, enquanto componente 

curricular do quinto período do curso de Pedagogia do CAP/UERN, está incluído na 

categoria de especialização (atuação no ensino) e compreende conhecimentos 

específicos à formação do professor, passíveis de mudanças mediante as condições 

concretas e demandas do(s) campo(s) de atuação profissional estabelecido(s) no 

programa formativo. De maneira específica, o projeto “centra-se na atuação do Ensino e 

na atuação da Gestão Educacional, cuja ênfase está atribuída à primeira” (PPC 2008, 

p.44). 

Na proposta formativa do PPC dessa instituição, o Estágio Supervisionado é 

compreendido enquanto atividade teórico-prática, com finalidade instrumentalizadora 

da práxis, não se limitando à aplicação de técnicas ou conhecimentos adquiridos de 

forma isolada na formação acadêmica, mas envolvendo a produção crítica de 

conhecimentos pelos formandos-estagiários.  

No Projeto Pedagógico do curso o Estágio tem como objetivo geral: 
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Contribuir para a formação de um profissional reflexivo, pesquisador, 

comprometido com o pensar/agir diante das problemáticas 

educacionais evidenciadas nos espaços escolares e não escolar lócus 

de ação profissional do futuro licenciado. O Estágio configura-se, 

assim, como um espaço de produção do conhecimento que favorece a 

pesquisa e a extensão através da troca de experiência entre os 

envolvidos no processo e do aprimoramento progressivo do 

conhecimento sistematizado, a partir da confluência das diversas 

atividades curriculares, não se limitando assim, a transferência linear 

da teoria para a prática (PPC, 2008, p.63). 

 

O referido PPC (2008) enfatiza, ainda, que por meio do Estágio o curso de 

Pedagogia pretende proporcionar aos formandos um espaço de vivência profissional 

com base na investigação, reflexão, problematização e elaboração de projetos de 

intervenção nas práticas pedagógicas da Educação Infantil (PPC, 2008).   

Na ementa desse componente curricular é ressaltada sua finalidade de 

aproximação sistemática e metódica com o rico campo de pesquisa próprio aos espaços 

educacionais que desenvolvem ações pedagógicas na Educação Infantil, com o intuito 

de conhecer e contribuir para os atendimento das demandas dos processos educacionais 

nesse nível de ensino. 

No PPC do CAP/UERN o Estágio Supervisionado tem uma carga-horária de 475 

horas que são distribuídas da seguinte forma: Estágio I, em Educação Infantil, com 150 

h/a; Estágio II , nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com 160 h/a; e o Estágio III, 

vivenciado em contextos não-escolares, com 165 h/a. Essa carga horária visa 

possibilitar ao graduando acompanhar e vivenciar situações peculiares ao exercício da 

docência escolar que não acontecem de forma igualmente distribuída em cada um 

desses contextos, concentrando-se em situações tais como: elaboração do projeto 

pedagógico, organização das turmas, do tempo e do espaço escolares; articulação entre 

as proposições teóricas e as questões da prática, visando à construção de um 

conhecimento significativo propiciado pela vivência orientada do movimento ação-

reflexão-ação. 

De modo específico, o Estágio I (em Educação Infantil) envolve o estudo, a 

análise, a problematização, a reflexão e a elaboração de proposição de soluções às 

situações de ensinar e aprender; elaborar, executar e avaliar projetos de ensino, não 

apenas na sala de aula, mas, também, na escola e na sua relação com a comunidade. De 

acordo com o PPC do curso, sua estruturação deve se efetuar da seguinte forma: 
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QUADRO 2: ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

LOCAL 

Educação Infantil (Creche 

ou Pré-Escola 

ATIVIDADES/ CARGA-HORÁRIA 

 Orientações/discussões teórico- metodológicas- 45h; 

 Observação direta nas salas de aulas – 20h; 

 Planejamento de ações pedagógicas para desenvolver 

na sala de aula– 20h; 

 Aplicação do planejamento de 50h, sendo no mínimo 

40h de trabalho na sala de aula, diretamente com os 

alunos, podendo 10h serem operacionalizadas com 

outros atores da escola e comunidade – 50h; 

 Registro e sistematização da experiência -11h; 

 Avaliação e apresentação na escola campo de estágio, 

do plano de trabalho desenvolvido - 4h. 

Dados do PCC do Curso de Pedagogia do CAP/UERN, 2008. 

O Estágio Supervisionado é reconhecido pelo Projeto Pedagógico desse Curso 

de Pedagogia do CAP/UERN (PPC, 2008) como um componente curricular onde o 

processo de aprendizagem é estabelecido na relação entre um aluno-aprendiz-estagiário 

e um docente “experiente” no campo de estágio com a mediação de um professor 

supervisor acadêmico. Desse modo, o Estágio Supervisionado pressupõe atividades 

pedagógicas efetivadas em um ambiente institucional de trabalho que pode oferecer 

situações contextualizadas de vivências próprias do exercício docente a ser assumido 

pelo futuro profissional. 

De maneira geral, observando as pontuações do PPC (2008) e a ementa do 

referido Estágio Supervisionado, percebemos que na documentação desse curso de 

Pedagogia ao qual pertence – ele tem sido significado positivamente. De acordo com o 

PPC (2008) ele configura-se como o primeiro momento, desse curso de Pedagogia, em 

que o graduando tem oportunidade de vivenciar situações de docência, e, na Educação 

Infantil, aparece como o único momento de vivência nessa área. 

Estamos cientes de que esse Estágio Supervisionado configura-se como um dos 

momentos de formação do professor em sua etapa inicial. Não é o único e, talvez para 

os graduandos, não seja o mais importante, entretanto, é fundamental, pois consiste – ou 

pode consistir – em uma instância de articulação, no contexto limitado da formação 

inicial, marcado por regulamentações, múltiplas demandas sociais e históricas, entre um 

lastro teórico básico, e suas implicações práticas – não dadas, mas por serem 



65 

 

construídas no próprio fazer – que muda a cada situação de tempo, lugar e relações 

sociais (MELO & CARVALHO, p.14). 

No PPC (2008) esse Estágio é um componente curricular obrigatório e deve 

está intrinsecamente articulado com a prática e com as atividades de trabalho 

acadêmico, como evidencia o quadro 2 ele deve ser realizado diretamente em unidades 

de Educação Infantil que atenda crianças de 0 a 5 anos de idade. Nas orientações 

relacionadas a esse Estágio é definido que ele deve se realizar em Patu/RN lócus onde o 

curso de Pedagogia funciona. No entanto, é feita uma ressalva, sempre que o número de 

matriculados nesse componente curricular ultrapassar o número de 40 (quarenta) alunos, 

uma vez que no município de Patu só existem 06 (seis) escolas públicas que oferecem 

Educação Infantil - instalar-se-á pólos aglutinadores de estágio em pontos estratégicos 

da região
16

. 

   No quadro 2, também são evidenciadas as atividades que compõem o processo 

do Estágio em Educação Infantil - na proposta desse componente curricular são 

estabelecidas etapas, as quais se resumem em: observação do campo de Estágio, 

planejamento da proposta de intervenção (projeto de docência), a docência 

propriamente dita e o trabalho final com as reflexões sobre a experiência vivenciada. 

Na proposta desse Estágio é definido que para cada grupo de dez Estagiários 

deve-se ter um Professor Supervisor de Estágio
17

, por sua vez, o acompanhamento do 

aluno no campo de Estágio pelo docente do Curso de Pedagogia, deve dar-se através de 

visitas à escola/instituição onde o Estágio se realiza, numa frequência mínima de 02 

(duas) vezes (por Estagiário). 

Com relação ao processo avaliativo do aluno/estagiário a proposta define que 

deve ser realizado conjuntamente entre o Supervisor do Estágio Supervisionado e o 

Professor Colaborador, profissional atuante no campo de estágio que recebe, acompanha 

e orienta o futuro Pedagogo. A avaliação poderá ser concretizada através dos seguintes 

instrumentos acadêmicos: planos ou projetos de trabalho, atuação nas práticas 

educativas, relatório, memorial, artigo, portifólio, dentre outros (PPC, 2008, p.68).     

                                                           
16

 É necessário salientar que o corpo discente é formado, em sua maioria, por alunos oriundos de outros 

municípios do médio-oeste potiguar e municípios da Paraíba, portanto, os polos aglutinadores poderão ser 

em seus municípios. 

17
 No caso desse semestre em que realizamos a pesquisa havia quatro Professores Supervisor de Estágio, 

este número pode variar em cada semestre porque depende do número de alunos matriculados.  
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Por fim, no PPC (2008) no que se refere ao Estágio em tela, é firmado que 

Departamento de Educação-CAP/UERN, através de sua Coordenação de Estágio 

Supervisionado, deve contactar as Escolas-campo de Estágio, Secretaria Municipal de 

Educação de Patu, assim como as dos municípios que tiverem alunos estagiários do 

Curso de Pedagogia-CAP/UERN, a fim de firmar parcerias para a efetivação de um 

Programa de Interação Formativa para o Pedagogo, a exemplo do que propõe a 

Faculdade de Educação-FE/UERN
18

.    

A parceria a ser proposta com os órgãos externos supracitados, segundo o 

(PPC, 2008, p.69) contará com o apoio de órgãos internos da UERN, como PROEG, 

PROEX e PRORHAE, que poderão oferecer assessoramento técnico-administrativo no 

que se refere à elaboração e execução do planejamento que a proposta ora apresentada 

requer.  Este Programa de Interação Formativa apresenta a finalidade de desenvolver 

Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão relativos a: 

a. Formação Continuada para os Professores e Gestores das escolas campo de 

estágio através de Cursos Lato-Sensu, bem como de assistências pedagógicas 

sistemáticas; 

b. Seminários de socialização e avaliação sobre os Estágios Supervisionados; 

c. Pesquisas diagnósticas relativas às necessidades formativas nos espaços 

escolares e acadêmicos (PPC, 2008, p.69). 

A proposta enfatiza que, uma vez em prática estas proposições, os graduandos-

Estagiários terão possibilidade de atuar tanto na docência quanto na gestão de outros 

processos educativos. 

Essas referências sobre o perfil do Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

do curso de Pedagogia do CAP/UERN teve como premissa retratar como está proposto 

este Estágio na documentação oficial do Departamento de Educação do qual ele faz 

parte, a qual define e orienta seu desenvolvimento. A ideia é que durante a análise dos 

dizeres/discursos dos Estagiários, ao longo desse trabalho, possamos ver as 

aproximações, distanciamentos, disparidades, significações e, primordialmente, suas 

contribuições para que os graduandos-Estagiários construam saberes específicos da 

Educação Infantil por meio dele. 

Nesses discursos iniciais sobre as bases Teórico-Metodológica para investigar a 

construção de saberes pelos Estagiários no Estágio Supervisionado em Educação 

                                                           
18

 Localizada no Campus Central em Mossoró/RN 
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Infantil e, para situarmos o leitor sobre as especificidades dos nossos partícipes da 

pesquisa e do contexto de estudo – consideramos de extrema relevância, visto que, 

delineia o desenho que fomos construindo para compreender os discursos/dizeres 

sentidos dados pelos Estagiários ao nosso objeto de estudo, os quais permitirão 

responder nossa questão de estudo. 

Dessa forma, no capítulo a seguir buscamos contextualizar as discussões sobre a 

criança, a Educação Infantil, o Professor de Educação Infantil e suas significações. Para 

isso, as vozes dos Estagiários foram chamadas - no intuito de nos dá pistas sobre como 

o conceito de criança, Educação Infantil e o docente da Educação Infantil pode ser 

significado e ou (re)significado por graduandos da Pedagogia no processo de Estágio 

Supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO 

INFANTIL: SABERES ESPECÍFICOS À 

FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

 

 

 “[...] É impossível ao homem não significar. A significação 

faz parte da atividade humana. Diz-se que o homem busca 

sentido, atribui sentidos”. Smolka (2004, p. 35). 



69 

 

3. CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: SABERES ESPECÍFICOS 

À FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

As pontuações presentes nesse capítulo não pretendem fazer um resgate ou 

inventário histórico exaustivo, mas contextualizar as discussões sobre a criança, a 

Educação Infantil, o Professor de Educação Infantil e suas significações no sentido de 

justificar o nosso objeto de estudo nesse trabalho e compreendermos que suas 

especificidades suscitam a exigência de estudos e discussões sistematizadas que venham 

contribuir para um alargamento do referencial sobre esses eixos de discussão, bem 

como de sua consideração nas instâncias/instituições de formação de profissionais para 

essa etapa. 

Discutir aprendizagens/saberes necessários à atuação do professor de crianças 

bem pequenas – de zero a cinco anos de idade – a serem construídos/apropriados no 

processo formativo de professores incide pensar a criança e suas especificidades, bem 

como sua educação. 

 

3.1 A CRIANÇA, A INFÂNCIA E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

A criança enquanto sujeito humano e categoria social vem sendo tematizada, 

historicamente, principalmente nos dois últimos séculos, em campos como a Filosofia, 

História, a Sociologia, a Antropologia, a Medicina, a Psicologia, a Pedagogia, entre 

outros, com perspectivas e focos diversos. Consideramos pertinente iniciar nossa 

discussão destacando alguns marcos teóricos que contribuem para uma compreensão 

mais alargada e crítica sobre a criança e nos possibilitam, na atualidade, múltiplas 

visões e, com essa multiplicidade, uma concepção multifacetada de sua constituição 

como sujeito, visões que afetaram e afetam as práticas dirigidas à população infantil, 

notadamente as educacionais.    

Dentre as múltiplas perspectivas que tomam a criança e/ou a infância como 

objeto, a história e, mais especificamente, a história da infância, nos informa que até as 

últimas décadas do século XVI, a criança não era considerada em suas especificidades 

(ARIÈS, 1981). Ausente nos estudos científicos e até mesmo nas discussões mais 

sistematizadas no contexto da sociedade, as crianças permaneceram, segundo essa 

perspectiva, praticamente “invisíveis” até o final do século XIX, sendo somente a partir 

de então, mediante as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que 
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emergiram na sociedade europeia que passam a surgir, de modo concomitante, novos 

modos de organização e, em consequência, novos sentidos relativos à família, escola, 

criança, infância e educação infantil.  

Portanto, a produção de conhecimento pertinente à criança e à infância, bem 

como à sua educação, está dialeticamente relacionada com as significações produzidas 

historicamente, resultantes, por sua vez, das bases concretas da estruturação da 

sociedade, como nos informam estudos como os de Áries (1981), Sarmento e Pinto 

(2000), Sarmento (2007), Heywood (2004), Kuhlmann Jr. (2000; 2006), Stearns (2006), 

entre outros. Nos termos fornecidos no âmbito desses estudos de cunho marcadamente 

histórico, mas, também de caráter sociológico, podemos compreender que a infância é 

uma construção histórica, social e cultural, ou seja, os sentidos que orientam as práticas 

culturais institucionalizadas dirigidas às crianças têm origem nas significações 

produzidas socialmente. 

Para Dalberg, Pence e Moss (2003), “a infância é um estágio da vida e um 

fenômeno permanente na sociedade. As crianças vivem através da infância” (p. 85). 

Essa afirmativa indica a relação criança/infância como categorias sociais. Se a infância 

é um conceito historicamente construído, as crianças que a vivem, bem como os lugares 

que ocupam na sociedade também estão sendo historicamente construídos e 

modificados. Para os autores, “a vida da criança é vivenciada por meio de infâncias 

edificadas para ela, através do entendimento dos adultos a respeito do que concebem 

como infância e, ainda, sobre o como as crianças são e devem ser”. (DALBERG; 

MOSS; PENCE, 2003, p. 63).  

Para a elaboração histórica dessas concepções sobre a criança que informam e 

conformam, ainda na atualidade, intervenções sociais dirigidas para ela, a Psicologia é, 

em meio às diversas ciências citadas anteriormente, uma grande propulsora de estudos 

que, de diferentes perspectivas, contribuíram para a composição de visões sobre a 

criança e seu desenvolvimento, visões essas que, como maior ou menor ênfase, circulam 

até nossos dias integrando nossos modos de pensar e agir em relação à infância e às 

populações infantis. 

Dentre as teorizações da psicologia, destacam-se abordagens de cunho 

maturacionista, produzidas entre o final do século XIX e início do século XX, cujas 

explicações pertinentes ao desenvolvimento da criança priorizavam as bases biológicas. 

Dentre esses estudos podemos destacar Gesell, como pioneiro na observação e descrição 

sistemática do comportamento infantil com vistas a fornecer padrões de 
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desenvolvimento a serem considerados nos estudos e na educação da criança, e ainda 

Binet e Simon, responsáveis pela construção de marcos relativos à determinação 

exclusivamente genérica das características de cada pessoa, inclusive na infância. 

Numa perspectiva oposta, as proposições da abordagem de cunho behaviorista 

de Watson e, principalmente, de B. F. Skinner, até meados do século XX, apontaram 

para determinações exclusivas do ambiente no desenvolvimento da criança, 

considerada, não como sujeito ativo, mas, meramente reativo; não produtor, mas, 

reprodutor de comportamentos. 

É no século XX que emergem, em um movimento de crítica e superação às 

visões acima citadas que as abordagens interacionistas ganham corpo e, com diferentes 

perspectivas epistemológicas, passam a ser difundidas, propiciando outras formas de 

compreender o desenvolvimento da criança. Dentre estas, destacamos epistemologia 

genética de Jean Piaget, a abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky e a teoria 

sociogenética de H. Wallon 

Nas teorizações piagetianas, a criança desenvolve-se mediante fatores que 

envolvem a maturação orgânica, as experiências do sujeito com os objetos do meio 

social, as interações e transmissões sociais e ainda mecanismos internos de regulação 

entre a atividade mental e os desafios do meio. Nesses termos, para o autor, o 

desenvolvimento da criança faz-se através de processo de interação entre ela e seu meio, 

ou seja, são os desafios com os quais se depara, constantemente, desde o nascimento, 

que mobilizam mecanismos internos e fazem emergir estruturas mentais que 

caracterizam, em estágios sucessivos de aparecimento, as relações da criança com o 

mundo e sua compreensão sobre ele. 

Nesses termos, Piaget atribuiu à criança um papel ativo nas experiências e 

interações pelas quais conhece os objetos do meio: em vez de apenas reproduzir 

experiências e transmissões sociais, as crianças, segundo o autor, transformam o vivido 

e inventam modos próprios de explicação, produzindo uma lógica infantil, que se 

diferencia da racionalidade adulta. Nessas relações, a brincadeira-jogo simbólico tem 

papel predominante como linguagem essencial da criança. Em que pese a matriz 

interacionista, as proposições piagetianas enfatizam a dimensão biológica do 

desenvolvimento em detrimento do papel social e da aprendizagem, chegando a 

distinguir entre “desenvolvimento intelectual [...] psico-social [...] e o que podemos 

chamar espontâneo [...] psicológico [...] que é o desenvolvimento da inteligência 
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mesma: o que a crianças aprende por si mesma, o que não precisa ser ensinado [...] 

(PIAGET, 1973, p.8). 

No mesmo período, com uma matriz epistemológica diferente, ainda que com 

pontos de aproximação, entre eles a crítica à psicologia da época, a abordagem 

histórico-cultural de L. S. Vygotsky propõe que as crianças, portadoras de estruturas 

orgânicas elementares (seu sistema nervoso, seus órgãos do sentido) e mediadas pelo 

meio sociocultural – os outros e a linguagem – desenvolvem complexas funções 

mentais, tipicamente humanas (atenção, percepção, memória, linguagem, raciocínio, 

vontade, imaginação, consciência). Tais funções emergem no plano individual mediante 

seu compartilhamento no plano social, nas interações e relações sociais. Para Vygotsky 

(2008) as crianças se desenvolvem enquanto se apropriam das práticas da cultura em 

processo que não é de mera reprodução, mas de conversão, de transformação, mediante 

relações recíprocas de ação e inserção – as crianças agem no/sobre o meio em que 

vivem, suscitam ações dos outros que, por sua vez, respondem e medeiam novas ações.  

Desse modo, embora semelhantes como seres humanos e sociais, constituem-se 

como sujeitos únicos, singulares. Nessa abordagem, as práticas e instituições da cultura 

– a família, a escola, a igreja – são cruciais ao desenvolvimento dos, pois mediadores de 

modos de funcionamento psíquico próprios do contexto sociocultural. As subjetividades 

constituem-se em meio à intersubjetividade, em processo mediado pela linguagem, 

como significação-produção de sentidos, com cujo material as crianças podem produzir 

suas culturas, seus modos próprios infantis de ser e estar no mundo (VYGOTSKY, 

2008; SMOLKA, 2002). 

O desenvolvimento, para Vygotsky, é compreendido como movimento, isto é, 

processo dinâmico, no qual a criança e todos os que convivem com ela, seus outros 

sociais, estão em constante processo de mútua transformação, num mundo em mudança, 

onde as alterações individuais são tornadas possíveis pelas características de cada 

sujeito em ação, mas também pelas características do meio social no qual esse 

desenvolvimento ocorre (VASCONCELLOS, 2011), entrelaçando-se o social, o cultural 

e o histórico. 

As aprendizagens propiciadas pelo meio social são, então, fundamentais como 

impulsionadoras do desenvolvimento de novas funções mentais, o que inclui a 

brincadeira, atividade destacada nessa abordagem como tendo um papel significativo no 

desenvolvimento das crianças, pelo fato de que, mediante suas experimentações lúdicas, 
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a criança pode experimentar modos de ação mais elaborados que, ao serem exercitados, 

podem ser, segundo as possibilidades das crianças, apropriados (VYGOTSKY, 2008). 

A abordagem sociogenética de H. Wallon, também originária do mesmo período 

– início até meados do século XX – avança nas teorizações já existentes sobre o 

desenvolvimento da criança, que em muito se aproximam das teses vygotskyanas. O 

autor defende que a gênese do desenvolvimento da pessoa – que envolve, não apenas 

sua cognição, mas seu corpo e suas emoções – é essencialmente social. Para ele, o 

desenvolvimento psicológico da criança é resultante da interação entre fatores orgânicos 

e sociais, o que impõe que se busque compreender a criança situada em seu contexto, 

nas relações sociais das quais participa e nas quais age como pessoa inteira. 

Portanto, o ambiente social em que o ser humano nasce e se desenvolve – os 

instrumentos, os símbolos, os conhecimentos, as linguagens, as práticas, as relações – 

constitui o seu recurso básico de desenvolvimento. Nas experiências que vivencia junto 

com os outros, a criança opera de forma própria as funções psicológicas já 

desenvolvidas e, gradativamente, ao compartilhar com os outros, integra novos modos 

de ação, de funcionamento, o que a faz avançar em seu desenvolvimento (WALLON, 

1995; SMOLKA, 2000; VASCONCELLOS, 2011). 

Destaca-se, também nessa abordagem da psicologia, o papel do meio social, das 

instituições sociais, suas visões, suas práticas, ruas relações, seus instrumentos e seus 

agentes no desenvolvimento de novas funções na criança, entrelaçando-se as dimensões 

corporais – seus gestos, movimentos, expressões –, afetivas e intelectuais, que incluem 

as diferentes linguagens, tal como o jogo, ressaltado por Wallon (1995) como elemento 

fundamental na evolução da criança enquanto mediador de suas relações com a 

realidade social em que está imersa. 

Essas proposições do campo da psicologia, notadamente as abordagens 

interacionistas, principalmente as que afirmam a gênese sociocultural dos processos 

mentais infantis constituem um aporte fundante para a compreensão da criança, de suas 

características, de suas singularidades e capacidades, visto que fundamentam uma 

concepção de criança como ser capaz de aprender, de interagir, de produzir visões 

próprias sobre o mundo, onde a imaginação, a ludicidade, a brincadeira têm papel 

fundamental, sendo constitutivas das especificidades da criança, de sua singularidade 

infantil e pessoal. 

Por outro lado, essas teorizações afirmam o papel do meio sociocultural nesse 

desenvolvimento, defendendo seu caráter contingencial, vinculado às condições de 
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possibilidades, não dado naturalmente, nem produzido como mera reprodução. Como 

afirma Vasconcellos (2011, p. 20) essas teorizações “Podem ser interpretadas como 

interlocutoras da Infância e das outras disciplinas que estudam o cotidiano das 

crianças”.  

Em meio a essas construções, coexistem discursos e atitudes que as identificam 

como uma realidade abstrata formada por objetos de pertença, seres que ainda são 

incapazes, sujeitos às normas estabelecidas e alheios às suas possibilidades de desfrutar 

da condição de cidadania. Numa perspectiva de superação dessas visões, os estudos do 

campo da sociologia da infância têm trazido contribuições que ampliam nossas 

possibilidades de conhecimento e ação junto às crianças.   

Nessa perspectiva, Sarmento (2007) destaca que, ao longo da história, é possível 

distinguir duas concepções ou imagens de criança: pré-sociológica e sociológica, 

vinculando-as às teorizações de diferentes campos do conhecimento, como a filosofia, a 

psicanálise, a psicologia. Para o autor, as primeiras reconhecem a criança como má, 

inocente, imanente, naturalmente desenvolvida e mesmo inconsciente. Essas imagens, 

segundo o autor, configuram um conceito segundo o qual as crianças, suas mentes, são 

vazias – e iguais – cabendo aos adultos desenvolvê-las e imprimir-lhes o caráter, a 

razão, pensamentos e sentimentos.  

Quanto à “criança sociológica”, ou pensada segundo a sociologia, Sarmento 

(2007) caracteriza-a como ator social, fruto de uma cultura e, ao mesmo tempo, 

produtor da mesma, são sujeitos contemporâneos, concretos e singulares, capazes de 

participar. Nas proposições dos Sociólogos da infância, as crianças são indivíduos 

ativos na construção das culturas infantis e nas culturas do mundo adulto, na 

valorização das suas ações e perspectivas, como meios indispensáveis para atribuir à 

infância o seu espaço social enquanto categoria ou grupo social. 

Sarmento (2001) adverte, por outro lado, que a infância, como construção social, 

mais que marcas das teorizações, traz as marcas do modo de organização das 

sociedades, o que se revela, na atualidade, na globalização nas identidades que assume e 

sofre as influências das desigualdades sociais. Essas marcas demandam dos campos 

político, em sua regulação pelo econômico que se revela na criação de um mercado 

global de produtos para a infância; cultural, revelado na produção e difusão de mitos 

infantis a partir de séries internacionais; e ainda social, revelado, pela difusão mundial 

da escola de massas. A colonização da cultura industrial globalizada infunde 
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comportamentos consumistas, individualistas, hipercompetitivos e precocemente 

erotizados, impondo a norma moderna da infância. 

De uma perspectiva diferente, Smolka nos questiona também sobre as múltiplas 

imagens de criança que se nos apresentam e nos interpelam na sociedade atual: 

 

Imagens de crianças que brincam, que trabalham, que estudam, que 

aprendem (ou não). Imagem de crianças amáveis e amadas; crianças 

bem comportadas; crianças diferenciadas; crianças confinadas ou 

abandonadas, subjugadas, autônomas, liberadas. Imagens de crianças 

que crescem e deixam de ser crianças. Imagens de crianças quase 

adultas nos seus modos de viver. Imagens de como tudo – a criança, a 

infância, a educação deve ser. Imagens que participam do imaginário 

social de nossa época. (SMOLKA, 2002, p. 100). 

 

Essas imagens revelam as diferentes maneiras como as crianças existem em seus 

diferentes contextos – marcados por desigualdades sociais consequentes de fatores 

econômicos, políticos e culturais – vivem suas infâncias e são pensadas. E nos revelam 

ou nos questionam sobre o que é e qual o lugar da infância. A esse respeito, Sarmento 

(2004) nos propõe: 

 

O lugar da infância é um entre-lugar (Bhabha, 1998) o espaço 

intersticial entre dois modos – o que é consignado pelos adultos e o 

que é reinventado nos mundos de vida das crianças – e entre dois 

tempos – o passado e o futuro. É um lugar, um entre-lugar, 

socialmente construído, mas existencialmente renovado pela acção 

colectiva das crianças (SARMENTO, 2004, p.10). 

 

 

Essas concepções nos revelam como são complexas as conceituações relativas à 

criança e à infância, cuja elaboração vem se intensificando e se transformando, o que 

nos instiga a assumir posições de sínteses que superem as dicotomias e produzam 

referências para as discussões e ações pedagógicas a elas dirigidas, entendendo-as como 

provisórias, lacunares, parciais, possíveis e passíveis de revisão. 

Assim, ao mesmo tempo em que reconhecemos a necessidade de revisão de 

conceitos tradicionalmente relacionados à criança como a imaturidade e incapacidade, 

teorizações do campo da pedagogia, fundados numa perspectiva interdisciplinar 

afirmam a indispensabilidade de se considerar as crianças como cidadãs de direito, 

pessoas concretas, com existência real, com características próprias, ainda que em 

intenso processo de desenvolvimento em todas as suas dimensões e caracterizadas por 
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especificidades que as marcam e as distinguem de indivíduos humanos de outros ciclos 

de vida. 

Para Zabalza (apud Oliveira-Formosinho, 2002) e Kramer (2003) para respeitar 

as crianças e propiciar condições em que possam desenvolver-se plenamente, é preciso 

reconhecer que, por serem indivíduos humanos em fase inicial de vida, elas apresentam-

se: a) vulneráveis e dependentes dos adultos – ou outros da cultura mais experientes e 

responsáveis – em relação a necessidades vitais, cujo atendimento é fundante de seu 

desenvolvimento integral: físico/corporal, cognitivo, simbólico, afetivo; ao mesmo 

tempo, são, desde que nascem, sujeitos competentes, capazes de aprender, de se 

desenvolver, de interagir, se comunicar e participar do meio em que vivem; são 

produtoras de cultura essencialmente lúdica; são pessoas globais, íntegras, não  

divididas em suas manifestações e não divisíveis  em  seu atendimento (LOPES, 2012). 

De modo semelhante, Stearns (2006) considera que algumas características das 

crianças podem ser pensadas como universais. Toda criança é dotada de fragilidade e 

necessita de atenção e cuidados especiais, como alimentação e cuidados físicos, 

requerendo esses cuidados durante muito tempo. Além disso, as crianças são vistas 

como seres diferentes dos adultos, que precisam ser preparados para esta outra fase da 

vida. De acordo com o autor “as infâncias refletem as sociedades em que se inserem e 

também ajudam a construir essas sociedades, por intermédio dos adultos que surgem 

das crianças. A infância, nesse sentido, é uma chave única para a experiência humana 

maior”. (STEARNS, 2006, p.20). 

Também Sarmento (2007, p. 35) nos aponta a necessidade de pensarmos, junto à 

especificidade da infância, algo que lhe confere unidade e lhe constitui como categoria. 

Para o autor, 

[...] a infância deve sua diferença não à ausência de características 

(presumidamente) próprias do ser humano adulto, mas à presença de 

outras características distintivas que permitem que, para além de todas 

as distinções operadas pelo facto de pertencerem a diferentes classes 

sociais, ao gênero masculino ou feminino, a seja qual for o espaço 

geográfico onde residem, à cultura de origem e etnia, todas as crianças 

do mundo tenham algo em comum (SARMENTO, 2007, p. 35). 

 

 

 Para o autor, as crianças têm múltiplas linguagens e racionalidades, que 

incorporam afetos, imaginação, fantasia; são responsáveis e produtivas em seus 

diferentes contextos de vida; estão presentes, vivem e marcam as vidas das pessoas e 
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desses contextos pela participação ativa e produção de culturas infantis; constituem uma 

categoria social de tipo geracional. 

De modo semelhante Dahlberg; Moss; Pence (2003) afirmam que as crianças 

devem ser atores sociais, participando da construção e determinando suas próprias 

vidas, mas também a vida daqueles que as cercam e das sociedades em que vivem, 

contribuindo para a aprendizagem como agentes que constroem sobre o conhecimento. 

Elas têm atividade e função; têm voz própria e devem ser ouvidas de modo a serem 

consideradas com seriedade, envolvendo-as no diálogo e na tomada de decisões 

democráticas; contribuem para os recursos e para as produções sociais, não sendo elas 

simplesmente um custo e uma carga. (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 71). 

Assim, ao mesmo tempo em que precisam ser reconhecidas e atendidas em sua 

relativa fragilidade e vulnerabilidade, enquanto seres humanos em fase inicial da vida, 

quando efetivamente dependem dos outros de seu meio social para serem cuidadas, 

alimentadas, ensinadas, inseridas nas práticas da cultura, as crianças, também por serem 

da espécie humana, precisam ser concebidas como capazes – de aprender, de se 

desenvolver, de interagir, de se comunicar, de produzir diferentes visões de mundo e 

modos de estar no mundo. 

Quanto ao seu desenvolvimento, fundadas no pelo enfoque histórico-cultural, 

assumimos a concepção de que a criança só se desenvolve, isto é, se humaniza-se, 

mediante a apropriação da cultura e no processo de sua atividade. Todas as capacidades 

humanas são, nesse sentido, formadas nas relações concretas – compreendidas na 

materialidade e imaterialidade – entre o homem e o mundo da cultura. 

Desse modo, desde que nasce, a criança necessita de espaços/relações de 

mediação à sua socialização, aprendizado e desenvolvimento, que integram cuidado e 

educação, o que remete aos modos como nossa sociedade vem respondendo às 

demandas educacionais da população infantil. 

Em nosso país, embora a história das instituições de educação infantil remonte 

ao século XIX e, de modo tímido, esse segmento esteja contemplado nas políticas 

públicas, é mesmo somente a partir da Constituição Federal de 1988 que define a 

criança como sujeito de direitos, entre eles, à educação e, de modo mais específico, da 

promulgação da LDB (Lei nº 9394/1996) que institui, como direito das crianças de 0 a 6 

anos de idade, a educação gratuita em creches e pré-escolas. A LDB demarca, portanto, 

o reconhecimento da importância da educação institucionalizada para o 

desenvolvimento integral das crianças, definindo a Educação Infantil como etapa inicial 



78 

 

da Educação Básica, corroborando concepções já defendidas no meio acadêmico, de 

uma função pedagógica de educar-cuidar para os estabelecimentos de educação de 

crianças pequenas. 

 A partir dessa definição legal, são produzidos, nas quase duas últimas décadas, 

regulamentações e documentos oficiais que constituem políticas nacionais, relativos ao 

currículo da Educação Infantil que, por sua vez, assumem e difundem concepções de 

criança e de sua educação. 

Destacamos, dentre esses documentos, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil – RCNEI (BRASIL, 1998) com o objetivo de referenciar e orientar a 

organização das ações pedagógicas nas instituições. Nesse documento, criticado nos 

meios acadêmicos por suas proposições curriculares, consideradas muito próximas às do 

Ensino Fundamental, a concepção de criança que se explicita é de sujeito social e 

histórico, que faz parte de uma organização familiar, de uma determinada sociedade e 

cultura, e tem uma natureza singular, pensa e sente o mundo de um jeito muito próprio, 

mas aprendem e se desenvolvem nas interações que estabelecem desde cedo com 

pessoas próximas, nas brincadeiras e outras experiências vivenciadas no meio que as 

circunda.  

Essa concepção explicita-se também no documento Subsídios para 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 

1998b, Vol. 1):  

 

A formulação de propostas pedagógicas deve nortear-se por uma 

concepção de criança: como um ser humano completo, integrando as 

dimensões afetiva, intelectual, física, moral e social, que, embora em 

processo de desenvolvimento, e , portanto dependente do adulto para 

sua sobrevivência e crescimento, não é apenas um vir a ser; como 

um ser ativo e capaz, impulsionado pela motivação de ampliar seus 

conhecimentos e experiências e de alcançar progressivos graus de 

autonomia frente às condições de seu meio; como um sujeito social e 

histórico, que é marcado pelo meio em que se desenvolve, mas que 

também o marca. (BRASIL, 1998b, p. 7 - destaques nossos). 

 

Essas premissas encontram-se assumidas, de modo reiterado, nos documentos 

subsequentes, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1999, p.01), Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças 

de zero a seis à Educação (BRASIL, 2006a), Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

Educação Infantil volumes I e II (BRASIL, 2006b), Indicadores da Qualidade da 
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Educação Infantil (BRASIL, 2009a, p. 55), Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil
19

, que atualizam as de 1999 (BRASIL, 2010, p. 12). 

Esses documentos e as concepções que explicitam e corroboram visam à 

instrumentalização das instâncias locais na organização e desenvolvimento de práticas 

que superem programas e propostas vinculadas a práticas assistencialistas, filantrópicas, 

disciplinares ou organizadas em função de princípios escolarizantes, subordinados ao 

que caracteriza a organização escolar subsequente, ou seja, o Ensino Fundamental. 

Afirmam a centralidade das crianças na estruturação do processo educativo e no 

planejamento curricular, apontando que o trabalho nas instituições é de natureza 

pedagógica, portanto, sistemático e intencional, o que demanda e implica 

profissionalidade. 

Há que se reconhecer que apesar desses documentos avançarem na maneira de 

conceber a criança e seu atendimento nas instituições educacionais não garantem as 

condições necessárias para sua transposição às práticas concretas, visto que essas 

proposições implicam transformações profundas, não apenas nas concepções e 

princípios, mas, também nas condições objetivas em que se desenvolvem as práticas e, 

de modo especial, na formação dos professores, de modo a superarem visões 

historicamente arraigadas, por vezes conflitantes, pertinentes aos papeis de adultos e 

crianças na sua educação. 

Por exemplo, a compreensão da criança como ser pensante, autônomo, capaz, 

parece contrapor-se à necessidade intrínseca de que ela possa ser apoiada, mediada, em  

seus processos de aprendizagem e desenvolvimento, pelos adultos, assumindo-se, por 

vezes, posturas maniqueístas. Nessa direção, Zabalza (1998), aponta como um dos 

quatro grandes eixos de crescimento futuro para a Educação Infantil o conceito de 

criança pequena que serve de base para a ação educativa escolar e em relação ao qual 

duas ideias básicas se destacam: a criança como sujeito de direitos e a criança como 

pessoa competente. Por conseguinte, em nossas análises e reflexões neste trabalho 

assumiremos como premissa essas duas ideias básicas para conceituar a criança que está 

na Educação Infantil. 

A criança será concebida como sujeito, com vida, e com identidade distinta do 

adulto, com um papel ativo na construção do seu conhecimento, a partir das suas ações 
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 Essa Resolução teve como objetivo fazer uma revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil 
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e pensamentos, sobre o contexto físico e social com o qual interage. Será percebida 

como um todo, incluindo a sua multidimensionalidade - suas diferenças e diversidades; 

as crianças são completas, pois são capazes de sentir, pensar, emocionar-se, imaginar, 

transformar, inventar, criar, dialogar - um corpo produtor de história e cultura. Nesse 

sentido, são seres competentes, isso implica ter em perspectiva, como afirma Zabalza 

(1998), não apenas que sejam felizes e cuidadas mas, “fazer justiça ao seu potencial de 

desenvolvimento durante esses anos que são cruciais” (p. 20).  

Por outro lado, que para a construção desse perfil de criança é de extrema 

relevância que elas possam se relacionar com outras crianças e com adultos 

estabelecendo interações vinculadas aos contextos sociais e culturais em um ambiente 

educativo capaz de potencializar o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, 

inferimos que a Educação Infantil é um contributo para a promoção do pleno 

desenvolvimento da sua personalidade e o respeito aos seus direitos fundamentais.  

Portanto, é imprescindível que o professor conheça a criança para que a contemple em 

suas singularidades, o que inclui valorizar e reconhecer sua identidade ressaltando sua 

pluralidade. 

As crianças da Educação Infantil, incluindo-se os bebês, estão em pleno 

processo de desenvolvimento de capacidades básicas, tais como as percepções, os 

movimentos, a marcha, a simbolização, as múltiplas linguagens, a memória, a 

imaginação, os conhecimentos sobre o mundo, os sentimentos, os afetos. Com tais 

particularidades, as crianças precisam de espaços e tempos organizados de modo a 

explorar, potencializar e ampliar suas capacidades e necessidades (BROUGÈRE, 2002). 

Como enfatiza Oliveira-Formosinho (2002) a criança pequena possui 

características específicas devidas do seu processo de desenvolvimento, no qual 

pensamento, sentimento e movimento caracterizam uma globalidade em sua educação. 

Ao mesmo tempo, apresenta vulnerabilidades físicas, emocionais e sociais, o que 

acarreta uma dependência em relação ao adulto nas rotinas de cuidado. Essas 

características da criança acarretam uma interligação profunda entre educação e 

cuidados e exige, do profissional que atua na Educação Infantil, uma amplitude e 

singularidade de ações em sua prática educativa. 

Ancorados nesta perspectiva, no tópico seguinte procuramos identificar, na 

pesquisa realizada com os partícipes de nosso estudo, em  sua condição de formandos 

da docência, inclusive  na educação  infantil, quais as suas concepções sobre a criança e 

suas especificidades buscando, ao mesmo tempo, indícios de mudanças em seus modos 
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de conceber promovidas pelo processo formativo vivido no Curso de Pedagogia e, mais 

especificamente, pelo Estágio Supervisionado.  

 

3.1.1 As especificidades da criança: sentidos construídos a partir do Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil 

 

 As proposições de Bakhtin (2003) segundo as quais o homem tem uma 

necessidade absoluta do outro, pois a este cabe o papel de reunir, unificar, criar para 

aquele uma imagem externa, uma totalidade, põem em evidência a nossa incompletude 

e constituem o outro como único lugar possível de uma completude sempre impossível 

de ser atingida, pois muitos são os outros e, para cada ação, abrimos para outros 

sentidos e possibilidade de realizações. Através dessa visão miramos nosso olhar para as 

enunciações dos Estagiários entendendo-os como “outros” que podem contribuir para 

uma compreensão nossa a respeito das contribuições do Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil na (re)construção de seus conceitos sobre as especificidades da 

criança, aspecto fundamental à sua formação como possíveis docentes dessa etapa. 

 Ao optarmos por uma análise dos sentidos dos Estagiários por meio da 

linguagem, estamos cientes de que a enunciação é produção que se organiza em torno 

de um contexto, de uma relação entre interlocutores e da relação constitutiva entre 

pensamento e linguagem. Nesse sentido, as vozes dos Estagiários podem nos dar pistas 

sobre como o conceito sobre criança pode ser significado e ou (re)significado por 

graduandos da Pedagogia. 

 Sobre os modos como percebiam – antes do estágio - a criança os 

Estagiários enunciaram: 

 

Antes do Estágio criança para mim era um sujeito frágil que não era capaz 

sozinha de aprender, na minha concepção a criança na idade até cinco anos 

não tinha propriamente condições de construir conhecimentos por si só, ou 

seja, ela ainda não tinha condições de construir ideologias, de se apropriar 

de signos, de desenvolver os conhecimentos lógicos, de pensar criticamente. 

Eu acreditava que a criança tinha um desenvolvimento ainda muito lento, no 

sentido de construir conceitos, de fazer associações, de perceber o que 

estava a sua volta. No meu entendimento eu acreditava que a criança não 

tinha ainda um amadurecimento totalmente para aprender. 

[...] 

A questão da idade e até mesmo a questão do próprio conceito – pensar em 

criança era pensar em um ser ainda em construção que apesar de estar em 

um contexto ainda não tinha as condições até mesmo orgânicas – a idade 

para pensar mais elaboradamente. Então era questão mesmo da relação 
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idade-condições para aprender. No meu entender, por mais que alguns 

teóricos como Vygotsky falassem da capacidade da criança aprender, eu 

ainda carregava aquela dúvida: será mesmo que uma criança de 2, 3, 4 ou 

5 anos consegue pensar logicamente? Será que na prática, lá no contexto 

da escola, ela consegue mesmo aprender? Estas questões pairavam ainda 

no meu pensamento. (MARIANA, 2012, p.01-02, grifos nosso). 

 

Antes de entrar no Curso de Pedagogia minha visão sobre criança era que 

criança era um ser que ia se construído na medida que ia desenvolvendo sua 

idade e dessa forma a capacidade de aprender também, era mais uma visão 

no sentido orgânico mesmo. Após entrar no Curso de Pedagogia ao estudar 

em Psicologia como a criança se desenvolve, ao ver em Concepções e 

Práticas de Educação Infantil toda aquela história da evolução do conceito 

de criança ao longo dos anos eu passei a pensar sobre criança de uma 

maneira mais organizada que ela tem um desenvolvimento próprio, que ela 

é capaz de aprender, mas, sobretudo que ela se desenvolve a partir dos 

contatos que ela tem com outras pessoas, com os ambientes, que a criança 

pode se constituir a partir do que ela ver e do que ensinam para ela, mesmo 

cada uma tendo sua forma pessoal, seu jeito próprio que é diferenciado 

pelas suas vivências desde pequena. Mas mesmo com essa nova visão a 

partir dos estudos de alguns teóricos como Piaget e Vygotsky antes do 

Estágio eu percebia esta capacidade das crianças aprender somente 

naquele plano de aprender hábitos, costumes mais nesse sentido de 

comportamento, de atitudes, de questões sociais mesmo. Com a experiência 

do Estágio essa visão se reconstruiu, vamos dizer que evoluiu. 

[...] 

Eu acho que era mesmo porque eu via a criança como um ser frágil ainda 

em desenvolvimento e aprender coisas mais complexa que exigisse mais uma 

elaboração, uma lógica seria complicado para ela. Mesmo tendo estudado 

alguns aspectos teóricos eu via criança com uma certa fragilidade para 

fazer coisas mais difíceis como aprender sobre a linguagem escrita e a 

própria matemática. (JULIANA, 2012,p.15-16, grifos nossos). 

 

Eu acho que cada pessoa tem uma concepção sobre criança mesmo aquelas 

que nunca fizeram leituras sobre criança, nunca foram a uma escola, mas 

tem um conceito de criança, digamos do senso comum mesmo. Eu antes de 

entrar na faculdade eu via a criança como um ser frágil em construção que 

ainda estava se formando como pessoa, um ser ingênuo, inocente e que com 

sua graça encantava. Após ingressar na faculdade e estudar sobre a criança 

e sobre a Educação Infantil esse conceito evoluiu – primeiro passei a ver a 

criança como um cidadão que tem direitos, ativo, cheio de imaginação, que 

pensa por si só, que brinca e nesse brincar constrói conhecimento, eu acho 

que o Curso de Pedagogia através das disciplinas de Psicologia, de 

Concepções e Práticas de Educação Infantil dá propriedade para que o 

graduando passe a ver a criança como um ser inteligente que tem condições 

de aprender mesmo ainda estando em desenvolvimento. Porque antes de 

estudar teoricamente sobre a criança a gente não ver a criança assim - ver 

apenas como uma miniatura frágil, como se ela não tivesse condições de 

aprender ou de pensar logicamente. Mas, no Curso passamos a percebê-la 

enquanto indivíduo capaz, que tem um processo de desenvolvimento que é 

influenciado pelos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. As crianças 

são diferentes umas das outras e, nessa diversidade, há fatores sociais que 

influenciam suas vidas. Com os estudos nas disciplinas de maneira teórica 

nós percebemos que há uma especificidade na criança, seu pensamento 
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tem uma originalidade, elas não são folhas em branco para serem 

preenchidas. 

[...] 

Eu acho que agente acaba incorporando conceitos que vem de diferentes 

discursos produzidos pelo universo adulto que acabaram fazendo diferentes 

conceitos sobre a criança serem construídos. Essa diversidade de conceitos 

que vem aparecendo ao longo dos anos sobre a criança como a figura 

angelical, a criança imatura, entre outros. A própria Psicologia em suas 

concepções sobre o desenvolvimento da aprendizagem diversifica como 

concebe a criança e o seu desenvolvimento, então eu acho que essas 

maneiras diferenciadas de perceber a criança acabam dando rótulos ao 

conceito de criança. E, principalmente as pessoas que não estudam sobre a 

criança tendem a vê-la de certa forma como incapaz e não habilitada a 

aprender e a emitir opiniões válidas. Mas o estudo permite conhecer outros 

aspectos sobre a criança e daí reconstruir os conceitos que você tem 

formado. (MARCOS, 2012, p. 29-30, grifos nosso). 

 

Na verdade antes de entrar na universidade eu não refletia sobre a criança, 

mas de maneira geral eu a concebia como pessoas de certa forma ainda em 

construção, frágeis e que não eram capazes de aprender muita coisa pela 

sua imaturidade e precisava do adulto sempre perto dela para ajudá-la a 

aprender a alguma coisa e para realizar os cuidados que toda criança 

precisa de alimentação, de higiene enfim eu achava a criança um ser 

dependente do adulto. Na verdade eu não gostava muito de crianças porque 

eu tinha muito a imagem delas como seres peraltas, seres em miniaturas que 

não pensava muito, que era muito dependente. De certa maneira eu não 

havia despertado em nenhum momento para pensar no que é ser criança, 

isso só começou a ocorrer depois que comecei a estudar sobre as crianças 

no Curso de Pedagogia, a partir dai essa visão que eu tinha antes de entrar 

na faculdade foi colocada em questão. Analisando os estudos de Piaget que 

partiam de experiências com os próprios filhos, quando fui observando em 

sua teoria aquelas fases que ele cita que as crianças vão passando eu 

comecei a ter interesse a olhar mais para a criança e comecei a olhar as 

crianças que estavam no meu entorno e tentar observar e comparar se havia 

alguma coerência sobre aquelas teorias que eu estava estudando, então 

passei a me surpreender com a criança, a olhar agora de maneira diferente 

para ela – aquela visão limitada que eu tinha antes que via a criança como 

ser incapaz ou sem uma significação consistente agora estava de certa 

forma desmoronando embora que naqueles estudos teórico pairasse 

questões como será que na prática, na realidade é assim como Piaget diz? 

Mesmo com essas indagações eu agora pensava a criança de maneira 

diferente fui reconhecendo a criança como alguém que pensa, que tem um 

desenvolvimento evolutivo que depende de muitos fatores não só 

orgânicos, mas também sociais para aprender. O curso ele traz um 

despertamento para pensarmos sobre a criança, para compreendermos que 

precisamos saber mais sobre criança, que precisamos entrar no mundo 

dela para conhecê-la melhor. Ser criança vai muito além de concebê-la com 

um ser angelical ou ser peralta, ou seja muito além dessa visão de ser bom 

sem pecado. 

[...] 

Eu acho que o que fazia eu perceber a criança da maneira que eu via antes 

de estudar sobre ela era a minha própria vivência do dia-a-dia aquele 

conhecimento que agente vai construindo de acordo com o que vamos 

ouvindo, o que vamos vendo. E depois que cursei a disciplina acredito que o 

que permitiu reconstruir esse conceito foi o estudo, eu penso que as leituras, 
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as discussões e as atividades que realizamos na graduação contribuem 

muito para que agente construa outras formas de pensar sobre 

determinados assuntos. (PAULO, 2012, p. 41-43, grifos nossos). 

 

Sobre os sentidos reelaborados a partir do Estágio, os Estagiários revelaram: 

 

Pensando no que eu estudei sobre criança nas disciplinas de Psicologia e 

Concepções e Práticas de Educação Infantil e com a vivência do Estágio, 

hoje eu posso dizer que tenho uma visão que está bem definida sobre a 

criança. Assim como qualquer outra pessoa a criança é um sujeito social 

que pensa, que tem uma lógica própria para construir conhecimentos, que 

tem suas especificidades (o gosto próprio, a maneira própria de se 

expressar, o jeito próprio de construir seu pensamento), um sujeito que 

interage no ambiente e também com as outras pessoas (sejam adultos ou 

crianças). Eu vejo a criança hoje como alguém que é capaz de aprender 

como qualquer outra pessoa. Claro que a criança tem sua singularidade 

que diverge do adulto, mas ela é capaz de pensar, tem inteligência, é 

munida de sentimentos, um ser afetivo. Antes eu não tinha essa visão, eu 

achava que a criança não era capaz de ter uma lógica, um pensamento 

elaborado, mas durante o Estágio eu fui confirmando que a criança tem 

uma lógica de pensar, que ela organiza esse pensar e sabe expor esse 

pensar, mas depende de como ela é motivada; percebi que as relações 

afetivas influenciam muito na maneira como a criança se porta naquele 

âmbito da Escola – a maneira que ela se relaciona com os colegas, com o 

professor influencia muito. Eu vejo que as crianças têm suas características 

próprias (físicas, fisiológicas, cognitivas e afetivas) e que esse corpo, os 

seus sentidos e a sua emoção falam. No seu jeito próprio, na sua 

singularidade ela pensa, ela expressa conhecimento. Eu fui percebendo 

que realmente a criança vai se desenvolvendo no contexto educacional 

naquelas interações que ela mesma vai fazendo com os coleguinhas, com a 

Professora diante das suas próprias motivações e interesses. Agente fica 

percebendo que ela vai se desenvolvendo tomando os colegas e o próprio 

Professor como exemplos, mesmo agindo com sua própria lógica. Então 

ela se desenvolve a partir daquele contato com as pessoas daquele contexto 

da escola, com as relações afetivas. Eu confirmei nesse Estágio como diz 

Vygotsky que a criança sofre muita influência do outro para se construir 

como ser pensante. Esse outro que eu falo é a família porque ela traz 

muitos hábitos e conhecimentos de casa, na escola esse outro é o 

Professor, os coleguinhas. Durante o Estágio eu ficava observando como 

esse outro influencia tanto na construção como desconstrução de alguns 

hábitos das crianças. (MARIANA, 2012, p.01-02, grifos nosso). 

 

Após fazer uma relação entre o que eu já estudei nas disciplinas e a 

experiência que eu tive no Estágio onde eu me relacionei com elas, observei 

mais de perto com um olhar de profissional eu defino a criança como um ser 

único, cada uma tem suas características fisiológicas, comportamentais, 

habilidades, cognitivas, afetivas próprias apesar de fazer parte de um 

mesmo conjunto que é o conjunto de crianças. E essas características estão 

em desenvolvimento na Educação Infantil. Devemos compreender também 

que cada criança tem um modo de compreensão, um modo particular de 

pensar, de aprender, de expor o que sabe. A criança vai se construindo a 

partir do que ela vive. Então eu penso que tudo o que o adulto fala ou vive 

com ela, tudo que ela vivencia com outras crianças ajuda a ela a se 

construir. Ela aprende com o olhar, com o ouvir e com o sentir; com o 

contato com as pessoas e com as coisas, tudo isso é recurso de 
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aprendizagem para a criança. Eu acho que após o Estágio o conceito que 

eu tinha sobre criança modificou sim, porque você só vai compreender 

melhor a criança se você conviver com ela, se você viver experiências com 

ela e o Estágio permite isso, você ver melhor a criança e o desenvolvimento 

da aprendizagem dela. Antes do Estágio claro que eu tinha um estudo sobre 

como a criança pode se desenvolver, estudei Piaget, estudei Vygotsky, mas o 

Estágio possibilita você ver mais o sujeito criança, você perceber na 

realidade, tirar suas próprias conclusões. Até porque um autor ver mais o 

biológico, outro ver mais o social. E ai antes de você vivenciar experiências 

na prática é como se você tivesse informações, mas quais dessas 

informações representa realmente a realidade. Com Estágio agente ver que 

há verdades nas duas posições e que principalmente as relações, as 

vivências, o social constrói esse ser criança. (JULIANA, 2012,p.15-16, 

grifos nossos). 

 

O Estágio permitiu uma amplitude nesse conceito, eu acho que meu 

conceito ficou não somente baseado naqueles aspectos teóricos que 

estavam mais fundamentado na Psicologia ele se ampliou, ficou mais 

politizado, mais consciente porque a vivência com as crianças me fez 

significar melhor aquele conceito.  Olhando as crianças, ouvindo as 

crianças pude fundamentar melhor o conceito sobre criança respeitando-a 

como indivíduo capaz, sujeito que pensa, inteligente, afetivo e sujeito de 

sua própria realidade. Sujeito do conhecimento, capaz de experimentar, 

aprender, agir, intervir e evoluir. A criança é uma cidadã tem direitos, não 

pode ser ignorada em sua opinião sobre os aspectos que lhe dizem respeito, 

ela deve ter o direito de expressar a própria opinião. O conhecimento que 

ela tem deve ter voz, e deve ter efeito, ou seja, a criança não pode ser 

ignorada em sua opinião sobre os aspectos que lhe dizem respeito. A 

criança acima de tudo tem direito de ser criança. (MARCOS, 2012, p. 29-

30, grifos nossos). 

 

 O Estágio veio como um coroamento para que meu olhar sobre a criança 

fosse melhor elaborado, nele eu fui colocando em questão o que eu pensava 

antes, o que eu estudei e o que eu estava vivendo naquele momento. 

Naquela atividade de Estágio eu entrei no mundo das crianças, eu pude 

olhar com mais profundidade para elas e como eu tinha o aparelhamento 

que foram as teorias que eu estudei nas disciplinas tive mais ferramenta 

para perceber melhor a criança. Após a experiência de Estágio o conceito 

sobre criança se aprimorou, se fundamentou mais, para mim ficou mais 

claro. Já na fase de observação eu fui me apropriando melhor desse 

conceito e percebendo a criança como ser singular, que sente e pensa o 

mundo de um jeito muito próprio. A criança é um ser lúdico que faz suas 

próprias construções através do brincar, do encenar, do estabelecimento de 

vínculos afetivos e de situações prazerosas que a auxiliam na construção 

de suas ideias e sentimentos sobre o mundo, as pessoas e sobre si mesma. 
Eu me surpreendi com as crianças, elas perguntam, questionam, pensam e 

realizam coisas que agente não imagina que elas são capazes. Isso foi me 

fazendo pensar que um professor deve está preparado, não é qualquer um 

que está a altura do trabalho com criança, ela não é um adulto em 

miniatura mas pode surpreender o adulto com sua criatividade, com sua 

agilidade de pensar. A criança pergunta, investiga ela tem um 

despertamento para a pesquisa. O que está em desenvolvimento na criança 

é sua cognição, sua linguagem, sua afetividade, sua memória, sua lógica, 

sua forma de relacionar com o outro e com o meio, sua imaginação, sua 
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autonomia – ela tem tudo isso e muito mais. (PAULO, 2012, p. 41-43, 

grifos nossos). 

 

 A partir dos dizeres dos Estagiários podemos compreender, primeiro, que suas 

reelaborações não se circunscrevem às experiências vivenciadas no Estágio, mas, a 

outras vivencias do curso como um todo; que suas concepções relativas ao “o que é ser 

criança” antes de fazerem leituras, estudos e discussões sistemáticas, ou seja, antes das 

mediações propiciadas no curso e no Estágio, de modo específico, remetiam à visões de 

criança enquanto ser abstrato e ideal, a-histórico, essencialmente frágil, ingênuo, 

inocente, graciosa. De igual modo, quando se referem à capacidade da criança aprender, 

ressaltam noções relativas à falta de maturidade vinculada à sua condição orgânica, 

explicitando-se uma concepção de criança como um “vir a ser”. 

De maneira geral, compreendemos que esse modo inicial dos Estagiários 

perceberem as crianças resulta de um construto composto de suas próprias lembranças, 

concernentes às suas próprias infâncias, bem como às interferências de relacionamentos 

interpessoais no seu contexto cultural, às apropriações possíveis nos meios em que 

viviam dos sentidos circulantes. 

Por meio de seus dizeres constatamos que todos os Estagiários enfatizam o 

reconhecimento de que na graduação, com os estudos das disciplinas teóricas, esse olhar 

sobre a criança foi sendo reelaborado – seus discursos dão indícios de apropriações 

pertinentes aos estudos da Sociologia da Infância, das abordagens da Psicologia 

referenciadas em Piaget, Vygotsky e Wallon, mediante os quais a criança passa a ser 

vista como sujeito social, ser singular, capaz, inteligente, que pensa, munido de afeto. É 

possível afirmar, a partir de seus enunciados, que o conceito de criança não está pronto 

e acabado, mas, em movimento; em cada experiência vivenciada pelos Estagiários é 

possível uma apropriação e, consequentemente uma nova significação a esse conceito.  

Podemos depreender, também, de seus dizeres, que a vivência do Estágio 

possibilitou novas apropriações sobre as especificidades da criança e do próprio Estágio 

como momento de confirmação de teorias estudadas, de ampliação do olhar sobre o 

sujeito criança, momento em que colocam em questão estudos e conceitos já 

construídos sobre a criança; é ainda possível perceber que a partir da vivência do 

Estágio eles passam a ter uma visão sobre a criança voltada para os aspectos mais 

ideológicos – a criança como ser social incluso dentro de uma determinada sociedade 

que aprende com as interações, como um ser inteligente que pensa, constrói 
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interpretações e age sobre o real. De forma unânime, eles destacam a interação, o afeto e 

importância do outro como condicionante ao desenvolvimento da criança. 

No quadro abaixo procuramos ilustrar, de maneira sintética, com base nos 

discursos dos Estagiários, alguns sentidos atribuídos à criança por eles em diferentes 

momentos constitutivos de sua formação. 

QUADRO 3: SENTIDOS SOBRE A CRIANÇA ENUNCIADOS POR 

GRADUANDOS-ESTAGIÁRIOS 

 

SENTIDOS SOBRE A CRIANÇA ENUNCIADOS POR GRADUANDOS ESTAGIÁRIOS 

M
A

R
IA

N
A

 

 

ANTES DE 

ESTUDAR SOBRE 

CRIANÇAS 

 

 Sujeito frágil, incapaz de aprender sozinha até os 05 

anos; 

 Sem condições de se apropriar de signos e desenvolver 

conhecimento lógico, de pensar criticamente, de fazer 

associações, de perceber o que está a sua volta;  

 Sem amadurecimento para aprender. 

 

APÓS ESTUDOS 

TEÓRICOS SOBRE 

A CRIANÇA 

 

 Sujeito social que pensa, que tem lógica própria de se 

expressar e construir conhecimento;  

 Capaz de aprender, de pensar, inteligente;  

 Ser afetivo, munida de sentimento. 

 

APÓS VIVÊNCIAS 

DO ESTÁGIO EM 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 Confirmação de que a criança pensa e sabe expor esse 

pensar; 

 As relações afetiva influenciam no desenvolvimento 

da criança; 

 A criança tem características próprias (física, 

fisiológica, cognitiva e afetivas); 

 O corpo, os sentidos e a emoção falam; 

 Sofre influência do outro para se construir como ser 

pensante. 

J
U

L
IA

N
A

 

ANTES DE 

ESTUDAR SOBRE 

CRIANÇAS 

 Na medida em que desenvolve a idade desenvolve a 

aprendizagem; 

 Ser frágil para aprender sobre a linguagem escrita e a 

própria matemática. 

APÓS ESTUDOS 

TEÓRICOS SOBRE 

A CRIANÇA 

 Tem desenvolvimento próprio; 

 É capaz de aprender e desenvolve-se a partir dos 

contatos com outros e com o ambiente. 
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APÓS VIVÊNCIAS 

DO ESTÁGIO EM 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Tem características físicas, comportamentais, 

habilidades cognitivas, afetivas próprias apesar de 

fazer parte de um mesmo conjunto de crianças; 

 Vai se construindo a partir do que vive; 

 Aprende com o olhar, o ouvir e com o sentir. 

M
A

R
C

O
S

 

ANTES DE 

ESTUDAR SOBRE 

CRIANÇAS 

 Ser frágil em construção que ainda está se formando 

como pessoa; 

 Ser ingênuo, inocente e gracioso. 

 

APÓS ESTUDOS 

TEÓRICOS SOBRE 

A CRIANÇA 

 

 Cidadã de direitos, ativa, cheia de imaginação, que 

pensa, brinca e constrói conhecimento; 

 Indivíduo capaz, 

 Desenvolvimento pelos aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais. 

APÓS VIVÊNCIAS 

DO ESTÁGIO EM 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 Sujeito capaz, que pensa, inteligente, afetivo, 

 Sujeito de sua própria realidade; 

 Sujeito do conhecimento capaz de experimentar, 

aprender, agir, intervir e evoluir; 

 Cidadã de direitos - sua opinião não pode ser ignorada; 

 O conhecimento da criança tem que ter voz e deve ter 

efeito. 

P
A

U
L

O
 

ANTES DE 

ESTUDAR SOBRE 

CRIANÇAS 

 

 Ser em construção, frágil, peralta; 

 Imatura para aprender; 

 Ser em miniatura muito dependente, 

 

APÓS ESTUDOS 

TEÓRICOS SOBRE 

A CRIANÇA 

 O desenvolvimento evolutivo depende não só de 

fatores orgânicos mas também sociais; 

 Alguém que pensa. 

APÓS VIVÊNCIAS 

DO ESTÁGIO EM 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Ser singular, lúdico e que tem agilidade de pensar; 

 Pensa o mundo de um jeito próprio; 

 Faz suas próprias construções através do brincar, do 

encenar e dos vínculos afetivos; 

 Tem despertamento para a pesquisa. 

Fonte: Síntese feita pela autora com base nos enunciados dos partícipes da pesquisa. 

 

O exercício de síntese evidencia evolução na maneira como os graduandos 

passaram a conceber a criança após o Estágio, com indícios de superação de visões 
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reducionistas do desenvolvimento e da aprendizagem, antes relacionados à maturação. 

Podemos depreender que a partir da experiência de Estágio as crianças passam a ser 

vistas como sujeitos dotados de pensamento reflexivo e crítico, como seres inteligentes, 

socialmente competentes e com capacidades de realização, dotados de emoções e 

sentimentos. 

Por outro lado, observamos que, no que concerne às especificidades da criança, 

ainda há ausência de uma reflexão relativa à desigualdade social em que a criança vive 

enquanto pessoa afastada do processo de produção. A qualidade de vida da grande 

maioria da população infantil hoje, em uma sociedade capitalista, é precária e 

negligenciada, marcada por necessidades materiais e políticas.  Mesmo sendo portadora 

de uma essência infantil, a criança recebe um tratamento unificado, o que mistifica e 

encobre as desigualdades sociais existentes, o que não se evidenciou nos discursos. 

Apenas o Estagiário Marcos destaca que conseguiu visualizar, através da interação com 

as crianças na vivência de Estágio, que elas são cidadãs de direitos e não podem ser 

ignoradas; que são capazes de aprender, agir e intervir.  

A Sociologia da Infância nos fornece o contributo para pensar a criança como 

protagonista no processo de construção do conhecimento e do seu desenvolvimento, 

bem como, participante no processo de construção da sociedade em contraposição à 

concepções tradicionais de criança e infância como categoria universal, abstrata. Nas 

vozes dos Estagiários notamos a ausência de ideias da criança como grupo social, bem 

como a falta de reflexão acerca das desiguais relações de poder entre adultos e crianças, 

e da possibilidade de promover a participação das crianças na tomada de decisão e 

gestão das suas atividades e, no planejamento do cotidiano da Educação Infantil. As 

enunciações dos Estagiários ainda omitem o discurso dos direitos da criança e as 

dificuldades no reconhecimento da sua cidadania, o reconhecimento das crianças como 

protagonistas e repórteres competentes das suas experiências de vida.  

No entanto, compreendemos que essa ausência de uma visão mais politizada 

sobre a criança é consequente da falta de acesso a esses conteúdos. Contudo, podemos 

notar que houve um alargamento nas ideias à criança, suprimindo-se concepções 

tradicionais dominantes que as definem como ser imaturo, incompetente, a-social, a-

cultural, seres em déficit, simples indivíduos passivos e receptáculos de uma ação do 

meio social. 

Observando as enunciações podemos identificar o Estágio como campo de 

refinamento de conceitos, percebemos que há um ir e vir entre teoria e prática que dá 
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condição do graduando construir significações. A esse respeito, é importante destacar 

que tanto as teorias permitem construir conceitos como a prática permite esclarecer 

pontos da teoria. Há um movimento dialético entre teoria e prática que não cessa – a 

cada nova leitura, a cada nova experiência prática em um contexto com crianças, novos 

sentidos vão se dando ao significado de criança, novas elucidações conceituais podem ir 

despontando, e, também novos questionamentos vão surgindo e mostrando que o 

conceito ainda não está acabado, mas em  processo mediado pelas situações propiciadas 

no curso,  pelas intervenções sistemáticas dos professores e suas metodologias e 

instrumentos, tal como propõem Wallon e, de modo especial, Vygotsky, em relação  à 

apropriação dos significados das palavras e à elaboração conceitual,  processos que 

descreve como essencialmente mediados em  interações com outros e com/pela 

linguagem. 

Seus dizeres evidenciam que a construção conceitual não se faz de imediato, mas 

resulta das ações, relações, das trocas, dos diálogos com os autores mediados pelos 

professores e colegas, sendo contexto escolar (seja a universidade ou o próprio campo 

de atuação profissional) o espaço privilegiado para que isso ocorra, principalmente para 

indivíduos, cujas condições de vida extraescolar não sejam propiciadoras de 

experiências ricas e diversificadas com o conhecimento científico. Nesse sentido, a 

escola – a universidade – propicia situações em que novas – ou antigas - palavras vão 

sendo incorporadas e (re)significadas pelos alunos graduandos na medida em que 

passam a fazer uso das mesmas e em que sentem a necessidade de explica-las, de 

relacioná-las a outras ou a situações práticas. 

Ademais, ancorados em pressupostos bakhtinianos, podemos compreender que 

os sentidos que se indiciam nos dizeres dos Estagiários se constituem da/na relação 

dialógica estabelecida com diferentes vozes que se confrontam – eles não existem em si 

mesmas, neles estão implícitos outros ditos/escritos. Ao mesmo tempo em que se 

constituem em torno de uma demanda sócio-histórica de interação verbal entre os 

interlocutores, eles produzem visões de mundo e, portanto, formas de ação no mundo. 

Neste sentido, podemos compreender que quanto mais os Estagiários têm acesso 

às teorias e outros gêneros textuais mediante os diversos e possíveis procedimentos  e 

recursos  didáticos disponíveis aos seus professores e colegas, bem como, no contexto 

de Estágio, com os professores das crianças e com as próprias crianças, poderão 

elaborar sentidos mais refinados sobre o que é ser criança e quais as suas 
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especificidades. Essas relações dialógicas que acontecem por meio de muitas vozes
20

 

sociais, as múltiplas relações de consonâncias e dissonâncias, e, em permanente 

movimento é condição sine qua non para a construção de sentidos sobre determinado 

objeto de estudo. 

Bakhtin entende que compreender um objeto é compreender meu dever em 

relação a ele (que atitude devo tomar em relação a ele). Trata-se, portanto, de uma 

compreensão ativa-responsiva. É nesse sentido que o sujeito é visto como ativo criador 

– assumindo uma posição política e ética. No entanto, esse sujeito ativo se constitui na 

relação com o outro que é atravessado por diferentes usos da linguagem, de acordo com 

a esfera social na qual o sujeito se inscreve. Tal esfera social tem caráter plural e 

heterogêneo regulado segundo fatores sócio-econômicos, nela existem variadas vozes, 

verdades, pontos de vista, entre outros. 

Levando em consideração essas premissas pontuadas a partir de Bakhtin (2003) 

e analisando os enunciados dos Estagiários que apresentam uma evolução na medida em 

que vão realizando novas interações sejam no ouvir, nas leituras teóricas ou nas 

vivências da prática propiciadas no Estágio constatamos que os construtos que eles 

expressam sobre a criança denotam confronto, aceitação, recusa, negação... que 

correspondem a enunciados da esteira do pensamento vivo do homem. 

Vygotsky (2007) também nos dá pistas sobre o processo de construção de uma 

aprendizagem que se aproximando de Bakhtin destaca a linguagem como o sistema de 

signos mais importante para o homem. Segundo Vygotsky por ela o homem entra em 

contato com o mundo e suas representações. Para este autor “o diálogo sempre 

pressupõe que os interlocutores tenham um conhecimento suficiente do assunto” 

(VYGOTSKY, 2008, p. 177). Segundo Vygotsky (2008, p. 179) “o diálogo implica o 

enunciado imediato, não premeditado. Consiste em dois tipos de respostas e réplicas; é 

uma formação complexa, que permite uma elaboração linguística consciente”. 

Vygotsky, assim como Bakhtin, também destaca a importância das interações 

sociais no aprendizado. E nessas interações destaca a importância do outro e do próprio 

contexto/ambiente sócio-histórico no desenvolvimento da aprendizagem. De acordo 

com Vygotsky (2007) a mediação desperta vários processos internos de 

desenvolvimento, que são capazes de operar somente quando em cooperação com seus 

                                                           
20

 “Voz”, conforme definido por Bakhtin, se refere à consciência falante presente nos enunciados e sua 

característica fundamental é que ela sempre carrega um juízo de valor, uma visão de mundo. O enunciado 

é composto por diferentes pontos de vista, ou seja, por meio de diferentes consciências falantes ou vozes. 



92 

 

companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições 

do desenvolvimento independente do aluno. Para Vygotsky (2007, p.102) “o 

aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de 

operar somente quando o indivíduo interage com pessoas em seu ambiente e quando em 

cooperação com seus companheiros“. 

Disso, podemos inferir que o sujeito está em constante processo de formação, 

sendo constituído não apenas por uma identidade, mas por várias. Além disso, 

percebemos que a construção do conceito de criança não permanece cristalizada, visto 

que, ele é construído em um contexto social, em um momento histórico e político, e, 

com uma finalidade os indivíduos se apropriam de determinados discursos. Por esse 

motivo, afirmamos que é possível a construção de significações sobre a criança na 

graduação, especialmente por meio das atividades de Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil, visto que, neste contexto há um movimento dialógico entre os atores 

sociais: Estagiário, Professor Supervisor de Estágio, Professor Colaborador e, 

principalmente, as crianças, cuja interação interpela, desafia, instiga novos sentidos. 

Pelo exposto constatamos uma diversidade de fatores que contribuem para que 

graduandos no Curso de Pedagogia construam conceitos sobre as especificidades das 

crianças, o que buscamos ilustrar través da figura abaixo: 

 

FIRGURA 3: VIVÊNCIAS QUE PODEM POSSSIBILITAR APRENDIZAGEM 

SOBRE A CRIANÇA NA GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA 

 

 
Fonte: Figura produzida pela autora a partir dos dizeres dos partícipes da pesquisa. 
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A figura ilustra um encadeamento entre as vivências pessoais que os sujeitos 

realizam no seu cotidiano, saberes do senso comum que refletem o que já ouviram falar 

e o que imaginam ser verdade, as relações que estabelecem nos estudos teóricos são 

efetivados no âmbito acadêmico incluindo o Estágio em Educação Infantil atividade 

teórico-prática que, segundo os Estagiários, aparece como um diferencial na construção 

de significações sobre a criança. Por conseguinte, as relações dialógicas permeiam todas 

as todas as atividades que formam o construto responsável pelas construções de 

conhecimentos e significações sobre a criança. 

Consideramos que cada uma dessas vivências são retroalimentadas umas pelas 

outras e que o confronto do conhecimento corriqueiro com o conhecimento cientifico e, 

ainda, com a vivência prática como profissional com crianças, permite a apropriação de 

sentidos sobre o desenvolvimento da criança e, consequentemente, possibilita novas 

significações sobre elas. 

Discutir o conceito de criança nos dias atuais exige pensar o espaço-tempo da 

infância, pensar a Educação Infantil como lócus de produção de sentidos, práticas e 

experiências que subvertem a linearidade de uma rotina e atravessa as fendas deixadas 

pelas concepções tradicionais de atendimento à criança. Essas especificidades sobre a 

criança enfatizadas pelos Estagiários podem ser pensadas como recurso para a Educação 

Infantil ampliar as vivências das crianças, incentivando-as em sua curiosidade, 

autonomia e criatividade para a compreensão sobre si e sobre o mundo. 

Vivemos em tempos que o pensamento pedagógico sobre a Educação Infantil 

está sendo impulsionado a pôr em xeque suas verdades e autoimagens ao se deparar 

com a nova maneira de perceber a criança e o seu desenvolvimento, marcada pela época 

e pela cultura em que são produzidas. Seja no âmbito escolar ou fora dele, as 

proposições aqui destacadas enfatizam aspectos relevantes que devem ser considerados 

nas análises da vida das crianças, da sua educação formal ou, ainda dos processos de 

formação dos professores que atuam ou poderão atuar com crianças (como é o caso do 

Curso de Pedagogia). Nossa expectativa é que, dialogando sobre as especificidades da 

Criança, da Educação Infantil e do Professor de Educação Infantil possamos justificar a 

importância da pesquisa empreendida por nós para a construção desse trabalho, o que 

nos leva a discutir, na próxima seção, o papel da Educação Infantil para o 

desenvolvimento integral da criança. 
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3.2 A EDUCAÇÃO INFANTIL E O SEU NOVO PERFIL NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Ter acesso à Educação Infantil é um direito constitucional das crianças de nosso 

país desde que nascem, direito que abrange a provisão de suas necessidades básicas – 

físicas, emocionais, participação social e ampliação de experiências, conhecimentos e 

linguagens necessários ao seu desenvolvimento  integral. 

Legalmente, esse direito vem sendo assegurado, principalmente, desde a 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988) quando determina que cabe aos municípios 

ofertar vagas de Educação Infantil e que, aos demais entes governantes, cabe apoiar 

técnica e financeiramente a criação e manutenção de vagas em creches e pré-escolas 

(art. 30, VI, e art. 211, caput e  inciso 2º). 

Além da Constituição Federal de 1988, o direito à Educação Infantil vem sendo 

assegurado em outras normatizações nacionais, especificamente, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990) que sintoniza a infância brasileira como um 

tempo especial de existência social dos indivíduos, definido a criança como indivíduo 

em condição peculiar de desenvolvimento, como um ser social que necessita de 

proteção e amparo – sujeito de direitos fundamentais e individuais e esses direitos 

devem ser garantidos com toda prioridade possível.  

Ademais, um ganho fundamental para a Educação Infantil na legislação 

brasileira foi a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

nº 9394/1996) nela a Educação Infantil é incluída como parte integrante da Educação 

Básica. Ao afirmar no seu art. 29 que a educação da criança de até 6 anos de idade é a 

primeira etapa da Educação Básica – a educação da criança de 0 a 6 anos ganha 

visibilidade e passa a exercer significativa importância no contexto das discussões da 

política pública brasileira. 

Compreendido como um dos ditames da política pública de educação do Brasil o 

Plano Nacional de Educação (PNE – Lei nº 10.172/2001) em seu primeiro item dos 

Objetivos e Metas para a Educação Infantil define prazos e percentuais a serem 

atingidos, quanto ao atendimento da população infantil. O novo Plano Nacional de 

Educação (PNE) – 2011-2020 – Lei nº 8.035/2010 – ainda em tramitação no Senado 

define, na meta 1 (um) a Universalização, até 2016, o atendimento escolar da população 

de quatro e cinco anos, e ampliar, até 2020, a oferta de Educação Infantil de forma a 

atender a cinquenta por cento da população de até três anos - a mesma meta presente do 
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PNE anterior, ou seja, matricular 50% da população na faixa etária compreendida entre 

0 (zero) e 3 (três) anos até o final da nova década. É certo que ao repetir a meta do plano 

anterior, o novo PNE, desconsidera o realizado no período de dez anos.  

Relacionadas à meta 1 (um) são propostas nove estratégias que atendem a 

múltiplos aspectos, aqui sintetizados: (1.1) Definir metas de expansão das redes 

públicas de Educação Infantil; (1.2) Manter e aprofundar programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos; (1.3) Avaliar a Educação Infantil com base 

em instrumentos nacionais; (1.4) Estimular a oferta de matrículas gratuitas em creches 

em entidades de assistência social na educação; (1.5) Fomentar a formação inicial e 

continuada de profissionais do magistério; (1.6) Estimular a articulação entre programas 

de pós-graduação e cursos de formação de professores para a Educação Infantil; (1.7) 

Fomentar o atendimento de crianças do campo; (1.8) Respeitar a opção dos povos 

indígenas quanto à oferta de Educação Infantil; (1.9) Fomentar o acesso à creche e pré-

escola aos educandos com necessidades especiais.  

Essas proposições citadas sobre o PNE têm como premissa evidenciar que a 

Educação Infantil tem despontado como uma das preocupações na legislação e 

documentos oficiais, verificamos nos diferentes documentos elaborados pelo MEC a 

preocupação com a necessidade da garantia das condições necessárias ao atendimento 

da Educação Infantil, a saber, a formação dos profissionais, a infraestrutura adequada ao 

ensino e qualidade, a elaboração participativa do projeto político pedagógico, entre 

outras. 

Nas publicações oficiais, a Educação Infantil tem papel social importante no 

desenvolvimento humano e social, desempenha um papel complexo no atendimento 

integral das crianças, que inclui aspectos relacionados à educação, à saúde, à cultura e à 

proteção. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil definem a 

Educação Infantil como:  

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, 

às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos 

que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados 

que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período 

diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados 

por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle 

social. (BRASIL, 2010, p.12). 

 

 

O conceito de Educação Infantil expresso nas Diretrizes evidencia o 

reconhecimento de que agora as instituições que oferecem essa modalidade não são 
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mais, unicamente, espaço de amparo e cuidados, mas lócus que passam a ter a 

responsabilidade de oferecer às crianças condições para aprendizagens intencionais ou 

orientadas por adultos. Vale dizer, que tais aprendizagens se integram ao processo do 

desenvolvimento infantil. À Educação Infantil não é atribuído apenas o dever da 

educação, como também não é imposto exclusivamente o dever do cuidado. A definição 

de Educação Infantil nas Diretrizes ressalta o seu caráter institucional e educacional, 

descartando a denominação de creche ou pré-escolas para outros tipos de atendimentos 

dos quais as famílias também necessitem. Nelas é reafirmado o direito das crianças à 

educação gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 

Vale dizer que, desde o já citado Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 1998b) à Educação Infantil é atribuída duas 

funções específicas que devem ser trabalhadas de maneira integradas: educar-cuidar, 

perspectivando o desenvolvimento integral da criança em  seus aspectos físico, social, 

emocional e cognitivo, diferenciando-se de um contexto doméstico, o que exige pleno 

conhecimento das diversas linguagens da infância. Cuidar e educar implica reconhecer 

que o desenvolvimento, a construção dos saberes e a constituição do ser, não são 

compartimentados – significa, também, compreender que o espaço/tempo da Educação 

Infantil exige a mediação dos adultos que devem proporcionar ambientes que estimulem 

a curiosidade, a criatividade, e, a interação com as situações de aprendizagem. 

Essas definições relativas à função da Educação Infantil encontra-se também  

corroborada nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil - PNQEI 

(BRASIL, 2006) documentos que referenciam a organização e o funcionamento dos 

sistemas de ensino com o objetivo de melhorar a qualidade da Educação Infantil 

oferecida no Brasil, propondo requisitos necessários para o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos. 

Essas proposições asseguradas pela legislação oficial, bem como documentos 

oficiais, com caráter mandatório ou orientador, ao afirmarem uma função e finalidade 

pedagógica da Educação Infantil, expressam a quebra do paradigma que referenciou as 

instituições até poucas décadas antes do final do último século, quais sejam: 

assistencialista, compensatória e preparatória ou mesmo antecipatória. 

Diante do exposto até aqui, observamos que muitos avanços ocorreram na 

Educação Infantil nos últimos anos, impulsionadas, também, pela produção científica 

em debate nos espaços acadêmicos e políticos em que é tematizada. 
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Subsidiados pelas discussões que os referidos documentos fazem sobre a 

Educação Infantil, inferimos que a Educação Infantil deve ser espaço de convívio, de 

encontro e de aprendizagem onde as crianças sejam respeitadas em suas diversidades e 

desenvolvam atitudes e conhecimentos construtivos; aprenda a ter autonomia, fazer 

escolhas, envolver-se com seus pares (crianças) - com outros (adultos) – com o 

ambiente (contexto social), brinquem; tenha acesso à alimentação de qualidade; direito a 

um espaço pedagógico de qualidade, onde, tanto os cuidados quanto a educação não  

sejam ritualizados, mas respeitem e acolham a criança suas especificidades – 

necessidades e possibilidades. 

O fato das crianças ingressarem mais cedo e permanecerem, na maioria dos 

casos, por mais tempo nesses espaços de educação e cuidados aumenta o compromisso 

e responsabilidade com o desenvolvimento integral da criança – muito além das 

atividades físicas ou atividades com propósito de desenvolvimento cognitivo, deve-se 

pensar também nos aspectos relacionais de construção de vínculos, acesso de todas as 

crianças a diferentes conhecimentos e possibilidade de expressão em linguagens (as 

mais diversas).  

Considerada como primeira transição da família para o ambiente educacional 

coletivo, a entrada das crianças na Educação Infantil deve ser caracterizada como um 

momento de extrema relevância para as experiências infantis, por esse motivo convém 

destacar alguns motivos que justificam a crescente importância que vem sendo 

conferida a Educação Infantil nas últimas décadas: 

 

Em primeiro lugar as profundas mudanças ocorridas no papel da 

mulher na sociedade moderna, e as consequentes transformações nos 

arranjos familiares que envolvem a proteção, o cuidado e a educação. 

Em segundo, são reflexo das condições de vida nas cidades, onde 

agora vive a maioria das populações das nações industrializadas, que 

provocam grandes mudanças na forma como as crianças vivem sua 

infância. Em terceiro, estão fundamentados na evolução das pesquisas 

científicas sobre o desenvolvimento infantil, as quais aportam a 

enorme importância dos primeiros anos de vida para o 

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social dos seres humanos, 

assim como nos estudos que constam que a frequência a boas pré-

escolas melhora significativamente o aproveitamento das crianças na 

escola primária, especialmente no caso dos alunos de baixa renda. 

Finalmente indicam o reconhecimento, no plano internacional, dos 

direitos da criança, que incluem o direito à educação de qualidade 

desde os primeiros anos de vida. Direitos esses que vêm sendo 

conquistados e reafirmados graças à mobilização das mulheres, dos 

educadores e de todos aqueles que desejam viver em sociedades mais 

justas e democráticas. (CAMPOS, 2006, p.92). 
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Esses motivos elencados por Campos (2006) desencadearam as significações 

que a legislação, as publicações oficiais e teóricas dão à Educação Infantil e agora 

integra o novo discurso sobre essa modalidade de ensino; o desafio colocado é que a 

criança seja atendida em seus direitos já garantidos, sobretudo no que se refere à 

educação em sua acepção de prover o desenvolvimento integral com qualidade.  

Parece que o grande desafio em relação à Educação Infantil consiste na luta para 

sua efetiva concretização e para o seu alargamento, ou seja, atender a todas as crianças 

cujos responsáveis tenham optado pelo exercício do direito à Educação Infantil e, 

sublinhe-se, que esse atendimento seja com qualidade. Pelo exposto, a importância 

desse segmento de ensino não está sendo mais ignorada no escopo das discussões sobre 

a educação do país, contudo, percebemos que ainda existe um descompasso entre a 

prática de direito e prática de fato – apesar de ser anunciado que a formação cultural é 

direito de todos, pois todos - crianças e adultos - são sujeitos históricos e sociais, 

cidadãos produzidos na cultura e criadores de cultura - cidadãos que têm direitos 

sociais, entre eles o direito à educação.  

Para além do direito há muito que se avançar, para que o complexo processo de 

aprendizagem ocorra na Educação Infantil é indispensável criar condições que 

proporcionem à criança realizar experiências de aprendizagens significativas, 

diversificadas e impulsionadoras de desenvolvimento, que envolvam as linguagens 

infantis como a brincadeira, o faz-de-conta, a arte, a música, entre outros; identificar no 

dia-a-dia desse contexto alguns elementos que podem impulsionar o desenvolvimento 

infantil como, por exemplo, a mediação pedagógica que provoca a intencionalidade da 

ação, e, ao mesmo tempo influencia na constituição e desenvolvimento das capacidades 

como atenção, percepção, memória, raciocínio, dentre outras. 

As discussões mais recentes sobre a Educação Infantil têm enfatizado sobre a 

“qualidade” da prática da Educação Infantil, ou seja, pensar a qualidade do atendimento 

à criança relacionada à ideia de garantia e efetivação de seus direitos, já consagrados 

universalmente. 

Conforme os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – 

PNQEI (BRASIL 2006b), “a qualidade é um conceito socialmente construído, sujeito a 

constantes negociações, dependente do contexto histórico em que for debatido, tendo 

como base os direitos, necessidades, demandas, conhecimentos e possibilidades” 

(BRASIL, 2006b, vol. 1, p. 24). 
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Essa posição inclui na definição de qualidade a consideração dos direitos das 

crianças consolidados pela legislação vigente sobre a Educação Infantil e os 

conhecimentos acumulados pela ciência nos campos da educação, da psicologia e das 

ciências sociais sobre a criança, seu desenvolvimento e sua educação. 

Não há dúvida alguma sobre a importância que os aspectos qualitativos 

adquirem no âmbito da educação. Zabalza (1998) descreve que a qualidade na educação 

de modo geral como um desafio a ser superado, que exige uma visão crítica sobre vários 

âmbitos, principalmente no que diz respeito à Educação Infantil devido suas 

especificidades. O autor considera que “o verdadeiro desafio da Educação Infantil é o 

desafio da qualidade”. (ZABALZA, 1998, p. 09). Na mesma obra o autor considera 

quatro eixos importantes para o crescimento das instituições que atende a criança 

pequena: a) a própria estrutura da escola infantil; b) o conceito ou ideia de criança 

pequena; c) o currículo que deve ser desenvolvido; e, d) o perfil do professor. 

Segundo os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil – IQEI a qualidade 

de uma instituição de Educação Infantil depende de diversos fatores, quais sejam: 

valores subjetivos dos indivíduos, tradição de uma cultura, conhecimentos científicos 

em relação à aprendizagem e desenvolvimento das crianças, contexto histórico, social e 

econômico no qual a escola se insere e por fim, os direitos adquiridos das mulheres e a 

responsabilidade coletiva pela educação das crianças (BRASIL, 2009a).  

Ainda conforme o documento,  

 

A qualidade pode ser concebida de forma diversa, conforme o 

momento histórico, o contexto cultural e as condições objetivas locais. 

Por esse motivo o processo de definir e avaliar a qualidade de uma 

instituição educativa deve ser participativo e aberto, sendo importante 

por si mesmo, pois possibilita a reflexão e a definição de um caminho 

próprio para aperfeiçoar o trabalho pedagógico e social das 

instituições. (BRASIL, 2009a, p. 14). 

 

 

O documento tenta esclarecer quais são os aspectos fundamentais para uma 

instituição de Educação Infantil poder ser classificada como uma instituição de 

qualidade ou não. Esses aspectos fundamentais ou dimensões são sete: 1) planejamento 

institucional; 2) multiplicidade de experiências e linguagens; 3) interações; 4) promoção 

da saúde; 5) espaços, materiais e mobiliários; 6) formação e condições de trabalho das 

professoras e demais profissionais e por fim, 7) cooperação e troca com as famílias e 

participação na rede de proteção social (BRASIL, 2009a). 
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Essas premissas especificadas pelos Indicadores nos remetem a pensar que a 

qualidade não é algo que possa ser atribuído a uma pessoa ou a um grupo apenas, a 

qualidade depende de todos; por conseguinte, uma instituição de Educação Infantil de 

qualidade é aquela que compreende as necessidades e expectativas das crianças e busca 

caminhos para melhor atende-las – é um espaço para que toda criança aprenda com 

condições que favoreça o seu desenvolvimento integral. Muito mais do que padrões 

quantificáveis a qualidade assume uma perspectiva permeada de valores e pressupostos 

específicos de ver a criança e sua educação formal. 

Esses aspectos sintetizados sobre alguns padrões que estão postos à Educação 

Infantil na atualidade tem pretensão de provocar reflexões como ponto de partida para 

pensar sobre o que é considerado importante na Educação Infantil – quais as suas 

especificidades e dentro dessas especificidades discutirmos a importância do professor 

da Educação Infantil e sua formação. 

Segundo Oliveira-Formosinho (2002a), a especificidade da Educação Infantil 

exige uma formação diferenciada da ofertada a outros níveis de ensino. Portanto, o 

papel dos professores de crianças pequenas difere, em alguns aspectos, dos demais 

professores, o que configura uma profissionalidade específica do trabalho docente na 

Educação Infantil. Essa singularidade docente deriva das próprias características da 

criança, das características dos contextos de trabalho das educadoras e das 

características do processo e das tarefas desempenhadas por elas. 

No tópico seguinte analisaremos, a partir das enunciações de nossos partícipes, 

sentidos elaborados sobre a Educação Infantil, especialmente na atividade curricular do 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil. 

 

3.2.1 SENTIDOS ELABORADOS SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 De acordo com a perspectiva histórico-cultural, as nossas funções psicológicas 

superiores só são possíveis porque o ser humano nasce imerso em uma cultura 

determinada que será, de algum modo, internalizada. É importante destacarmos que não 

internalizamos o mundo tal como se apresenta, mas as significações de mundo que nos 

são mediadas pelas outras pessoas via sistemas simbólicos (as linguagens, ciências, 

entre outras). Ao mesmo tempo, a criação de sistema simbólico depende da vida em 

sociedade, das práticas culturais nas quais os significados serão coletivamente 

construídos. 
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Nesse sentido, compreendemos que a internalização de signos e sistemas 

simbólicos têm, como base, interações interpessoais e práticas coletivas. As enunciações 

dos Estagiários a seguir apresentam alguns indicadores de como esse processo acontece 

em relação aos sentidos pertinentes à Educação Infantil, ou seja, procuraremos desvelar 

os fatores que são determinantes no processo de apropriações sobre a Educação Infantil. 

 

Sentidos iniciais atribuídos à Educação Infantil e suas especificidades  

 

Meu conceito sobre Educação Infantil ele vem se reconstruindo porque 

antes mesmo de entrar na universidade eu pensava em Educação Infantil 

como um lugar onde a criança ia para ser cuidada, para pintar, para 

brincar sem pensar nesse lugar como um espaço que tinha uma 

organização ou um direcionamento educativo, mas apenas social – de 

socialização, de cuidados até mesmo de um lazer para a criança. Em outras 

palavras, um berçário, um lugar onde as crianças ficavam enquanto o pai e 

a mãe iam trabalhar. Ao entrar na faculdade após estudarmos teoricamente 

passei a ver que a Educação Infantil não era só aquele espaço de cuidados, 

ela agora tinha outras funções apesar de já ter tido essa que eu tinha antes 

de estudar sobre Educação Infantil. Na disciplina que estudei aprendi que 

as funções da Educação Infantil agora é cuidar e educar, como também 

suscitar aprendizagens através do brincar, do lúdico. A Educação Infantil 

naquele momento dos estudos teóricos apareceu para mim como o tempo e 

espaço de ser educado, de ter cuidados numa perspectiva educativa e 

também um espaço lúdico que precisa ser organizado sistematicamente, de 

maneira pensada. Nos estudos na Universidade pude conhecer documentos 

da educação Infantil como a LDB, o RCNEI, os Parâmetros de Qualidade e 

isso me deu muito subsídio. (MARIANA, 2012, p. 02-04, grifos nossos). 

 

 

Antes de fazer qualquer leitura teórica sobre a Educação Infantil eu via a 

Educação Infantil como um lugar onde a criança aprendiam de forma 

espontânea, ela ia para uma instituição de Educação Infantil para brincar, 

eu imaginava um lugar que envolvesse brincadeiras e cuidados sem um 

cunho educativo. Mas após os estudos teóricos no Curso de Pedagogia 

sobre a Educação Infantil onde tivemos oportunidade de estudar e discutir 

sobre a própria história da Educação Infantil e nessa história poder 

observar as funções que ela foi adquirindo ao longo dos tempos, também 

através dos RCNEI que destacam as funções atuais, a própria LDB que 

destaca a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica pude 

reconstruir o conceito que eu tinha sobre Educação Infantil e passar a vê-la 

como o tempo e lugar das crianças brincar, ser educada e cuidada. Um 

espaço onde as atividades devem acontecer de maneira planejada. 

(JULIANA, 2012, p. 17-18, grifos nossos). 

 

Antes de entrar na Universidade e estudar cientificamente sobre o que é 

Educação Infantil a minha concepção era a mesma que eu escuto muitos 

pais comentarem no dia-a-dia - era o lugar onde deixava as crianças para 

serem cuidadas enquanto os pais trabalhavam; um lugar onde as crianças 

brincavam, se alimentavam e fazia higiene pessoal; uma instituição que 
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cuidava das crianças carentes que os pais não tinham condições 

financeiras suficientes. Quando estudei no 4º período a disciplina 

Concepções e Práticas de Educação Infantil foi que eu pude ter melhor 

clareza sobre o que realmente é um espaço de Educação Infantil, pude então 

perceber que ela tem um significado maior do que aquele que eu e muitos 

ainda acham. Vendo a LDB, o RCNEI sobre os objetivos da Educação 

Infantil sobre aquelas três particularidades dela o cuidar, o educar e o 

brincar, sobre como deve se organizar o tempo e o espaço na Educação 

Infantil eu fui me fundamentando e conhecendo melhor esse mundo 

encantador da Educação Infantil e reconhecendo o quanto ela pode 

contribuir no desenvolvimento da criança em todos os sentidos. Eu passei a 

ver a Educação Infantil como um ambiente educativo, um ambiente muito 

mais rico do que aquele que eu imaginava antes de estudar sobre ela. 

Diante dos estudos eu observei que a Educação Infantil deve ser um espaço 

planejado que tem que priorizar esses três aspectos que eu já destaquei o 

cuidar, o educar e o brincar, ou seja, que todos eles devem acontecer de 

maneira sistematizada, não deixando de levar em consideração a criança, 

sua realidade de vivência porque aprendemos que as crianças tem uma 

singularidade e essa singularidade deve ser vista quando se planeja algo 

para ela. O brincar por exemplo, ele é algo específico da criança e a partir 

dele a criança imagina, se desenvolve e também aprende; o cuidar não é só 

o banho, a escovação, o alimento – passa por uma questão educativa 

também de construção de atitudes, e o educar não é apenas ensinar as 

primeiras letras, as primeiras noções matemáticas como se fosse uma fase 

preparatória, mas passa por outras questões como: além do 

desenvolvimento de várias  linguagens oral, escrita, matemática, artística, 

musical, proporcionar a criança momentos que elas possam desenvolver 

valores, sentimentos, proporcionar situações do cotidiano e orientar 

aprendizagens contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

(MARCOS, 2012, p.30-32, grifos nossos). 

 

Assim como eu não pensava na criança, também não pensava sobre sua 

educação. Mas se alguém me perguntasse antes de entrar na faculdade 

como eu conceituava a Educação Infantil de maneira bem geral eu iria 

responder é uma instituição onde o pai e a mãe deixavam o filho para ser 

cuidado, nesse espaço a criança se alimentava, comia e brincava e depois 

voltavam para casa. Somente quando comecei a estudar na faculdade sobre 

Educação Infantil é que pude observar que realmente na sua história ela já 

foi pensada e efetivada daquela maneira que eu via antes, no entanto, com 

os diversos ganhos legais que ela teve, houve uma evolução no seu 

reconhecimento e na forma de se oferecer esse âmbito. Os estudos 

permitiram conhecermos os ganhos legais referente a Educação Infantil no 

Brasil, estudar como deve ser sua organização através dos documentos 

lançados pelo MEC como exemplo nós temos o RCNEI que dá uma 

orientação valiosa sobre os pormenores da Educação Infantil no que diz 

respeito aos objetivos, as suas funções, ao brincar, sobre a própria criança, 

sobre os eixos de conhecimento a trabalhar, a organização do próprio 

espaço da Educação Infantil, a forma de avaliação. Na disciplina que estuda 

a Educação Infantil agente discute estas questões que servirão para desfazer 

a visão retrograda que eu tinha sobre esse espaço de atendimento a criança. 

Então nesse momento do curso eu passei a ver a Educação Infantil não 

somente como um espaço de cuidados mas, também, de educação e de 

brincar, de maneira planejada. (PAULO, 2012, p.43-45, grifos nossos). 
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Sentidos atribuídos à Educação Infantil e suas especificidades após o Estágio 

Eu penso que a Educação Infantil é uma etapa da educação formal da 

criança que tem um enorme significado porque por meio dela a criança tem 

as primeiras experiências com um ambiente educacional organizado, 

sistematizado, ou seja, pensado e planejado para ela. Pelo menos na minha 

opinião é assim que deve ser. Por meio da Educação Infantil a criança vai 

perceber mais especificidades sobre o mundo que a rodeia, e através dos 

vários contatos que ela vai ter naquele ambiente ela vai poder conviver e 

perceber a diversidade, as diferenças, as singularidades que há nesse 

mundo e nas pessoas, mesmo que isso esteja muitas vezes implícito - eu 

acho que isso funciona de maneira natural mesmo que o professor não 

realize atividades para isso, a interação entre eles ocorrerá. Então eu acho 

que essa é a primeira contribuição da Educação Infantil. Outro aspecto 

importante da Educação Infantil que eu pude perceber no Estágio é que ela 

entra em contato nesse ambiente com diversas linguagens as quais ela 

pode não entrar no contexto onde ela mora, ou se entra, mas não de 

maneira organizada e planejada. 

Pesquisadora: E que linguagens são essas que você menciona? 

A linguagem oral, escrita, as artes, a matemática, as histórias infantis, os 

conhecimentos sobre a natureza, a sociedade, a saúde, entre outras. Claro 

que no dia-a-dia dela enquanto sujeito social ela pode ter contato com tudo 

isso, mas sabemos que não é da maneira como em um contexto educativo 

organizado. Eu fiquei percebendo durante a docência o quanto a Educação 

Infantil pode contribuir para a construção da autonomia, a criança ir 

conseguindo ter uma independência no seu pensar, no seu fazer. Um outro 

papel da Educação Infantil que eu percebi por meio desse Estágio foi a 

questão da construção do próprio eu da criança – da sua identidade, fiquei 

observando que ali naquele lugar ela interagindo com todas aquelas 

atividades que o professor faz e se relacionando com as pessoas naquele 

espaço ela vai construindo o seu eu e também passando a conhecer as 

especificidades do outro. Vai se percebendo e percebendo o outro, as suas 

aproximações e diferenças. Como exemplo eu posso citar observar o seu 

corpo e o do outro, as coisas que ela gosta e as coisas que o outro gosta, as 

coisas que ela faz e as coisas que o outro faz. Então, eu sintetizo dizendo que 

Educação Infantil é lugar de convivência, é espaço de construção mútua de 

aprendizados de si e do mundo que a cerca. Dá início a vivência da criança 

em um espaço coletivo que não é a sua casa. Diferente de antes de eu 

entrar na faculdade e até mesmo de entrar no Estágio para mim hoje a 

Educação Infantil não é lugar de substituição da família ela tem mais essa 

característica que já citei na minha fala. A Educação Infantil nesse caso 

seria lugar de construção de autonomia, de criatividade e também 

ambiente de ludicidade. (MARIANA, 2012, p. 02-04, grifos nossos). 

Pesquisada: Eu entendo que nessa fase a criança está em desenvolvimento 

tanto dos aspectos físico, psicológico, intelectual como também social. 

Pensando assim eu vejo que a Educação Infantil tem um papel de suma 

importância, é um espaço de aprendizagens tanto relacionada aos cuidados 

como o educar. Esse espaço é indispensável à criança porque nela ela vai 

ter oportunidade de viver experiências de aprendizagens diversas e 

principalmente interagir, se relacionar, socializar-se em um grupo 

diferenciado do da sua família. Ela contribui para que as crianças 

desenvolvam capacidades relacionadas a todos esses aspectos e também ao 

desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da comunicação, da sua 

própria identidade – perceber-se e perceber também o seu entorno. Eu 



104 

 

destaco ainda conteúdos específicos que eu acho muito importante que é a 

oralidade porque ela está em fase de desenvolvimento dessa capacidade; a 

linguagem escrita; o senso crítico, ou seja, a autonomia para falar, para 

produzir, criar; o próprio letramento, letramento no sentido de perceber o 

mundo – fazer leitura do mundo em que ela vive. O raciocínio lógico 

matemático também é um diferencial do que a Educação Infantil trabalha 

e contribui para o pensar da criança. Conhecer seu próprio corpo para 

adotar atitudes relacionadas a ele. E, eu acho que a criança pode aprender 

coisas dentro desses aspectos porque ela é inteligente, ela é capaz, ela 

interage nas atividades de aprendizagem e ela aprende com o que vivencia, 

então basta o Professor saber como trabalha esses conteúdos dentro de 

atividades lúdicas. Por exemplo, naquele momento da rodinha de conversa a 

criança pode desenvolver a linguagem oral, mas pode também desenvolver 

habilidade de se posicionar, de falar em público, de se expressar, de ampliar 

relações. Uma criança que é privada de vivenciar esse momento de sua 

vida, de ter oportunidade viver a Educação Infantil eu acho que pula uma 

etapa, e, uma etapa muito importante para se inter-relacionar com outro 

espaço de vivência onde ela poderá aprender inúmeras coisas que podem 

lhe dá prazer e ao mesmo tempo ajudar no seu desenvolvimento. Pela 

experiência do Estágio eu percebo que não é fácil fazer Educação Infantil 

exige um preparo por parte do professor, exige um espaço adequado, exige 

conhecer as crianças e suas particularidades, exige planejamento porque 

se o professor souber organizar estratégias que ajude as crianças interagir 

com esses conhecimentos e até outros que eu não tenha mencionado. Na 

Educação Infantil elas aprendem, numa história contada com criatividade, 

nas rodinhas de conversa, nas atividades que dá oportunidade delas se 

expressar através de linguagens como: a linguagem oral, o desenho, a 

brincadeira, a música as quais faz toda a diferença. Isso são singularidades 

da Educação Infantil. (JULIANA, 2012, p. 17-18, grifos nossos). 

Depois do Estágio eu posso dizer que esses conhecimentos ficaram mais 

conscientes porque antes todos esses conceitos ficavam em um plano muito 

ideológico sinceramente eu via muito em um plano abstrato, apesar de uma 

modificação radical no conceito de Educação Infantil que eu tinha antes de 

estudar e depois quando passei a fazer as leituras e debater nas disciplinas 

sobre esse assunto. Mas com o Estágio eu pude vamos dizer sair do abstrato 

e entrar no concreto. Primeiro entender que Educação Infantil não é só 

uma etapa da Educação Básica ela é uma espaço público onde as crianças 

devem ser reconhecidas como membros de uma sociedade e um espaço de 

convivência, de interação - lá elas convivem com outras crianças e com 

outras pessoas onde podem desenvolver relações interpessoais, atitudes, 

aceitação, respeito, confiança; é um espaço onde a criança tem acesso a 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural por isso deve ser 

levado em conta seu eu - contexto social, ambiental, cultural sua 

identidade, seus conhecimentos, sua percepção do mundo. Eu compreendo 

após o Estágio que nenhum desses aspectos que envolvem cuidar, educar, 

brincar devem privilegiar um em detrimento de outro, devem ser 

trabalhados de forma integrada procurando dar conta de todos na medida 

das necessidades e interesses das crianças e também de acordo com os 

valores da cultura e da sociedade onde ela se encontra. Considero que a 

Educação Infantil nessa direção é um local de construção de identidade, de 

autonomia, de ludicidade, exercício da cidadania da criança onde ela pode 

pensar, agir, criar, imaginar, ser ouvida e reconhecida como um ser social, 

e, também ampliar o horizonte de seu conhecimento de mundo através das 

diversas linguagens que podem ser trabalhadas como a arte, a música, o 
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desenho, o brincar, a lógica, a oralidade. (MARCOS, 2012, p.30-32, grifos 

nossos). 

Através do Estágio eu percebo que a Educação infantil ainda esta se 

estruturando e ainda falta base para implantação concreta, visto que ainda 

falta em muitos desses espaços que atende crianças de 0 a 5 anos de idade 

profissionais qualificados, ambientes estruturados e recursos materiais 

suficientes. Entretanto, a concepção a ser trabalhada se modifica tendo um 

caráter pedagógico, onde a Creche e a Pré Escola tem a função de 

favorecer o desenvolvimento integral da criança não devem ser vistas 

como espaço unicamente de cuidados ou de preparo para entrar no Ensino 

Fundamental, esse contexto da Educação Infantil deve ser espaço de 

desenvolvimento de aprendizagens múltiplas - uma aprendizagem 

estimuladora e significativa garantindo o desenvolvimento de diversas 

linguagens oral, escrita, matemática, artísticas, musical e de maneira geral 

conhecimento de mundo tudo isso por meio de um trabalho sistematizado. 

De maneira geral como os novos documentos da Educação Infantil 

apresentam esse contexto deve se pautar nas duas dimensões: a de cuidar, e 

a de educar, que são essenciais e importantes na proposta pedagógica de 

todo espaço que atende crianças de 0 a 5 anos. Eu acho que isso é um 

desafio para todo profissional da Educação Infantil, ao vivenciar o Estágio 

como docente nesse contexto eu percebi que vai muito além de sabermos 

quais são essas novas funções da Educação Infantil, vai muito além de 

sabermos que devemos empreender atividades de brincar, de artes, 

contação de histórias na rotina da criança. É preciso saber transpor tudo 

isso para um planejamento e saber vivenciar esse planejamento.Então eu 

vejo a Educação Infantil após o Estágio como um contexto complexo, 

multifacetado, contexto de aprendizagens diversas como já especifiquei, 

contexto onde o conhecimento está em constante evolução tanto para a 

criança como para o adulto. Contexto que deve ser pensado e organizado 

no tempo e no espaço. Espaço de desafios para o professor e para as 

crianças porque as crianças aprendem e o professor também nesse 

movimento educar, cuidar, educar, brincar. A educação Infantil é lugar de 

desenvolvimento da autonomia, da identidade, da imaginação, da 

criatividade, da expressão, da ludicidade, da interação com os outros e 

com o meio social. A Educação Infantil é tempo e espaço da criança 

aprender sobre a vida. (PAULO, 2012, p.43-45, grifos nossos). 

 

Nas vozes dos Estagiários podemos observar que nas suas primeiras 

compreensões sobre Educação Infantil antes de fazer qualquer leitura e/ou estudos e 

discussões, há o predomínio de visões de cunho assistencialista de atendimento à 

criança, desconsiderando os aspectos educacionais e de cidadania dando ênfase à 

práticas que privilegiam os cuidados físicos. No discurso dos quatro partícipes da 

pesquisa aparece a instituição de Educação Infantil como lugar de cuidados e de 

brincar. Além dessas duas funções, de maneira geral, os discursos destacam ainda: 

lugar de lazer, lugar de a criança ficar enquanto o pai e a mãe vão trabalhar. 

Compreendemos que esses discursos são consequência de uma visão ainda 

vigente na sociedade atual em muitos contextos, assumida por muitos que não têm 
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conhecimento dos avanços que a Educação Infantil teve ao longo das últimas décadas 

em suas concepções. Sabemos que o atendimento à criança pequena em instituições 

especializadas teve origem com as mudanças sociais e econômicas, causadas pelas 

revoluções industriais no mundo todo. Atrelado a esse fato, sob pressão dos 

trabalhadores urbanos, que viam nas creches um direito, seu e de seus filhos, por 

melhores condições de vida, deu-se início ao atendimento na Educação Infantil (termo 

atual referente ao atendimento de crianças de 0 a 5 anos) no Brasil. Esse atendimento, 

por sua vez, tinha caráter assistencialista, priorizando o atendimento das crianças 

oriundas de famílias pobres. 

Ao longo dos anos a sociedade foi incorporando funções à Educação Infantil que 

de um lado priorizam apenas o cuidar enfocando ações referentes aos aspectos físicos 

das crianças, especialmente cuidados a saúde, higiene e alimentação. De outro, com o 

propósito implícito de valorizar o caráter educacional, promovem a escolarização 

precoce das crianças desde muito cedo, onde as atividades disciplinares partem do 

modelo da escola fundamental, adotando como eixo central do fazer pedagógico a 

alfabetização e numeração. 

Todavia, a Educação Infantil nas últimas décadas vem conseguindo através da 

luta de pesquisadores e profissionais da área da Educação ocupar espaço na legislação 

brasileira, nos documentos oficiais, na Pedagogia, e, consequentemente, tem repercutido 

em novas formas de percebê-la que não sejam concepções limitadas que acabam por 

suplantar sua especificidade como uma prática social, processos vinculados ao 

desenvolvimento e especificidades da criança, e, a garantia da apropriação de 

conhecimentos pelas crianças. Em função dos novos discursos que ocupam a literatura 

que trata da Educação Infantil, e, por conseguinte o aparato legal divulgado pelo 

Governo Federal – novas formas de ver e compreender a Educação Infantil tem sido 

incorporadas às muitas vozes que ecoam nas instituições de formação de professores e 

nas próprias instituições educativas.  

Podemos analisar nas enunciações dos Estagiários que após estudar teoricamente 

no Curso de Pedagogia, esse primeiro entendimento foi modificado e passou a 

incorporar as discussões mais contemporâneas. Por unanimidade, os partícipes da 

pesquisa destacam que, ao iniciar os estudos teóricos na Universidade passaram a 

perceber como funções básicas da Educação Infantil o cuidar, o educar e o brincar e 

passaram a reconhecer a importância do planejamento das atividades, característica do 

trabalho pedagógico. 
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Reconhecemos que os discursos se ancoram em representações construídas por 

meio de leituras realizadas em documentos que tratam da Educação Infantil. 

Referenciados nas proposições de Vygotsky (2008), podemos afirmar que nesse 

momento do seu percurso formativo (na graduação em Pedagogia) os Estagiários se 

apropriaram de novos sentidos sobre a Educação Infantil porque houve a mediação 

através da inserção dos mesmos nas elaborações teóricas, promovendo o diálogo entre 

eles e os textos científicos. As variadas práticas de leitura ofereceram aos graduandos 

um rico universo a ser revelado, possibilitando o acesso crítico a informações 

importantes e, por meio destas, avaliarem suas ideias iniciais baseadas em suas 

vivências cotidianas.  

As significações constantes nos textos funcionaram como signos e instrumentos 

e/ou como mediadores que permitiram modificações das conceituações iniciais, ou seja, 

passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado. Nesse sentido, compreendemos 

que a ação escolar/universitária suscitou um movimento dialético que possibilitou 

acrescentar novos significados que enriqueceram os anteriores – os enunciados dos 

Estagiários retratam apropriações que ultrapassam o nível do senso comum, à medida 

que os conhecimentos teóricos vão favorecendo novas compreensões sobre a Educação 

Infantil. Pensamos que os estudos teóricos das disciplinas deram uma visão 

razoavelmente clara, ainda que incompleta, de algumas especificidades das funções da 

Educação Infantil, visto que, o processo da construção de uma aprendizagem envolve 

mais situações que propiciem problematização, investigação, e, que possibilitem 

visualizar a complexidade do objeto de estudo e consequentemente uma reflexão mais 

elaboradas sobre ele. 

Por outro lado, retomando as vozes dos Estagiários identificamos a contribuição 

do componente curricular Estágio Supervisionado na ampliação dos conceitos sobre as 

especificidades da Educação Infantil. Analisando as referências que eles fazem à função 

da Educação Infantil após terem vivenciado o Estágio identificamos que os enunciados 

referem-se às definições/características vinculadas à  uma prática social e educacional 

dirigida para a socialização das crianças com o outro e com o meio; à inserção das 

crianças em um contexto de convivência coletiva diferenciado do que ela vive na 

família; à integração das crianças e seus processos de identificação; acesso a diversas 

linguagens.  

Por meio das vozes dos Estagiários é possível identificar que para eles a 

Educação Infantil integra uma das diversas formas da criança entrar em contato com um 
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sistema de valores do seu contexto social, tomando parte em um processo de 

socialização do qual elas participam como atores sociais plenos. Nos discursos dos 

quatro partícipes da pesquisa aparece em comum que o contexto da Educação Infantil é 

propiciador do desenvolvimento de: 

 

FIGURA 4: VISÃO DOS ESTAGIÁRIOS SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
Fonte: Figura produzida pela autora a partir dos dizeres dos partícipes da pesquisa. 

 

O destaque dado pelos Estagiários a essas dimensões demonstra que seu 

entendimento sobre as especificidades da Educação Infantil não se limita à passiva 

incorporação de elementos da cultura, mas afirma sua singularidade atribuindo sentidos 

a experiências que auxiliam no desenvolvimento da criança em diversos aspectos 

(afetivos, cognitivos, motores e sociais). 

 Quando dão ênfase à interação reconhecem que as experiências vividas pelas 

crianças no espaço de Educação Infantil devem possibilitar aprendizagens sobre o que 

ocorre à sua volta, consigo e com os outros enquanto desenvolvem formas de sentir, 

pensar e solucionar problemas. As interações podem ajudar a construir significações 

continuamente, seja com outro ser humano, seja com objetos. Consideramos de grande 

pertinência o destaque dado pelos Estagiários à interação, visto que, ela está para além 

do convívio coletivo infantil – têm um caráter epistemológico-político-pedagógico e, 

como afirma Vygotsky (2008) é definidora do desenvolvimento humano. 

Compreendemos que as interações, direta e indiretamente, são propulsoras da educação 

e do cuidado das crianças pequenas. 
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O entendimento que os Estagiários apresentam sobre a importância da 

autonomia das crianças pequenas, também é fundamental para o construto de seu 

referencial sobre as especificidades da Educação Infantil. A autonomia é resultado das 

relações pessoais entre indivíduos e o meio. O RCNEI (1998, vol. 2) propõe que os 

educadores se preocupem com a construção dos valores que devem nortear as ações das 

crianças. E sugere que esses valores devem se pautar no desenvolvimento da sua 

autonomia. No referido documento a autonomia é definida como “a capacidade de se 

conduzir e tomar decisões por si próprio, levando em consideração regras, valores, sua 

perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro.” (BRASIL, Vol. 2, 1998b, p. 

14). Do mesmo modo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(2010, p.16) quando dizem que as Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil 

devem respeitar alguns princípios éticos destaca a autonomia como um desses 

princípios que deve ser considerado.   

Para Kamii (1997, p.108) “a essência da autonomia é que as crianças tornem-se 

aptas a tomar decisões por si mesmas”. Compreendemos que quando lhe é dada a 

oportunidade de manifestar seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das 

práticas educativas; realizar produções individuais e coletivas; escolher brincadeiras e 

atividades, a criança aprende a opinar, a participar de modo relativamente autônomo. 

Infelizmente, o entendimento sobre a questão da autonomia das crianças pequenas ainda 

é muito parco, alguns docentes ainda pensam o significado de autonomia atrelado a 

“fazer o que quer”, “do jeito que quer” e “na hora que quer”. Essa é uma ideia errônea 

sobre autonomia; é importante considerar que, mesmo na mais tenra idade as crianças 

reproduzem comportamentos validados pela cultura na qual está inserida e que no 

trabalho realizado na instituição de Educação Infantil elas podem rever seus próprios 

valores em favor de posturas mais autônomas, ainda que mediadas pelos outros. 

Assim, é importante assinalar a importância da menção, pelos Estagiários (ainda 

em processo de formação docente) da importância da autonomia nas especificidades do 

trabalho da Educação Infantil. Isso sinaliza a ampliação de sua visão sobre a Educação 

Infantil para além de padrões disciplinares, coercitivos e de submissão. 

Sobre a dimensão identidade apontada nas falas dos Estagiários reconhecemos 

que em todos os discursos ela é concebida como um arcabouço sócio-histórico-cultural 

que de forma autêntica, consciente e contextualizada favorece à criança a identificar e 

reconhecer aspectos que a caracterizam, bem como o grupo ao qual pertence 

(características físicas e culturais, hábitos, costumes e valores). Entendemos que por 
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meio do trabalho com a identidade a criança conhece a própria história e a da família, 

sentindo-se participante dela. Além disso, possibilita compreender o mundo e a si 

mesma, construir atitudes de respeito e aprender sobre o valor de cada pessoa e dos 

diferentes grupos culturais.  

Ao reconhecerem a identidade como um dos aspectos norteadores do trabalho 

com a criança na Educação Infantil os Estagiários demonstram ter construído 

significações sobre o trabalho com a criança pequena que rompem com ranços de 

concepções que homogeneízam a criança por idade, por gênero, etnia, por classe social, 

cultura sem respeitar diferenças e diversidade. Por conseguinte, reconhecem que a 

Educação Infantil é mais uma via de construção de identidade da criança - a qual 

acontece gradativamente nas ações e interações sociais. Qualquer evento que adquira 

significação para a criança e seu grupo social pode-se fazer interveniente no processo de 

construção de sua identidade, por isso a inserção da criança na Educação Infantil 

implica a criação de possibilidades de viver experiências que contribuam para seu 

desenvolvimento como pessoa singular. 

Quando mencionaram sobre as diversas linguagens os Estagiários destacaram a 

linguagem oral, escrita, a matemática, a arte, a música, o desenho - suas falas dão ênfase 

à necessidade de considerar as diversas linguagens na Educação Infantil porque podem 

promover o desenvolvimento de formas de agir, sentir, pensar e criar no e sobre o 

mundo. Concordamos com os Estagiários, mas assinalamos que não se trata de 

transmitir à criança uma cultura considerada pronta, mas de oferecer condições para ela 

se apropriar de determinados conhecimentos, vivenciar determinadas experiências que 

ampliam seu universo cultural e propiciam desenvolvimento pessoal, social, cognitivo, 

afetivo, corporal em conexão com o mundo que a cerca – mais próximo e mais distante. 

Reconhecemos que a Instituição de Educação Infantil propicia o processo formal 

de inserção da criança na sociedade e em sua cultura. E uma parte importante desse 

processo é a ampliação da oralidade e imersão na escrita, no mundo letrado. Por 

unanimidade, os Estagiários quando mencionam as diversas linguagens citam o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita. A apropriação destas linguagens está 

intrinsecamente relacionada ao contato sistemático, orientado e significativo com os 

textos orais e escritos que circulam na sociedade, de modo a alargar suas possibilidades 

de uso e reflexão sobre a língua, ampliando o vocabulário, aprendendo estruturas 

sintáticas mais elaboradas, produzindo sentidos mais refinados, o que amplia seus 

mundos interno e externo. Então, o desenvolvimento da linguagem é um diferencial no 
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desenvolvimento de aprendizagens pelas crianças. No entanto, é importante ter claro 

que não é função da Educação Infantil alfabetizar a criança, se entendermos por 

alfabetizar leva-la a cumprir etapas pré-determinadas de modo mecânico. O que é 

próprio dessa etapa é o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades necessários 

para que a criança interaja com diversas linguagens, entre elas, a oralidade e a escrita e 

se aproprie de características que lhes são peculiares em situações de uso, de produção 

compartilhada e refletida, às quais esteja incorporada a ludicidade.  

Esse último aspecto foi também valorizado nos dizeres dos Estagiários. A 

palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os 

jogos, brinquedos e divertimentos. Ancorados em Vygotsky (2007) observamos que a 

relação entre o desenvolvimento, o brincar e a mediação são primordiais para a 

construção de novas aprendizagens. Existe uma estreita vinculação entre as atividades 

lúdicas e as funções psíquicas superiores, por esse motivo podemos afirmar a sua 

relevância para o desenvolvimento corporal, cognitivo, simbólico, lúdico e afetivo das 

crianças e seu lugar de destaque na Educação Infantil, definindo-a como um dos eixos 

de organização das experiências a serem propiciadas nas instituições, tal como proposto 

pelas DCNEIs (BRASIL, 2010). 

Olivier (2003) traz o entendimento do lúdico como a alegria, a espontaneidade, a 

referência a uma lógica que não segue os parâmetros da racionalidade, mas sim a lógica 

do “ser feliz agora. A autora contribui de forma significativa para os estudos da 

ludicidade ao levantar os cinco aspectos fundamentais do lúdico:  

 

1. O lúdico é um fim em si mesmo, ou seja, ele não é o meio através 

do qual alcançamos outro objetivo: seu objetivo é a vivência prazerosa 

de sua atividade; 

2. O lúdico é espontâneo; difere assim, de toda atividade imposta, 

obrigatória; é aqui que prazer e dever não se encontram, nem no 

infinito, nem na eternidade;  

3. O lúdico pertence à dimensão do sonho, da magia, da sensibilidade; 

os princípios da racionalidade não são aqui enfatizados;  

4. O lúdico baseia-se na atualidade: ocupa-se do aqui e do agora, não 

da preparação de um futuro inexistente;  

5. O lúdico privilegia a criatividade, a inventalidade e a imaginação, 

por sua própria ligação com os fundamentos do prazer. (OLIVIER, 

2003, p. 22). 

 

O lúdico é compreendido como a essência da criança e da infância, como sua 

marca mais distintiva, ele pode promover experiências e relações com conteúdos 
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sociais. Como aponta Vygotsky (2008) quando a criança brinca, recria e representa 

papéis que se caracterizam nas ações e relações presenciadas, vivenciadas em seu meio 

social, sendo que, neste processo lúdico de representação, mas também, de imaginação e 

fantasia, bem como de incorporação de regras da cultura – modos de ser, pensar, agir, 

sentir. No entanto, é importante ressaltar que não se deve assumir, frente ao lúdico, uma 

postura utilitária, muito em voga nas escolas, mesmo de Educação Infantil, em que se 

“utiliza” a ludicidade como meio para explorar determinado conhecimento. Assim, por 

vezes, atividades que poderiam ser prazerosas se transformam em exercícios estéreis e 

sem sentido para a criança que as vivencia. 

As enunciações sobre esses aspectos intrínsecos à Educação Infantil que foram 

possíveis de ser pensados a partir da vivência do Estágio permitem analisarmos que o 

Estágio em Educação Infantil possibilita apropriações que rompem com ideias, ainda 

resistentes, de desenvolvimento espontâneo ou de ausência de um papel da instituição 

educativa, bem como traz indícios de desmistificação do brincar nesse contexto. Na 

realidade, os dizeres expressam um entendimento de que o espaço da Educação Infantil 

representa o início da educação formal das crianças. Por conseguinte, os discursos se 

ancoram na ideia de que esse contexto deve orientar a criança em sua progressiva 

inserção no mundo social e no mundo da natureza, e propicie oportunidades para que 

ela desenvolva linguagens, entendendo-se que vivem uma fase de desenvolvimento 

múltiplo: motor, social, cultural, simbólico, identitário e da própria autonomia.  

É importante reconhecer que o objeto de preocupação da Educação Infantil é a 

própria criança - pensar sobre a adequação das práticas relacionadas às especificidades 

da infância passa, então, a englobar os grandes desafios para a educação brasileira. Para 

Cerisara, articular as especificidades das crianças às práticas desenvolvidas nas 

instituições de Educação Infantil é:  

 

[...] trabalhar com as crianças pequenas em diferentes contextos 

educativos, envolvendo todos os processos de constituição da criança 

em suas dimensões intelectuais, sociais, emocionais, expressivas, 

culturais, interacionais. Portanto, as instituições de educação infantil 

devem buscar delinear as suas especificidades, sem perder de vista 

que o trabalho a ser realizado com as crianças deve assumir um caráter 

de intencionalidade e de sistematização, sem cair na reprodução das 

práticas familiares, hospitalares ou escolares. (CERISARA, 1999, p. 

16). 
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Entendemos que há muito que se avançar e esses novos passos ocorrerão apenas 

se as pessoas que estão envolvidas com a Educação Infantil realmente conhecerem e 

compreenderem as especificidades próprias à criança e à atuação junto a elas. 

Reportando-nos ao nosso objeto de estudo compreendemos que as novas 

apropriações empreendidas pelos Estagiários partícipes da pesquisa sobre 

especificidades da Educação Infantil na vivência da prática de Estágio foram possíveis 

de se efetivar porque se apropriaram de instrumentos construídos socialmente. Atendo-

nos às proposições vygotskyanas analisamos que as inter-relações com as crianças e 

com o próprio contexto da Educação Infantil foram decisivas para as novas 

apropriações. Vygotsky (2008) quando escreve sobre “um estudo experimental da 

formação de conceitos” nos dá pistas para compreender a construção das novas 

significações sobre Educação Infantil após vivenciar a prática de Estágio. 

De acordo com o autor, a formação de conceitos é um processo que acompanha 

as etapas de desenvolvimento desde a infância, passando pela adolescência e atingindo a 

fase adulta, aumentando seu grau de complexidade. O autor esclarece que o percurso até 

a formação de conceitos passa por três fases básicas, cada uma dividida em vários 

estágios:  

1) Pensamento sincrético - nessa fase há um amontoado de objetos sem nenhuma 

relação factual ou concreta real. Os objetos se aproximam de um significado comum, 

não por força do seu próprio traço, mas pela semelhança que entre eles se estabelece nas 

impressões dos indivíduos. Prevalece a subjetividade, o significado do signo é difuso e 

não direcionado; 

2) Pensamento por complexos - as ligações entre seus componentes são concretas e 

factuais, e não abstratas e lógicas, produzidas pela experiência direta do indivíduo com 

o mundo social. Essa modalidade é descrita por Vygotsky em 5 tipos: Associativo 

(baseia-se na semelhança entre os traços de determinados objetos); Coleção (os objetos 

são agrupados com base em alguma característica que os torna diferentes e, 

consequentemente, complementares entre si); Cadeia (os objetos são associados 

seguindo um determinado sentido e constituindo uma cadeia conceitual, porém, não é 

possível observar uma relação significativa entre todos os objeto, uma vez que os traços 

considerados para o agrupamento são alterados ao longo da formação do complexo); 

Difuso (caracteriza-se pelo emprego de um traço que pode tornar-se difuso, indefinido, 

confuso, resultando num complexo que combina grupos diretamente concretos de 

imagens ou objetos, através dos vínculos difusos e indefinidos – são as generalizações 



114 

 

produzidas precisamente no campo do pensamento que não se prestam a uma 

verificação prática); Pseudoconceito (serve como elo de ligação entre o pensamento – 

pseudoconceito e o pensamento por conceito, é um complexo, ao mesmo tempo em que 

apresenta algumas características dos conceitos, é como se fosse a semente do conceito 

nascendo dentro do complexo. Nesse degrau, começa já, superficialmente, a utilizar os 

conceitos, mesmo que o faça de forma não-consciente, não-intencional. Nessa fase, é a 

mediação da cultura que permite uma convergência dos pseudoconceitos em direção à 

conceitos compartilhados por um certo agrupamento humano).  

3) Pensamento por conceitos - a construção dos conceitos propriamente ditos. O 

verdadeiro pensamento por conceitos exige, conforme Vygotsky (2008), a capacidade 

de “síntese abstrata”, a capacidade de sintetizar novamente, em novas bases intelectuais, 

o que foi antes abstraído. O conceito se forma, então, quando a sequência das marcas 

abstraídas é novamente sintetizada, e quando a síntese produzida é colocada como base 

do pensamento, com o auxílio da qual o indivíduo pode conceituar e compreender a 

realidade que o cerca. 

Uma das constatações de Vygotsky (2008) é que, quando afinal um jovem 

começa a formar conceitos, isso não significa, automaticamente, que ele o faça de forma 

consciente. Então, pode acontecer que capte de forma conceitual uma situação, mas, ao 

mesmo tempo, não está em condições de expressar verbalmente o conceito que ele 

utiliza.“A análise da realidade com a ajuda de conceitos precede a análise dos próprios 

conceitos”. (VYGOTSKY, 2008, p. 99). A dificuldade maior é a transferência de 

sentido ou de significado do conceito elaborado a novas situações concretas, pensadas 

também num plano abstrato. “A transição do abstrato para o concreto mostra-se tão 

árdua para o jovem como a transição primitiva do concreto para o abstrato”. 

(VYGOTSKY, 2008, p. 100).  

Considerando as proposições de Vygotsky (2008) podemos apreender que esses 

conceitos são desenvolvidos no decorrer da vida diária e prática dos indivíduos, de suas 

interações imediatas, os quais chamamos de conceitos espontâneos. No 

desenvolvimento conceitual o indivíduo ao alcançar categorizações e generalizações 

mais avançadas, forma o que Vygotsky chama de conceitos científicos – organizados 

em sistemas consistentes de inter-relações, adquiridos por meio do ensino formal. 

O desenvolvimento dos conceitos científicos ocorre pela inter-relação entre os 

processos de desenvolvimento espontâneo ou cotidiano e promovido no contexto 

escolar ou por meio de mediações sistemáticas. Esse desenvolvimento consiste em 



115 

 

reorganizar os processos psicológicos necessários à aprendizagem. A aprendizagem de 

conceitos é essencial no processo de escolarização. E o processo de escolarização é 

importante para o desenvolvimento do indivíduo, que, ao apropriar-se conscientemente 

de determinados saberes, é capaz de fazer uso de suas funções superiores, abstraindo e 

organizando o seu pensamento. O desenvolvimento do conceito científico consiste, 

portanto, em estar consciente do seu próprio ato de pensamento. 

É através da relação que estabelecemos entre os signos (palavras) com os objetos 

e situações aos quais se referem que se forma o que chamamos de significado. 

 

[...] um conceito se forma não pela interação das associações, mas 

mediante uma operação intelectual em que todas as funções mentais 

elementares participam de uma combinação específica. Essa operação 

é dirigida pelo uso das palavras como o meio para centrar ativamente 

a atenção, abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los 

por meio do signo. (VYGOTSKY, 2008, p.101). 

 

 

Podemos, então, considerar que a construção de conceitos sobre especificidades 

da Educação Infantil por Estagiários é um processo gradativo através de uma contínua 

reengenharia do sistema conceitual, determinada pela constante vivência de novas 

experiências, pelo contato com novos conteúdos, por novas interações sociais, 

proporcionando, consequentemente, novas possibilidades de investigação do meio 

social e físico em que cada um atua.  

A investigação de Vygotsky sobre a construção de conceitos reforça a 

importância do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido na instituição escolar, 

de modo formal, sistemático, privilegiando o aprimoramento das funções mentais 

superiores, sem desprezar as demais características dos indivíduos do processo seja 

criança, adolescente ou adulto. Destaca-se, aqui, o papel mediador do professor, quando 

coloca os educandos em contato com novos campos do conhecimento acumulado 

historicamente, ao mesmo tempo em que incentiva a criatividade dos mesmos, na 

investigação de novas possibilidades.  

Em análise das vozes dos Estagiários podemos perceber que suas significações 

sobre a Educação Infantil passaram por um processo de re(significação) intrinsecamente 

relacionado às vivências que eles foram tendo ao longo de sua vida até o momento da 

pesquisa, o  que buscamos ilustrar com a seguinte figura: 
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FIGURA 5: PROCESSO QUE PROPICIA A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

SOBRE AS ESPECIFICIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Fonte: Figura produzida pela autora a partir dos dizeres dos partícipes da pesquisa. 

 

Podemos apontar que antes da formação acadêmica os Estagiários tinham 

conceitos espontâneos sobre a Educação Infantil construídos no seu dia-a-dia, 

impregnados das tradições de sua cultura e de origens diversas, construídos nas relações 

mediadas pelos familiares, grupos de amizades, grupos de trabalho, além da 

considerável influência dos meios de comunicação de massa. Esses conceitos, 

primariamente indutivos, foram formados em termos de propriedades perceptivas, 

funcionais ou contextuais do seu referente, não sendo organizados em um conjunto de 

relações consistentes e sistemáticas. 

Os seus discursos demonstram que, mediante o acesso a conceitos teóricos na 

Universidade houve outras apropriações pelos os Estagiários sobre as especificidades da 

Educação Infantil (como já analisamos anteriormente). Respaldados em Vygotsky 

(2008) acreditamos que as novas significações dadas à Educação Infantil pelos 

Estagiários ocorreram porque as mediações realizadas na Universidade através dos 

estudos nas disciplinas do currículo e o uso dos signos e instrumentos sociais 

possibilitaram novas modalidades de pensamento, ou seja, os conceitos novos 

(científicos) transformaram o significado dos conceitos anteriores (espontâneos). Como 

explica Vygotsky (2008) os conceitos cotidianos e conceitos científicos envolvem 

experiências e atitudes e se desenvolvem por caminhos diferentes; o desenvolvimento 

dos conceitos científicos apoia-se em um nível elevado de evolução dos conceitos 

espontâneos propiciado por vivências sistemáticas, como as escolares. 
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Nesse sentido, percebemos indícios, nas vozes dos Estagiários, de que a 

considerável ampliação na maneira de pensar sobre a Educação Infantil após ter 

vivenciado a atividade de Estágio Supervisionado em Educação Infantil ocorreu, ainda 

que não exclusivamente, porque o Estágio funcionou como contexto de mediação que 

ampliou a interlocução entre os Estagiários e a realidade da Educação Infantil. A prática 

no contexto profissional através das atividades de Estágio suscitou uma evolução nos 

conceitos sobre transformando a atividade cognitiva em um nível mais complexo de 

pensamento, aumentado a capacidade de análise e síntese sobre as especificidades da 

Educação Infantil.  

Ao se deparar com a realidade concreta da Educação Infantil (para estes 

partícipes até então desconhecida) eles se atém aos conceitos já formados e 

internalizados teoricamente buscando aproximá-los entre si e (re)significá-los. Assim, a 

articulação entre conceitos teóricos e conceitos formados a partir dos enlaces 

situacionais, ou seja, da realidade prática da Educação Infantil suscitou novas 

apropriações. Entretanto, é preciso ter claro que as novas apropriações só foram 

possíveis pela mediação vivenciada em todo o processo. De acordo com Vygotsky 

(2001) as funções mentais superiores são processos mediados, com origem na vida 

social, sobretudo, nas situações sociais específicas como o ensino - gerador de 

procedimentos colaborativos, possibilitando, progressivamente, a apropriação e o 

domínio dos instrumentos culturais e a regulação do próprio comportamento. 

Frente aos pressupostos até aqui evidenciados, é possível afirmar que as 

apropriações teórico-práticas, principalmente, as construídas por meio do Estágio, 

levaram os graduandos em direção a uma percepção reflexiva, aspecto importante para 

que estes pudessem se conscientizar dos próprios processos mentais. As apropriações, 

na verdade, agora são instrumentos culturais orientadores das ações dos sujeitos em suas 

interlocuções com o mundo e a palavra; se constituem no signo para o processo de 

construção conceitual; são estruturas vivas e complexas do pensamento, cuja função é a 

de comunicar, assimilar, entender ou resolver problemas. 

Seguramente, podemos enfatizar que as apropriações foram construídas em 

diferentes níveis de diálogo, tanto no espaço social, nas interações Estagiários – 

Professor Supervisor, Professor Colaborador, Colegas estudantes, crianças, quanto no 

espaço conceitual, que acontece entre o cotidiano e o científico. Diante disso, inferimos 

que os Estagiários com a atividade de Estágio conseguiram elevar o nível conceitual 

sobre as especificidades do trabalho da Educação Infantil reconhecendo características 
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essenciais que devem fazer parte do trabalho com a criança pequena de 0 a 5 anos de 

idade. Essas apropriações podem possibilitar que os Estagiários quando oportunizados a 

atuar nesse contexto como docentes, tenham mais propriedade para trabalhar com o 

significado e características essenciais da Educação Infantil.  

Compreendemos que as significativas mudanças quanto à compreensão da 

concepção de criança e da Educação Infantil geram exigências para repensar também o 

perfil do docente que atua nesse segmento, consequentemente, a formação e saberes 

necessários à esse profissional. No tópico seguinte, faremos uma análise sobre qual 

perfil o docente da Educação Infantil deve ter, quais especificidades cabem a esse 

profissional. Para isso, discutiremos a formação de professor buscando uma relação 

entre a construção de saberes profissionais embasados nos conhecimentos adquiridos no 

ambiente acadêmico e na prática do Estágio. Pensar os saberes docentes significa pensá-

los enquanto construtos da identidade do professor que perpassa a vida acadêmica, 

incorporando, assim, o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

3.3 O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL: FORMAÇÃO, 

PERFIL, IDENTIDADE. 

O perfil do professor da Educação Infantil torna-se objeto de reflexões, no 

contexto mais amplo da discussão intensificada nas duas últimas décadas, envolvendo a 

especificidade do trabalho desse profissional e o seu papel na qualidade da ação na 

instituição que atende a criança pequena. 

A preocupação acentua-se a partir das novas definições legais e demandas 

sociais acerca da função da Educação Infantil como etapa inicial da Educação Básica e 

da consequente nova função de educar e cuidar, propiciando as crianças aprendizagem e 

desenvolvimento em cultura, linguagem, cognição e afetividade, o que implica um 

conhecimento acerca do desenvolvimento da criança e compromisso para atuar 

significativamente junto à ela. O desafio que se impõe, portanto, ao docente da 

Educação Infantil é que no seu processo formativo busque dialogar com as 

especificidades da criança e do processo de desenvolvimento da sua educação formal 

nas Instituições de Educação Infantil. 

Definir a identidade profissional da educadora de crianças não é tarefa fácil 

porque ainda encontra-se em processo de construção. De maneira geral, a especificidade  
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da criança, da Educação Infantil e a função das instituições responsáveis pelo processo 

educativo da criança em idade inferior a seis anos acabam definindo o perfil dos 

profissionais responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças. Historicamente, o 

trabalho com crianças pequenas em instituições de Educação Infantil foi uma atividade 

desempenhada por mulheres e nem sempre reconhecida como uma profissão que requer 

formação específica, condições de trabalho e remuneração digna.  

Cerisara (2002) destaca alguns pontos que ajudam a fundamentar como a 

profissão docente na Educação Infantil tem se construído culturalmente:  

 

- uma profissão que contém o que socialmente tem se convencionado 

chamar de práticas domésticas femininas;  

- uma profissão que inclui/ supõe funções de maternagem (entendida 

aqui no sentido em que tem sido utilizada nos trabalhos de gênero, ou 

seja, processos sociais de cuidado e educação das crianças 

independente do sexo das pessoas que os desempenham, uma vez que 

é usado em oposição ao termo maternidade, esta sim relativa à 

dimensão biológica da gestação e do parto);  

- uma profissão que requer uma sólida formação teórica no que diz 

respeito às concepções da instituição propriamente dita em sua 

historicidade; concepção de infância; concepção dos processos de 

ensino-aprendizagem, concepções de homem, cultura e de 

conhecimento e, finalmente, da própria profissional que deve vir a ser.  

- uma profissão que tem se constituído no feminino e que traz consigo 

as marcas do processo de socialização que, em nossa sociedade é 

orientado por modelos de papéis sexuais dicotomizados e 

diferenciados, portanto desiguais;  

- uma profissão que tem um caráter de ambiguidade tanto pelo tipo de 

atividade que a constitui quanto por quem tem sido responsável por 

realizá-la, oscilando entre o domínio doméstico da educação (casa - 

mãe) e o domínio público da educação formal (escola - professora). 

 

 

Essas especificidades que cultural e socialmente marcaram o perfil do docente 

da Educação Infantil são responsáveis, também, por proposições contraditórias, 

conflitantes e ambíguas que ainda assolam a questão da profissionalização no 

magistério da Educação Infantil. No imaginário de muitos ainda permanece a figura da 

crecheira, da auxiliar, na maioria das vezes, sem formação e com baixos salários. O que 

parece é que em muitos casos a identidade do docente da Educação infantil ainda não se 

consolidou como profissional. Vale afirmar a necessidade de eliminar esses 

preconceitos arraigados através da superação da ideia entre o materno e profissional; de 

que magistério é vocação e não profissão; sacerdócio que é realizado, sobretudo, por 

amor e vocação, sem interesses materiais como a remuneração digna, carga horária, 



120 

 

condições de trabalho e formação – decorrente da natureza feminina antagônica à 

formação científica. 

Zabalza (1999, p. 41) ao destacar qual o sentido profissional do trabalho dos 

professores(as) diz que eles não são mães/pais “substitutos” para atender as crianças 

enquanto seus pais trabalham. São profissionais que sabem fazer aquilo que é próprio de 

sua profissão: profissão vinculada a potencializar, reforçar e multiplicar o 

desenvolvimento equilibrado de cada criança.  

A partir de um novo panorama no final da década de 1990 perante a Lei 

9394/1996 o profissional da Educação Infantil deixa de ser monitor, crecheira ou pajem, 

para ser professor, com formação exigida para atuar na primeira etapa da Educação 

Básica, que tem como função educar e cuidar. Pela natureza e especificidade do 

trabalho, advindas das especificidades das crianças, esse professor diferencia-se dos 

demais na medida em que sua função agora é fazer a mediação dos conhecimentos 

historicamente produzidos e socialmente construídos por meio da intervenção nas 

atividades de cuidados, educação e brincar. O sinuoso e, por vezes, penoso percurso na 

clarificação do perfil do professor de Educação Infantil reflete-se de forma nem sempre 

explícita nas políticas de formação de professores, os quais ainda lutam para garantir um 

processo e profissionalização que dê visibilidade às especificidades das instituições 

responsáveis pelas crianças, assim como à preocupação com a formação dos professores 

que atuam junto às crianças menores de seis anos. 

Sabemos que os problemas da profissão docente na Educação Infantil do Brasil 

são envolvem o aviltamento salarial dos docentes, a precariedade do trabalho escolar, e, 

a falta de uma formação inicial consistente, os quais trazem graves consequências à 

qualidade do atendimento a criança nas instituições educativas. Acreditamos que as 

pesquisas e discussões no âmbito das Instituições de Ensino Superior e entidades 

envolvidas na formação e profissionalização docente, podem ser um espaço importante 

de articulação política e pedagógica na construção da identidade do professor de 

Educação Infantil.  

Defendemos que uma Educação Infantil de qualidade exige profissionais 

qualificados e conhecedores das finalidades dessa etapa da educação, rompendo-se, 

assim, com a ideia de que para atuar com essa faixa etária basta gostar de criança, ser 

paciente e ter bom senso. Para que a Educação Infantil de qualidade seja de fato direito 

de todos coloca-se como um dos desafios a formação profissional de todos os 

professores: formação como direito à educação nas áreas básicas do conhecimento e 
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formação cultural, com oportunidade de discutir valores, preceitos, experiências e a 

própria história. 

Formação entendida como qualificação, na melhoria da qualidade do trabalho 

pedagógico, e da profissionalização, garantindo avanço na escolaridade, carreira e 

salário. Formação que implica em constituir identidades, ponto crucial frente à 

necessidade do profissional conhecer sobre práticas e trajetórias vividas. Formação que 

garanta espaço para a pluralidade e para que narrem suas experiências, reflitam sobre 

seu saber e seu saber fazer. Formação permanente exercida com condições dignas de 

vida e de trabalho e concebida no interior de uma política cultural sólida e consistente. 

Com as determinações contidas na LDB 9394/1996, a formação específica dos 

profissionais de Educação Infantil passa a merecer um destaque especial, tendo em vista 

seu caráter de pré-requisito para o exercício de funções docentes e não docentes. 

Doravante, essa Lei determina um conjunto de medidas para regulamentação da área as 

quais criam condições para que os profissionais que atuam em creches, pré-escolas e 

instituições similares venham a deter direitos e deveres equivalentes aos de docentes 

(professores) e não docentes (profissionais da administração, planejamento, supervisão, 

coordenação e orientação educacional). 

Com efeito, a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia trazem, como eixo central de orientação para tais cursos, a formação de 

professores circunscrita às funções do magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal e 

de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Nesse documento, consta que a 

organização do curso de Pedagogia dar-se-á conforme a seguinte indicação: “O curso de 

Pedagogia oferecerá formação para o exercício integrado e indissociável da docência, da 

gestão dos processos educativos escolares e não-escolares, da produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional”. (BRASIL, 2006).  

Essa lei simboliza uma conquista no campo da formação do docente da 

Educação Infantil, uma vez que ela assegura também a formação dos professores de 

Educação Infantil nas universidades. Embora muitos cursos (como é o caso do Curso de 

Pedagogia do Campus Avançado de Patu - CAP/UERN) que não dão ainda o enfoque 

necessário para a atuação desses profissionais junto à instituição de Educação Infantil. 

O referido curso aborda essencialmente dois componentes curriculares que 

tratam especificamente da criança e da Educação Infantil: Concepções e Práticas de 
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Educação Infantil e Estágio Supervisionado em Educação Infantil. Analisando o PPC do 

Curso de Pedagogia do CAP/UERN observamos que é dada pouca ênfase aos estudos 

sobre a criança pequena e sua educação formal/educação para a infância apesar da 

Proposta Pedagógica do Curso definir que o objetivo geral desse curso é formar 

pedagogos para atuarem na docência da educação infantil, dos anos iniciais do ensino 

fundamental, da educação de jovens e adultos e na gestão dos processos educativos, em 

espaços escolares e não escolares que impliquem o trabalho pedagógico.(PPC, 2008, 

p.29). 

Ainda em análise a Proposta Pedagógica do Curso de Pedagogia do CAP/UERN, 

verificamos que prevalecem os aspectos teóricos colocando em lugar periférico a 

prática, como também ausência de metodologias que orientem a ação pedagógica na 

docência com crianças. De maneira geral verificamos que nessa Proposta a formação 

para a Educação Infantil é secundarizada em detrimento do Ensino Fundamental. Esses 

aspectos observados no PPC do CAP/UERN (2008) não encerram os debates e, sim, 

colocam outras questões para serem pensadas, tais como: mesmo diante da pouca ênfase 

dada à Educação Infantil que especificidades sobre o professor da Educação Infantil e 

que saberes inerentes à esse profissional os graduandos conseguem construir no já 

referido curso (Pedagogia do CAP/UERN)? 

Com bases nestas questões supracitadas, faremos uma discussão a partir das 

enunciações dos Estagiários partícipes da pesquisa empreendida por nós, no intuito de 

identificar que significações/apropriações eles conseguem construir sobre o perfil do 

docente da Educação Infantil através da atividade de Estágio em Educação Infantil no 

curso de Pedagogia do CAP/UERN. Neste sentido, iremos analisar a partir das 

enunciações dos Estagiários que especificidades e saberes devem ser inerentes a esse 

profissional.  

Compreendemos que as análises sobre esses aspectos pontuados irão contribuir 

no debate sobre a formação de professores para atuar na Educação Infantil, ajudar a 

pensar as relações entre conhecimento científico, prática social e saber docente na 

medida em que forem sendo aprofundados os problemas crônicos enfrentados pelas 

instituições formadoras: falta de articulação entre teoria e prática educacional, entre 

formação geral e formação pedagógica, entre conteúdos e métodos. Além disso, poderá 

auxiliar a pensar os desafios iminentes para os docentes da Educação Infantil, e, a 

graduação em Pedagogia que entre outras diretrizes tem a função de formar 

profissionais para atuar nesse contexto. 
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3.3.1 O professor da Educação Infantil - Que especificidades? 

A definição de um perfil para o professor da Educação Infantil é um dos 

aspectos primordiais a ser considerado na consolidação de uma identidade para o 

segmento. Historicamente esse profissional foi denominado de muitas maneiras, com 

diferentes responsabilidades e nível de escolaridade. Ao assumir o lugar social de 

professor da Educação Infantil, o profissional deve, frequentemente, dialogar com as 

várias ideias do que é ser professor desta etapa da Educação Básica na sociedade 

contemporânea, com o objetivo de se colocar frente às demandas e questões cotidianas 

da própria atividade. Rosemberg (2003) aponta para a importância de docentes 

especialmente qualificados para a Educação Infantil e com nível de escolaridade mais 

elevado – a necessidade de formação é justificada pela complexidade e especificidade 

encontrada na tarefa de cuidar e de educar crianças pequenas. 

Kishimoto (2002) ao tratar dos avanços e retrocessos na formação de 

profissionais de Educação Infantil, enfatiza que um dos problemas encontrados na 

configuração curricular dos cursos que formam professores no Brasil refere-se à falta de 

clareza sobre o perfil profissional daqueles que vão atuar junto à criança pequena. A 

crítica mais comum está na natureza disciplinar do currículo, por serem os conteúdos 

organizados em campos disciplinares, dificultando qualquer possibilidade de reforma. 

De acordo com a autora, na realidade, a formação do professor que é desenvolvida no 

interior das universidades se organiza em campos disciplinares, criando-se tradições, 

feudos, em que “[...] priorizam-se determinados campos de conhecimento em 

detrimento de outros: em uns, saberes históricos e filosóficos, sociológicos e 

antropológicos ou organizacionais entre outros”. (KISHIMOTO, 2002, p. 108).  

 Na perspectiva dessa autora, não é possível levar o futuro profissional a 

compreender que a criança pequena aprende de modo integrado, quando, no seu curso 

de formação, os conteúdos se apresentam de maneira fragmentada e em disciplinas 

estanques, que não dialogam entre si. Outro fato muito comum, encontrado na condução 

do ensino na graduação, é que, geralmente, o aluno é colocado em contato com livros, 

proporcionando-lhe pouco contato com a realidade das escolas.  

Concordamos com Kramer (1999) quando afirma que para a educação das 

crianças ser realmente de qualidade, temos como desafio urgente, a formação de todos 

os professores, entendida como qualificação e melhoria da qualidade do fazer 

pedagógico, bem como reconhecimento profissional. A autora esclarece ainda: 
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[...] formação que implica em constituir identidades, que – seja 

continuada [...] seja inicial [...] garanta espaço para a pluralidade e 

para que professores narrem suas experiências, reflitam sobre práticas 

e trajetórias vividas, compreendam a sua própria história, 

redimensionem o passado e o presente, ampliem seu saber e seu saber 

fazer. (KRAMER, 1999, p. 03). 

 Consideramos que a formação de um professor (nesse caso específico o de 

Educação Infantil) não é algo estanque e imutável, mas sim um processo contínuo 

influenciado pelas vivências de cada sujeito. É uma construção processual que reflete 

concepções e identificações significativas para o sujeito durante sua trajetória sócio-

profissional; constitui-se como uma construção pessoal que permite ao sujeito fazer 

escolhas diante do universo múltiplo e possível educação da criança pequena. O perfil 

do professor de Educação Infantil vem sendo construído historicamente e marcado por 

discursos de legitimação que permeiam os espaços de formação destes profissionais, 

atualmente, o desafio que se impõe é o de estruturar um fazer pedagógico que 

contemple tanto os cuidados necessários ao desenvolvimento da criança, quanto aos 

conhecimentos a serem por ela apropriados. 

As discussões que permeiam a área acadêmica da Educação Infantil constituem 

elemento de influência na construção da identidade do professor deste segmento, pois 

lida com os objetivos sócio-educativos e conhecimentos específicos deste campo. O 

processo de formação do docente da Educação Infantil implica múltiplas pertenças do 

sujeito, especialmente, porque o indivíduo pertence a campos familiares, políticos, 

sociais, profissionais, epistemológicos, entre outros. Compreender os saberes 

específicos da Educação Infantil que se constituem na formação inicial no curso de 

Pedagogia implica trazer como elementos de reflexão o dia-a-dia profissional, as 

variadas relações entre os sujeitos, os conflitos, entre outros.  

De modo específico, a Educação Infantil situa-se num campo complexo e 

multifacetado, que exige reflexões sobre o profissional que trabalha com as crianças 

pequenas, por muito tempo considerado como um “semi-profissional”, a quem não eram  

requisitadas características específicas para assunção de sua tarefa, vista como mero 

“cuidado” ou guarda das crianças. A história da formação de docentes para a Educação 

Infantil é bastante recente, como já especificamos anteriormente, não havia o 

reconhecimento de sua função educativo-pedagógica, não havia preocupação com a 

formação de seus profissionais, nem mesmo reconhecidos como docentes. Durante 

muito tempo, a “professora” de Educação Infantil era identificada e reconhecida, 

principalmente, por características de ordem subjetiva e pertinentes à afetividade, à 
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semelhança com a maternidade. Assim, reforçava-se a concepção de educadora, tecida 

através do seu perfil enquanto mulher, com o seu “dom de cuidar”, identificado como 

inato. (MELO & CARVALHO, 2013, p. 02). 

Superando essas concepções – ainda vigentes em muitos contextos – e a partir de  

estudos oriundos de vários campos de conhecimento que tematizam a criança, seu 

desenvolvimento e sua educação, há, na atualidade, pelo menos no discurso teórico, um  

consenso sobre a necessidade de formação em nível Superior (Graduação em 

Pedagogia) para os professores da Educação Infantil, visto que, frente ao avanço dos 

conhecimentos sobre a criança e suas especificidades, cresce a necessidade de 

professores qualificados com saberes próprios para atuar nessa etapa educativa. Torna-

se necessário, portanto, compreender aspectos das especificidades do docente que atua 

junto a crianças pequenas de 0 a 5 anos na Educação Infantil.  

Esse profissional na maioria das vezes descaracterizado como intelectual, atua 

em contextos complexos e singulares e neles devem ser capaz de organizar o espaço, o 

tempo, os materiais e propor atividades que promovam as interações de modo 

desafiador - essa responsabilidade implica ao perfil do docente um construto de saberes 

e habilidades que só poderão ser desenvolvidos por meio de uma formação consistente 

tanto no contexto acadêmico como no contexto laboral.  

Segundo Oliveira-Formosinho (2002b, p. 44), a docência na Educação Infantil 

apresenta aspectos similares e também diferenciadores da docência dos demais níveis de 

ensino, e “esses aspectos diferenciadores configuram uma profissionalidade específica 

do trabalho das educadoras de infância”. A autora caracteriza alguns aspectos da 

singularidade da docência na Educação Infantil que a diferenciam dos demais níveis, 

singularidade esta que se dá em função dos seguintes aspectos:  

FIGURA 6: ASPECTOS DA SINGULARIDADE DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

 

Fonte: Figura produzida pela autora com base em leituras realizadas em Oliveira-Formosinho (2002b, p. 

44). 

 



126 

 

a) das características das crianças pequenas ou da “globalidade, vulnerabilidade e 

dependência da família”. Globalidade que exige que o professor leve em conta a criança 

como um todo indissociável (em seus aspectos afetivo, cognitivo e social biológico), 

exigindo em sua educação múltiplas funções: Assim, o papel do professor de crianças 

pequenas tem um âmbito alargado (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002b, p. 45). A 

criança, vista como vulnerável e dependente em relação aos adultos, exige do professor 

de Educação Infantil um conhecimento veiculado em sua formação que leve em conta 

“essa ‘vulnerabilidade” social das crianças e, por outro, reconheça as suas competências 

sociopsicológicas que se manifestam desde a mais tenra idade. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002b, p. 46); 

b) da amplitude e diversidade de seu papel, abrangendo o educar e o cuidar, 

responsabilizando-se pela criança de forma integral, pelas suas necessidades e sua 

educação, que envolvem “a diversidade de missões e ideologias, a vulnerabilidade da 

criança, o currículo integrado, o foco na socialização, a relação com os pais, as questões 

éticas que relevam da vulnerabilidade da criança o currículo integrado”. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002b, p. 46). Há, assim, na educação da infância, uma interligação 

profunda entre “educação e cuidados entre função pedagógica e função de cuidados e 

custódia”. ( OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002b, p. 47); 

c) da necessidade de estabelecer uma “rede de interações alargadas” com as crianças e 

os diferentes profissionais das instituições (psicólogos, assistentes sociais, profissionais 

da saúde, dirigentes comunitários, voluntários, etc.) e com as famílias, integrando 

“desde o interior do microssistema que é a sala de educação de infância até a capacidade 

de interação com todos os outros parceiros e sistemas”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 

2002b, p. 48);  

Acrescentamos ainda a integração e interação “entre o conhecimento e a 

experiência, [...] entre os saberes e os afetos, como centrais da docência na educação 

infantil como uma profissão que se sustenta na integração do conhecimento e da 

paixão” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002b, p. 48-49). 

 Destacamos que esses aspectos apontados pela autora sinalizam que a 

especificidade do docente da Educação Infantil se constitui e deve se desenvolver a 

partir das necessidades de atenção da criança, aspectos da cultura infantil e suas 

interações com situações diversas para construção/ampliação de seu conhecimento. Por 

esse motivo, os cursos de formação de professores (nesse caso o curso de Pedagogia), 

inclusive nosso campo de pesquisa, devem repensar o seu currículo no sentido de 
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também dar ênfase a teorias-práticas que concebam a criança/infância/Educação Infantil 

como um campo de conhecimento, discutindo questões, informações, materiais e 

metodologias fundamentais para a atuação profissional. 

Para Zabalza (1998), a Educação Infantil tem características muito particulares, 

sobre as especificidades do professor que trabalha nesse contexto o autor destaca a 

escuta e olhar sensível para perceber o que ocorre com as crianças em geral e com cada 

uma em particular, de modo que compreenda como se dão as diferentes interações da 

criança com o mundo, com o outro, bem como com os diferentes objetos do 

conhecimento. 

Também pontuamos como uma especificidade ao docente da Educação Infantil 

ele ter uma formação básica específica
21

. Os Parâmetros Nacionais de Qualidade 

afirmam que: 

 

Um parâmetro de qualidade inquestionável, por exemplo, é a 

formação específica das professoras e dos professores de Educação 

Infantil. Nesse caso, o indicador seria a série e o nível propriamente 

dito de formação dos profissionais que atuam nas instituições de 

Educação Infantil. A qualidade seria considerada ótima em um 

determinado município se o parâmetro definido neste caso fosse a 

formação exigida por lei, e todos os profissionais que atuam nas 

instituições de Educação Infantil tivessem essa formação em nível 

superior. (BRASIL,vol. 1, 2006, p.8). 

 

 

 Consideramos que a base de um bom trabalho docente inicia-se com a 

qualificação desse profissional mediante, principalmente, formação inicial em nível 

superior. Sabemos que há uma ampla discussão que vem ocorrendo em relação à 

formação docente, mesmo a LDB com sua última modificação defende que o curso 

superior seja preferencial, no entanto, não obrigatório. Todavia, entendemos que a 

formação na graduação só ganha qualidade quando construímos, no âmbito de cada 

espaço educativo (universidade e contexto de Educação Infantil) uma rede de reflexão 

sobre a criança, seus fazeres e seus saberes, assim como a prática com crianças, 

configurada nos fazeres e saberes dos educadores. Concordamos com Rossetti-Ferreira 

(2001) quando propõe que aos alunos dos cursos de formação sejam possibilitados:  

 

1. um espaço de socialização, de troca e encontro; 2. um instrumental 

e conhecimentos que lhe permitam criar e produzir, ligando-se ao 

                                                           
21

 Para propósito desse trabalho nomeamos como formação básica a formação inicial na graduação em 

Pedagogia. 
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mundo; 3. condições para a vivência da curiosidade criativa e sua 

inserção na cultura científica; 4. um caldo cultural que favoreça sua 

apropriação da cultura mundial e do seu grupo social; 5. 

oportunidades para a construção de uma identidade e auto-conceito 

positivos, promovendo o seu desenvolvimento enquanto pessoa e 

profissional engajado socialmente. (ROSSETTI-FERREIRA, 2001, 

p.5). 

  

O que confere, pois, especificidade à função do profissional da Educação Infantil 

é a compreensão histórica dos processos de formação humana, da produção teórica e da 

organização do trabalho pedagógico, da produção do conhecimento em educação. 

Cabe destacar que a formação profissional docente, por excelente que seja, não é 

garantia de um desempenho perfeito especialmente em situações complexas. Significa 

dizer que os conhecimentos só terão valor quando o professor souber mobilizá-los na 

ação, de nada servem teorias de aprendizagem se estas não ajudam a identificar as 

especificidades das crianças, e, trabalhar a partir delas. As especificidades enfatizadas 

colocam os profissionais em uma posição bastante diferenciada daquela ocupada até 

alguns anos atrás, ou ainda dominante em várias instituições. Elas constituem um 

reflexo de diversas conquistas de pesquisadores e militantes da área da Educação 

Infantil, e, ao mesmo tempo traduzem um perfil de profissional como sujeito social em 

constante formação que estabelece uma relação dinâmica com o conhecimento, num 

processo de aprendizagem permanente, permitindo seu desenvolvimento integral. 

Afirmamos a partir dos aspectos até aqui delineados que a construção do perfil 

do docente que atua com crianças pequenas em idade de 0 a 5 anos envolve uma relação 

dialógica entre os sujeitos, seus contextos formativos, contextos de atuação profissional 

e suas práticas. Por isso, é premente a necessidade de redefinir papéis, perspectivas e 

estratégias de formação de professores através da associação entre teoria-prática. 

O perfil desejado do profissional de Educação Infantil é, portanto, o de um 

profissional com profundo conhecimento da dinâmica da sociedade e da educação de 

crianças, dos sistemas de ensino e da instituição de Educação Infantil enquanto 

realidades concretas de um contexto histórico - social, nas dimensões afetiva, individual 

e coletiva. O desafio é que o perfil desse profissional não atenda apenas as exigências 

imediatas do mercado de trabalho, mas contribua para a intervenção social na 

construção da cidadania dele próprio e das crianças. Para isso, a sua formação deve 

contemplar as dimensões sintetizadas na figura abaixo: 
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FIGURA 7: DIMENSÕES QUE A FORMAÇÃO DO DOCENTE DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL DEVE CONTEMPLAR 

 

 

Fonte: Figura construída pela autora  

 

A dimensão teórica envolve o domínio de conhecimentos científicos para que 

possibilite a compreensão de como se dá o desenvolvimento da criança e a socialização 

do conhecimento, enquanto processo coletivo de construção; já a dimensão prática se 

caracteriza pela capacidade de pensar, coordenar, propor, orientar e executar o trabalho 

pedagógico no âmbito da Educação Infantil, ou em outros contextos organizacionais, 

educacionais e culturais, envolvendo crianças, compreendendo os problemas 

fundamentais do processo de ensino e aprendizagem na educação formal da criança de 0 

a 5 anos. 

 Nesse sentido, quando destacarmos a teoria estamos nos referindo a 

conhecimento, quando nos reportamos à prática damos destaque a ação que transforma 

esse conhecimento e a realidade. Sacristán (1999) considera produtivo o conceito de 

epistemologia da prática, desde que haja uma constante conciliação entre teoria e 

prática. Segundo esse autor, o conhecimento do professor não é formado apenas pela 

experiência concreta e pode – a nosso ver, deve – ser nutrido pelas teorias acadêmicas. 

Pimenta (2002) ressalta que os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos 

saberes da prática, ao mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados. 
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Entendemos que há uma unidade entre a teoria e a prática, não é possível 

conceber a teoria separada da prática - a prática existe como a prática de uma dada 

teoria.  

A escola é o lócus da vida social que a criança experimenta, além de seu núcleo 

familiar. Potencializar o espaço escolar em sua diversidade formativa para a criança 

perceber-se como sujeito histórico capaz de assumir compromissos e responsabilidade 

social; conhecer as normas sociais, as regras que orientam a conduta social analisando-

as a partir de uma visão crítica também deve ser uma das especificidades do profissional 

docente da Educação Infantil. Por esse motivo, elencamos como uma das dimensões da 

formação do professor da Educação Infantil a dimensão político-social, visto que esses 

profissionais vivem em um tempo e numa cultura específica, ou seja, a prática 

profissional está inserida num contexto social mais amplo. Daí a necessidade de que 

eles vinculem o projeto educativo ao projeto político-social tendo compreensão do seu 

compromisso com a construção da autonomia e cidadania da criança. 

Desenvolver sentimentos de inclusão e pertença grupal na referência do coletivo, 

das relações de proximidade ajudando a criança a gostar de si mesma e do outro, a 

perceber a importância das relações afetivas e dos sentimentos, dá segurança para que 

possam desafiar as dificuldades que vivenciam no seu dia-a-dia; enfrentar o medo e 

buscar o riso é uma das atividades inerentes ao profissional da Educação Infantil. Em 

consequência disso, sublinhamos a dimensão inter-relacional e afetiva como uma das 

especificidades desse docente e, consequentemente de sua formação.  Compreendemos 

que esses profissionais são seres sociais, sujeitos de relações que devem entender a si 

mesmos e ao grupo social na dinâmica afetiva, o que implica saber fomentar, através da 

sua prática pedagógica, vínculos positivos, de confiança e afeto, elos de generosidade, 

sentimentos de inclusão e pertença grupal, necessários ao estabelecimento de relações 

em que se cultive a ética, o diálogo, a solidariedade; e ainda propiciar a participação das 

crianças em jogos, brincadeiras e atividades interativas, de maneira que eles possam 

compartilhar dificuldades, resolver conflitos, elaborar acordos de convivência e criar 

vínculos positivos.  

Frente às especificidades destacadas podemos perceber que as exigências postas 

na atualidade ao docente da Educação Infantil recai sobre a construção de saberes, tanto 

relativos às especificidades da criança e da Educação Infantil, como pertinentes ao  

desempenho de todas as suas atividades. Nesse sentido, deve ser próprio do docente da 

Educação Infantil apreender, acolher e valorizar as formas de saber e explicar o mundo 
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que as crianças trazem para o cotidiano da instituição, articulando educação, cuidados e 

inserção social. 

No tópico seguinte, a partir das vozes dos Estagiários partícipes da pesquisa e de 

referenciais que tratam da Educação Infantil e também de saberes docentes, iremos 

analisar que habilidades/saberes/conhecimentos fundamentais o docente da Educação 

Infantil deve ter para ajudar as crianças nessa fase. 

 

3.3.2 A docência na Educação Infantil: Que Saberes? O que dizem os Estagiários 

graduandos de Pedagogia? 

Para analisar a especificidade do trabalho docente do professor de Educação 

Infantil é preciso investir no que efetivamente pode constituir a singularidade dessa 

profissão. Desse modo, não é possível desconsiderar, por exemplo, que os contextos e 

as condições de trabalho nesse segmento são muito diferentes sob vários aspectos.  

Essas diferenças retratam a complexidade que envolve o trabalho docente do 

professor da Educação Infantil e remete à discussão acerca dos saberes que devem 

constituir o perfil desse profissional. Nesse caso, o referencial de Tardif (2002) é 

fundamental para analisar os saberes requeridos aos docentes da Educação Infantil. Para 

o autor o saber dos professores é plural, compósito, heterogêneo, porque envolve no 

próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, 

provenientes de fontes variadas e, provavelmente, de natureza diferente. É impossível 

compreender a natureza do saber dos professores, diz o autor, “sem colocá-lo em íntima 

relação com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidiano, são, fazem, 

pensam e dizem”. (TARDIF, 2002, p. 18).  

O autor também argumenta que “o saber dos professores é profundamente social 

e é, ao mesmo tempo, o saber dos atores individuais que o possuem e o incorporam à 

sua prática profissional, para a ela adaptá-lo e transformá-lo” (TARDIF, 2002, p. 15). 

Explica ainda que o saber do professor está “sempre ligado a uma situação de trabalho 

com outros (alunos, colegas, pais, etc), um saber ancorado numa tarefa complexa 

(ensinar), situado num espaço de trabalho (a sala de aula, a escola), enraizado numa 

instituição e numa sociedade”. Assim, os saberes do professor devem ser 

compreendidos numa relação direta com as condições que estruturam seu trabalho.  

Se nos referenciarmos em Pimenta (1999) ao tratar da formação dos professores, 

quando faz referência à construção da identidade profissional, afirmando que essa 
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identidade é um processo de construção do sujeito historicamente situado e que ela se 

constrói, pois, a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos 

significados sociais da profissão, da revisão das tradições e da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas.  

Segundo a autora a mobilização dos saberes dos professores, referidos por ela 

como saberes da docência, é um passo importante para mediar o processo de construção 

da identidade profissional. Sob este aspecto, ela identifica três categorias de saberes 

necessário para ensinar: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento – 

referidos os da formação específica (matemática, história, artes, etc) e, os saberes 

pedagógicos, aqui entendidos como os que viabilizam a ação do ensinar. 

Em Tardif (2002) observamos que ele define o saber docente como “um saber 

plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 

formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. 

(TARDIF, 2002, p. 36). Diante disso, ele destaca a existência de quatro tipos diferentes 

de saberes implicados na atividade docente: os saberes da formação profissional (das 

ciências da educação e da ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes 

curriculares e, por fim, os saberes experienciais. 

A partir dessa perspectiva apresentada pelo o autor podemos afirmar que o 

processo que torna um docente o que ele é e que permite a construção dos saberes 

necessários à sua prática profissional é complexo e marcado por diferentes períodos, 

diferentes vivências e experiências. Eles produzem conhecimentos, saberes, práticas, 

normas de conduta, formas de ser e de fazer de experiências advindas da formação 

inicial, mas também do exercício da profissão, da convivência com os pares e com as 

crianças. 

A opção por tratar de saberes docentes referenciados em Tardif e em alguns 

aportes de Pimenta se justifica porque nosso objeto de estudo se reporta aos saberes 

construídos na formação inicial (especificamente no Estágio Supervisionado) no curso 

de Pedagogia – entendemos que nesse componente curricular há um movimento de 

teoria-prática que pode fornecer elementos para que seja capaz de pensar sobre a criança 

e oferecer para ela situações em que atue ativamente no cotidiano, e consiga refletir 

sobre sua ação docente e sua identidade profissional.  

No entanto, é preciso abandonar um modelo de formação que restringe a prática 

apenas a aplicação de teorias; a prática deve permitir pensar sobre a realidade da criança 

e da Educação Infantil proporcionando um diálogo verdadeiro entre proporcionando um 
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diálogo verdadeiro entre os(as) professores(as)-formadores(as) e os graduandos(as), 

entre o conteúdo dos cursos e os(as) e graduandos(as) e entre o conteúdo, 

formadores(as), graduandos(as) e o mundo. 

Por outro lado, coloca-se como desafio ao docente da Educação Infantil a 

superação de estereótipos das concepções higienicistas e assistencialistas que tem 

perpetuado práticas cotidianas pautadas na formação de hábitos, principalmente de 

higiene pessoal, e na preocupação com a escolarização do ensino infantil (preparo para 

entrar no Ensino Fundamental) há muito superados na literatura da área - é necessário 

que o professor compreenda esse conhecimento enquanto cultura, posto que, é uma 

atividade humana construída sócio-historicamente.  

A partir dos enunciados dos Estagiários procuramos identificar que saberes eles 

destacam como importantes ao perfil/à atuação do docente da Educação Infantil. 

 

Sentidos iniciais sobre os saberes específicos à atuação docente na Educação 

Infantil 

 

Antes de estudar sobre a Educação Infantil na faculdade eu pensava esse 

professor como aquele que estava ali para cuidar das crianças, no sentido 

de deixá-las brincar de maneira livre, mas sempre com a responsabilidade 

de está ali olhando-as com responsabilidade para elas não se machucarem, 

não brigarem – um cuidador mesmo. Na realidade acho que por não pensar 

na Educação Infantil como um espaço de educação propriamente dito, eu 

conceituava este professor como um cuidador, uma segunda mãe que 

deveria saber lidar com crianças e gostar de crianças. Se remetendo a esse 

conceito após entrar na Universidade e iniciar os estudos sobre a criança e 

a Educação Infantil eu comecei a entender que esse professor deveria 

também saber organizar sua prática entendendo o que realmente é cuidar e 

educar. E agora também após o Estágio penso que esse profissional deve 

ter muitos outros saberes. Claro que ainda considero os saberes que citei 

muito importante, mas precisam ser aliados a outros. (MARIANA, 2012, 

p.04-06, grifos nossos). 

 

Para mim, antes de eu estudar teoricamente sobre a criança e sobre a 

Educação Infantil eu via a figura do Professor de Educação Infantil como 

alguém que cuidava das crianças, uma pessoa que devia ter amor pelas 

crianças, alguém que de certa forma também fosse uma criança em sala de 

aula, divertido, espontâneo alguém que tinha muito afeto pelas crianças, 

alguém também que tivesse jeito com crianças. Com os estudos na faculdade 

conhecendo mais sobre a criança, sobre a Educação Infantil eu passei a 

pensar nessa figura do professor de Educação Infantil como alguém que 

além de ter afeto com as crianças, alguém também que deveria ter 

conhecimentos sobre os eixos brincar, cuidar e educar, alguém que agora 

devia brincar, mas também educar com objetivos. Alguém que deveria ter 
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conhecimentos sobre o que ensinar a uma criança pequena em uma 

Instituição de Educação Infantil. (JULIANA, 2012, p.18-19, grifos nossos). 

 

Antes de ter um conhecimento fundamentado sobre Educação Infantil minha 

ideia sobre esse profissional era que deveria ser uma pessoa paciente, ter 

controle emocional, saber cuidar de crianças esses para mim eram as 

características necessárias a esse profissional. Sinceramente, antes da 

faculdade eu não via a necessidade desse profissional ter uma formação em 

graduação. Mas a partir do momento que eu passei a estudar sobre a 

criança, sobre a Educação Infantil todos os meus conceitos mudaram tanto 

sobre criança, como sobre a Educação Infantil e o Professor de Educação 

Infantil. Na medida em que fui me fundamentando fui repensando essas 

características desse professor e reconhecendo-o como um profissional que 

precisa ter muitos conhecimentos sobre a criança e sua educação na 

instituição de Educação Infantil. Não basta somente ter paciência, saber 

cuidar de crianças, ter controle emocional. Além de ter todo um 

conhecimento sobre o desenvolvimento da criança o professor precisa 

entender sistematicamente como trabalhar com a criança, como criar 

situações de aprendizagem para a criança dentro daquelas três funções - o 

cuidar, o educar e o brincar. Desta forma, eu passei a compreender que o 

docente da Educação Infantil precisa ter uma formação consistente, precisa 

ter conhecimentos teóricos que fundamentem a sua prática, deve saber 

realmente o que é a Educação Infantil. (MARCOS, 2012, p.32-33, grifos 

nossos). 

 

Bem, eu sempre achei que a pessoa que trabalha com crianças em qualquer 

tipo de atividade ele tem que primeiro gostar de crianças e ter 

conhecimentos para saber lidar com elas. Antes de entrar na universidade 

eu entendia esses conhecimentos como coisas básicas relacionadas à 

alimentação, cuidados de higiene e ter jeito para brincar. Com os estudos 

na disciplina sobre Educação Infantil essa questão sobre o perfil desse 

profissional foi aprimorado. Como conhecemos melhor a especificidade da 

Educação Infantil passamos a observar esse profissional que trabalha com 

as crianças de uma maneira mais elaborada e mais complexa. A primeira 

coisa que definimos como prioritária foi a questão da formação – ele 

precisa ter uma graduação em Pedagogia é inadmissível termos ainda 

profissionais que não conhece sobre o desenvolvimento de uma criança, 

sobre como deve ser a Educação Infantil, sobre como planejar e estruturar o 

processo de ensino e aprendizagem com crianças. De certa maneira esses 

foram conceitos básicos sobre o Professor de Educação Infantil que 

construímos quando estudamos e discutimos sistematicamente na disciplina 

Concepções e Práticas de Educação Infantil. Graças a Deus hoje tem uma 

lei que ampara também esse profissional que é o FUNDEB. Durante os 

estudos teóricos pude ver a necessidade desse profissional ter esses 

conhecimentos e também percebê-lo como um profissional o que antes de 

entrar na universidade eu não via. (PAULO, 2012, p.45-47, grifos nossos). 

 

Sentidos sobre os saberes específicos à atuação docente na Educação Infantil 

posteriores ao Estágio Supervisionado 
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Hoje após o Estágio eu tenho uma visão mais fundamentada. Chamo a 

atenção com segurança para o que eu acho de suma importância para um 

professor de crianças, considero que um primeiro saber é conhecer a 

criança, entender o que é uma criança, como ela se desenvolve, é preciso o 

docente conhecer a realidade onde a criança vive, como ela vive, quais são 

seus hábitos. E isso eu considero que deve ser o conhecimento 

fundamentado tanto em teoria como em prática; em segundo lugar eu 

considero que ele deve ter um conhecimento da singularidade da 

Educação Infantil, do seu currículo mesmo - saber o que deve ser 

trabalhado, como deve ser trabalhado e como direcionar aqueles 

conhecimentos para as crianças. Eu percebi isso mais nitidamente no 

Estágio observei que agente precisa saber mais sobre a criança para poder 

trabalhar com ela. Porque ela tem seus hábitos de alimentação, uma rotina 

fora da instituição escolar. Um terceiro saber que eu destaco é a 

capacidade que o professor precisa ter para refletir sobre seu trabalho, 

sobre sua prática o que minhas crianças estão aprendendo com minha 

prática?O que eu enquanto professor estou aprendendo com minha prática e 

com as próprias crianças? Acredito que o professor de Educação Infantil 

deve ter um autoconhecimento de sua prática, de sua postura profissional. 

Em didática aprendemos que isso é autoavaliação. Em síntese, eu acho que 

o professor precisa ter conhecimento profundo sobre os sujeitos que ele 

trabalha (as crianças nesse caso), do contexto deles, sobre o que ele faz (a 

Educação Infantil) e dele mesmo (como disse da sua própria prática). Eu 

destaco também como um saber importante a questão de saber planejar 

porque uma das coisas que agente ver bastante falha na Educação Infantil 

é justamente o que planejar para as crianças, observei que a maioria dos 

professores que estão lá só tem aquele antigo magistério e ainda tem essa 

dificuldade sobre o que vai propiciar a criança da Educação Infantil, muitos 

deles deixam a criança brincando como se tivesse passando um tempo por lá 

sem nenhum propósito. Claro que o brincar é uma atividade que a criança 

deve vivenciar onde quer que ela vá porque brincar é característico dela, 

mas percebo que em algumas turmas a brincadeira só é usada como passa 

tempo, não é percebido o verdadeiro valor do brincar na vida da criança. 

Eu acho que ele nem tem um conhecimento mais elaborado sobre o brincar 

na Educação Infantil. Então enfatizo também o brincar como um saber 

importante do professor ter construído em seu perfil. Sabemos que pelo 

brincar a criança constrói aprendizagens através das interações com as 

outras crianças, com o próprio brinquedo ou brincadeira. Eu vejo que 

alguns professores de crianças ainda não conseguem fazer um planejamento 

voltado para todas essas questões que vim colocando (para a especificidade 

da criança, para o objetivo da Educação Infantil, para uma prática que 

contribua para as interações das crianças, para as motivações das crianças 

e para as necessidades das crianças). E eu acredito que isso acontece 

porque eles não têm a formação necessária que na minha opinião é a 

graduação em Pedagogia. (MARIANA, 2012, p.04-06, grifos nossos). 

 
Além desses conhecimentos que eu mencionei que passei a achar como 

necessário quando comecei a estudar na Universidade, após o Estágio posso 

dizer que meus conhecimentos se alargaram, eu acrescento que ele precisa 

saber planejar construir no seu trabalho estratégias criativas e 

significativas para as crianças. Eu sinceramente acho que além de ter 

conhecimento teórico sobre a Educação Infantil o professor deve ter 

criatividade, a metodologia é um diferencial no trabalho do Professor de 

Educação Infantil e a criatividade é um aspecto inerente a construção 

dessas estratégias. Como trabalhar o conhecimento com a criança pequena 
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de maneira diferenciada da criança maior do Ensino Fundamental? Isso 

exige conhecer sobre as crianças, mas exige colocar a criatividade em ação 

para saber como direcionar um conhecimento dentro de uma brincadeira, 

dentro de uma contação de história, dentro de uma música, dentro de uma 

atividade de construção – sem tornar aquilo sem sentido para a criança, 

enfadonho, ou até mesmo, correr o risco de tratá-las como um adulto em 

miniatura. Pensando nisso então eu destaco ter conhecimento sobre as 

especificidades do brincar, sobre como planejar para crianças pequenas, 

como organizar as situações de aprendizagem. Para isso, eu defendo que o 

professor precisa ter uma formação em Pedagogia – a Pedagogia no meu 

entender é a base. (JULIANA, 2012, p.18-19, grifos nossos). 

Durante o Estágio e hoje após ter vivenciado o Estágio eu construi uma 

visão mais sistematizada e consciente sobre a criança e sua educação, 

entendo que além desses saberes que eu percebia antes de vivenciá-lo, 

defendo que esse profissional deve saber ter autonomia e discernimento, ou 

seja, não se trata somente de conhecimentos técnicos, como por exemplo, 

conhecer as rotinas, os procedimentos ou mesmo técnicas para trabalhar 

com crianças. Ao contrário, os conhecimentos profissionais exigem 

adaptação a situações novas e únicas que exigem do profissional saber 

refletir sobre o seu trabalho para que possa não só compreender uma 

determinada situação como também organizar estratégias para aquele tipo 

de situação; há necessidade desse profissional ter uma qualificação, ou 

seja, formação inicial com a graduação em Pedagogia e é indispensável 

uma formação continuada tanto em relação às bases teóricas quanto 

práticas; o perfil desse profissional deve se firmar em dois aspectos o 

conhecimento fundamentado sobre a criança e sua educação e a 

sensibilidade – esses aspectos se refletem na ação de viver e fazer a 

singularidade de ser professor de crianças; ter consciência de que o 

processo de aprendizagem se dá em relações interativa no contexto grupal 

da Educação Infantil reconhecendo que ele como docente naquele espaço 

transforma e é transformado; deve saber ler e interpretar a criança e o seu 

processo de desenvolvimento além de saber criar e desenvolver situações de 

aprendizagens para contribuir nesse processo. Enfim, eu acho que todo 

professor deve aprender a aprender a ensinar a crianças na Educação 

Infantil seja no berçário ou nas outras etapas desse segmento e isso implica 

saber olhar, saber ouvir, saber sentir, saber imaginar, saber brincar, saber 

organizar o processo de ensino e aprendizagem, saber planejar, saber 

organizar a rotina de maneira que atenda tanto as especificidades da 

criança como do contexto da Educação Infantil além de saber ser criativo 

e dinâmico. (MARCOS, 2012, p.32-33, grifos nossos). 

Com a vivência do Estágio vamos dizer que a nossa visão tornou-se mais 

exigente, mais elaborada através das observações realizadas e da própria 

vivência como docente na Educação Infantil reconhecemos mais ainda a 

complexidade do trabalho do docente desse segmento. Para desenvolver o 

trabalho que tenha realmente significado e atenda a esses pré requesitos do 

que é a Educação Infantil que eu falei agora a pouco esse professor além da 

qualificação e direito salarial adquirido, ele precisa ter muitos saberes. Eu 

destaco saber os eixos de trabalho e os objetivos da Educação Infantil, ter 

conhecimentos sobre os conteúdos desses eixos mas principalmente saber 

organizar e vivenciar as situações de aprendizagens, envolver as crianças 

no processo de ensino  e aprendizagem, saber envolver os pais nas 

atividades da instituição. O professor precisa saber sua identidade “quem é 

o professor de Educação Infantil” - ele é professor, é psicólogo , é médico, 
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é antropólogo, é família, ele troca fralda, ele limpa a criança, ele é multi e 

por isso ele tem quer ter conhecimentos pluri. Quando estamos nas 

disciplinas teóricas agente não ver esse perfil multi mas quando vamos para 

a prática as situações vão ocorrendo e naturalmente você vai sendo tudo 

isso, e, o melhor achando coerente. Outro saber importante a esse 

profissional é saber a especificidade da criança mas não basta somente isso 

ele tem que entrar no mundo dela muitas vezes ser criança também na 

hora do brincar, do conto, da arte – tem que ser bruxa, ser fada, ser 

duende. Eu acho que o professor tem que saber ser criativo trabalhar com a 

criança tudo que é preciso mas de maneira dinâmica e interativa através 

do simbólico e do lúdico ele saber envolver a criança no mundo do 

aprender. Eu destaco resumidamente que o Professor da Educação Infantil 

tem que ser Educador, Cuidador e Ator – no momento que ele entra no 

mundo da Educação Infantil ele precisa ser tudo isso.Também precisa ter a 

capacidade de saber planejar, saber organizar as estratégias de trabalho 

com a criança pequena sem confundir com o trabalho com o Ensino 

Fundamental. O Professor de Educação Infantil em primeiro lugar precisa 

se aprofundar sobre o que é ser criança, e, depois ele precisa ter o espírito 

infantil, entrar no mundo infantil, saber sobre o brincar, mas também saber 

brincar. (PAULO, 2012, p.45-47, grifos nossos). 

 

Os enunciados dos Estagiários demonstram, em primeiro lugar, que são teorias, 

práticas e emoções que se fundem e constituem os sentidos que atribuem à criança e à 

Educação Infantil. Por outro lado, se pautarmos nosso entendimento nas proposições 

vygotskyanas, acrescentamos o arcabouço cultural construído no dia-a-dia com os 

relacionamentos e experiências nos contextos de vivência, ou seja, a construção do 

conhecimento é um processo histórico, que envolve história social e individual. Esse 

desenvolvimento pode alcançar níveis mais complexos, exatamente pela possibilidade 

de interação com os pares e com os objetos da cultura, dentre eles, as teorias. 

Quanto aos sentidos atribuídos por cada Estagiário ao professor antes de entrar 

na universidade podemos observar que os quatro pesquisados conferiam ao docente da 

Educação Infantil a capacidade de saber cuidar das crianças, ter afeto por elas, saber 

lidar com elas. Essas habilidades destacadas pelos partícipes da pesquisa demonstram 

que os primeiros saberes que construímos sobre o perfil do professor da Educação 

Infantil são demarcados por sentidos que circulam em seu meio sociocultural. 

Ao se reportarem aos conhecimentos construídos na universidade eles destacam 

que estes se modificaram, o que é indiciado no início de suas enunciações, quando, ao 

se referirem aos saberes sobre a criança, a Educação Infantil e o docente da Educação 

Infantil utilizam expressões como: “comecei a entender”, “passei a pensar”, “os meus 

conceitos mudaram, fui repensando”, “foi aprimorado, conhecemos melhor”. Desse 

modo, dão pistas de que a própria situação de interação da entrevista propicia um olhar 
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atento ao próprio desenvolvimento sobre os saberes pertinentes à docência na Educação 

Infantil. 

Em seus dizeres, também ressaltam a importância da formação inicial na 

graduação, ou seja, o conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da 

criança, da produção de aprendizagens e a habilidade para o trabalho na Educação 

Infantil quando enfatizam a necessidade da graduação em Pedagogia como um dos 

aparatos para a construção dos saberes inerentes ao docente da Educação Infantil. A 

formação inicial para estes Estagiários promove um crescimento teórico e prático do 

professor possibilitando a compreensão dos processos que estão vinculados à educação 

formal da criança. 

Os dizeres dos Estagiários indicam seu entendimento sobre a complexidade do 

trabalho docente com crianças pequenas e a consciência de que o atendimento às 

crianças na infância afeta positivamente o itinerário de vida delas, contribuindo 

significativamente para o seu desenvolvimento pessoal e social. Por seus dizeres, 

percebemos que os saberes dos Estagiários sobre a criança, a Educação Infantil e o 

professor da Educação Infantil originários, principalmente, da graduação, envolvem 

uma teia tecida, tanto nos estudos teóricos, como na prática do Estágio. Podemos notar 

que eles dão ênfase à atividade de Estágio como propiciadora de aprendizagens sobre a 

docência, quando em todas as falas aparece: “após o Estágio, eu tenho uma visão mais 

fundamentada”; “após o Estágio, posso dizer que meus conhecimentos se alargaram”; 

“após ter vivenciado o Estágio, eu construí uma visão mais sistematizada e consciente”; 

“com a vivência do Estágio, vamos dizer que a nossa visão tornou-se mais exigente, 

mais elaborada”. Esses destaques são relevantes ao debate pela instauração de uma nova 

cultura nos cursos de graduação em Pedagogia, baseada numa formação dialética que 

articula a teoria e a prática na formação inicial, uma vez que uma subsidia a outra e 

permite a construção dos saberes necessários para uma formação de qualidade. 

Compreendemos que teoria e prática caminham juntas, pois é a teoria que 

esclarece e enriquece a prática e esta dá novas significações à teoria. A universidade 

assume importância fundamental na formação inicial e no desenvolvimento profissional 

docente, em especial nesse momento histórico em que a certificação é exigida na 

legislação de ensino, como condição de ingresso e promoção no magistério. 

Entendemos que a Educação Infantil como uma prática social é um fenômeno 

complexo, histórico, situado e que expressa as múltiplas e conflitantes determinações 

das sociedades humanas nas quais se realiza. Dessa forma, não se esgota apenas na 
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Pedagogia, pois necessita do aporte de outras ciências, como Sociologia, Psicologia, 

Filosofia, História, entre outras.  

Além disso, a ação do docente da Educação Infantil se concretiza na relação 

entre os elementos da prática educativa: o sujeito que educa (o Educador), o saber, as 

crianças e os contextos onde estes movimentos ocorrem. Zabalza (1998) diz que “existe 

consenso em identificar como um dos aspectos da qualidade a elevada formação das 

educadoras infantis” (ZABALZA,1998, p. 143). Para tanto, faz-se necessário que sejam 

considerados: a cultura organizacional, os saberes dos professores, o campo em que se 

desenvolvem as questões do coletivo docente, que impregnam as práticas e constituem 

um conjunto de representações mentais e de ações que se configuram como a cultura da 

Educação Infantil, com seu complexo definido de saberes.  

Pensamos que o docente da Educação Infantil deve elaborar conhecimentos que 

o habilitem compreender as especificidades da criança, da Educação Infantil e de sua 

prática, fundamentado em um referencial teórico e prático que lhe permita uma 

incessante busca de qualidade das práticas educativas. A partir das enunciações dos 

Estagiários podemos discutir alguns saberes que, segundo eles, são essenciais ao 

docente da Educação Infantil. Procuramos, nesse primeiro momento, agrupar os saberes 

que convergem nas falas de todos os Estagiários os quais representamos na figura 

abaixo: 

FIGURA 8: SABERES QUE OS ESTAGIÁRIOS CONSIDERAM ESSENCIAIS 

AO DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Fonte: Figura produzida pela autora com base nos enunciados dos Estagiários. 

QUE SABERES/ 

CONHECIMENTOS PARA O 

DOCENTE DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL? 
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O reconhecimento por parte dos Estagiários sobre a necessidade do docente ter 

esses conhecimentos é coerente e revela uma tomada de consciência por parte deles 

sobre as especificidades do perfil do docente que atua com a criança pequena de 0 a 5 

anos de idade. De acordo com os dizeres dos Estagiários, o primeiro saber que o 

docente da Educação Infantil deve ter é o conhecimento das especificidades da criança e 

da Educação Infantil, nos dando pistas de apropriação das teorizações recentes que 

sistematizam e defendem o (re)conhecimento de tais especificidades como condição 

para a qualidade do trabalho desenvolvido (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2002). 

Isso demanda a superação de concepções tradicionais sobre a criança, impõe 

considerá-la em suas relações e práticas cotidianas, onde vai construir sua identidade 

pessoal e coletiva. Além disso, avançar no sentido de entender o trabalho com crianças 

não apenas como ensino ou somente como cuidados, mas assumindo a educação e 

cuidados como binômios indissociáveis superando a forte concepção de escolarização 

na Educação Infantil ou de assistência e amparo. É imperativo no âmbito da Educação 

Infantil ser propiciado às crianças situações de cuidados, brincadeiras e atividades de 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento integral da criança. Essas entre outras premissas sobre a criança e 

sobre a Educação Infantil que já foram evidenciadas nos tópicos anteriores devem fazer 

parte do arcabouço de saberes do profissional docente que atua com a criança na 

Educação Infantil. 

Outro saber que os Estagiários por unanimidade destacam como essencial ao 

conjunto de saberes demandados à docência na Educação Infantil é o conhecimento 

sobre as especificidades do brincar nesse contexto de vivência da criança. A brincadeira 

vem sendo defendida como linguagem fundamental da criança, como marca distintiva 

da infância (PIAGET, 1973; VYGOTSKY, 2007; KRAMER, 2003). Corroborando 

essas teorizações, o documento Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 

(BRASIL, 2010) dá à brincadeira um papel estruturante. Segundo esse documento, que 

tem caráter mandatório, o brincar é um dos dois eixos que devem organizar o currículo 

da Educação Infantil, juntamente com as interações, posto que tem uma função 

fundamental no desenvolvimento da criança.  

Por meio de alguns aportes teóricos, como exemplo, Vygotsky (2007) sabemos 

que o brincar constitui um fator muito importante para o desenvolvimento cognitivo e 

emocional da criança, pois os processos de simbolização e de representação a levam ao 

pensamento abstrato e a apropriar-se de regras e valores. Para esse autor “é impossível 
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ignorar que a criança satisfaz certas necessidades no brinquedo”. (VYGOTSKY, 2007, 

p. 108). Segundo esse teórico se não entendermos o caráter especial dessas 

necessidades, não podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de 

atividade mediante a qual as crianças podem operar em  um  nível mais elevado de 

funcionamento, em que imaginação e regras da cultura se articulam. 

Compreendemos que ao brincar as crianças exploram e refletem sobre a 

realidade e a cultura na qual vivem, incorporando-se e, ao mesmo tempo, questionando 

regras, papéis sociais e recriando cultura. Por meio do brincar ela pode significar e 

ressignificar o real, tornar-se sujeito e partícipe. O brincar é uma aprendizagem social, 

implica troca com o outro por isso o docente deve ter construído saberes específicos 

sobre o brincar na Educação Infantil e, além disso, disposições para brincar, como 

propõe Paulo (2013, p. 47) “saber sobre o brincar, mas também saber brincar”. 

Em decorrência dos Estagiários terem significado ser importante o docente da 

Educação Infantil ter saberes específicos sobre o brincar, podemos ressaltar que eles 

fazem uma leitura coerente sobre um dos aspectos do trabalho pedagógico com a 

criança pequena de 0 a 5 anos de idade. Por seus dizeres podemos pensar que isso foi 

possibilitado pelos estudos teóricos e pela própria prática docente no contexto da 

Educação Infantil (no processo de Estágio Supervisionado em Educação Infantil). Se 

tomarmos como referência os ditos de Bakhtin (2003) compreenderemos que os dizeres 

dos Estagiários representam um ato consciente ancorados em ditos anteriores nas mais 

diversas situações/esferas ideológicas através das leituras, pesquisas, discussões com 

professores, com os colegas, entre outros. De acordo com o autor, a palavra não tem 

significado em si mesma, mas face ao conjunto de enunciados. 

Os Estagiários valoraram esse saber e também os outros saberes explicitados nos 

discursos e representados na figura acima por meio de um construto organizado através 

de um elo na cadeia das palavras “alheias”, “nossas” e “deles”. Além disso, o discurso é 

uma prática social que veicula ideologias, constitui e é constituída pelos sujeitos, não é 

neutro; envolve e revela escolhas, valorações. 

Remetendo-nos à análise dos saberes que os Estagiários ressaltam como uma das 

prioridades do docente da Educação Infantil, observamos o destaque que dão ao 

conhecimento sobre planejamento, situando o planejar no sentido de saber organizar as 

estratégias pedagógicas de trabalho com a criança pequena. A ideia que concebemos 

sobre planejamento nesse trabalho se respalda em Oliveira (2007, p.21) quando afirma 

que “planejar é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que quer alcançar, com que 
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meios pretende agir”. É importante considerar que o planejamento educacional é um 

instrumento orientador de todo o processo educativo, deve ser uma ação consciente, 

organizada e responsável. 

Quando pensamos em planejamento didático na Educação Infantil, a primeira 

questão que se coloca é como organizar o trabalho didático com a criança pequena? O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998, Vol.1) 

orienta que: 

 

 

A apresentação de novos conteúdos às crianças requer sempre as mais 

diferentes estruturas didáticas, desde contar uma nova história, propor 

uma técnica diferente de desenho até situações mais elaboradas, como, 

por exemplo, o desenvolvimento de um projeto, que requer um 

planejamento cuidadoso com um encadeamento de ações que visam a 

desenvolver aprendizagens específicas. Estas estruturas didáticas 

contêm múltiplas estratégias que são organizadas em função das 

intenções educativas expressas no projeto educativo, constituindo-se 

em um instrumento para o planejamento do professor. Podem ser 

agrupadas em três grandes modalidades de organização do tempo. São 

elas: atividades permanentes, sequência de atividades e projetos de 

trabalho. (BRASIL, 1998b, p. 54-55, v.1). 

 

 

O dia a dia de uma criança numa instituição, sobretudo na Educação Infantil, 

onde passam grande parte do dia, deve ser cautelosamente planejado, desde a chegada 

da criança na instituição até o momento desta ir embora passando por todos os 

momentos: banho, troca de fraldas, hora do sono, jogos, brincadeiras, rodas de 

conversa, de contação de história, de dança ou cantoria, apresentação de vídeos etc. Ao 

mesmo tempo, esse planejamento deve considerar as necessidades da criança em seu 

conjunto – fisiológicas, psicológicas, afetivas, sociais – tendo em vista o seu 

desenvolvimento integral; deve-se também vislumbrar as diferenças individuais e de 

cada grupo de criança; além disso, precisa refletir acerca do processo de ensinar e 

aprender que segundo Vygotsky acontece rigorosamente nas e pelas interações com 

sujeitos e com a cultura. 

Considerado esses pressupostos, o planejamento do tempo, do espaço, das ações 

e relações é necessário para que se materialize a intencionalidade e a sistematicidade 

das ações, bem como o acompanhamento dos objetivos. No entanto, planejamento não 

pode ser estático e rígido, mas flexível, priorizar o coletivo e considerar o imprevisível, 

dando lugar às participações de todos os integrantes do grupo em momentos 

diferenciados.  
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Na Abordagem de “Reggio Emilia
22

”, na Itália, a base da proposta está na 

metodologia de projetos, cuja sistematização tem objetivos centrais de permitir e 

estimular a criança a desenvolver seu potencial intelectual através da exploração do 

ambiente, das representações simbólicas que possam expressar suas “cem linguagens
23

”. 

O docente da Educação Infantil tem a importante tarefa de criar tempos e espaços que 

possibilitem à criança desenvolver e ampliar suas funções superiores, por isso, o 

planejamento deve valorizar a ação e voz da criança, para desencadear experiências que 

sejam relevantes para todos aqueles envolvidos no contexto da educação infantil. 

Em suas respostas, os Estagiários chamam a atenção para a necessidade dos 

professores, no seu planejamento, saberem organizar as estratégias de ensino-

aprendizagem – aqui entendidas como procedimentos, métodos e técnicas que visam 

criar situações capazes de produzir aprendizagens e impulsionar os processos de 

desenvolvimento das crianças. Compreendemos que para o docente planejar estratégias 

de aprendizagens na Educação Infantil é necessário ter a capacidade de perceber as 

necessidades do grupo de crianças, pois é a partir disso que surge a significância do 

planejamento, implica no olhar atento e crítico para a realidade das crianças em seu 

contexto social, de modo que o planejamento contemple atividades significativas à 

realidade e singularidades das crianças. No entanto, o docente ao organizar as 

estratégias precisa ter cuidado para não concebê-las como uma mera listagem de 

atividades com o intuito de apenas ocupar o tempo das crianças. Mas, como afirma a 

Estagiária Juliana (2012, p.18) “construir estratégias criativas e significativas para as 

crianças”.  

Outro saber que aparece nas falas dos Estagiários como indispensável ao docente 

da Educação Infantil e está intrinsecamente relacionado ao planejamento e a condução 

das atividades com as crianças é a criatividade – todos os partícipes da pesquisa a 

destaca como um saber importante no perfil do docente que atua com crianças de 0 a 5 

anos de idade. A criatividade, capacidade inerente à espécie humana deve estar presente 

no processo ensino e aprendizagem; deve ser considerada como própria de todas as 

pessoas, que irão desenvolvê-la (ou não) ao longo de sua vida. De acordo com os 

Estagiários, a criatividade precisa ocupar um lugar primordial na formação do 

                                                           
22

 Esta abordagem compreende um sistema municipal de educação voltado para crianças de 0 a 6 anos, 

subdividido em centros de educação pré-primária (crianças de 3 a 6 anos) e creches (crianças de 0 a 3 

anos). 

23
 Termo extraído do poema de Loris Malaguzzi - “Ao contrário, as cem existem”. 
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profissional que atua na faixa etária de 0 a 5 anos é um dos esteios para fornecer tanto 

ao docente como as crianças caminhos para atingir um trabalho significativo, de 

qualidade e aprendizagem com prazer de aprender.  

Todavia, a criação de algo novo faz-se mediante o dado, o já conhecido e vivido. 

Desse modo, podemos falar em criatividade relativa ao modo como cada pessoa percebe 

a sua realidade e nela se expressa, fazendo escolhas, estabelecendo relações, 

descobrindo suas possibilidades de ser e agir. Ser criativo implica lançar mão – ou 

produzir – de recursos existentes para agir em situações determinadas, alargando os 

limites das condições dadas, mediante esforço sensível, inteligente e enriquecedor, na 

condução do viver a própria história em seu tempo e contexto. Entendemos que a 

criatividade não é um “dom”; é um potencial desenvolvido a partir de contextos 

culturais mediante atividades significativas. Torre (2005) afirma que: 

 

[...]a criatividade se socializa; deixa de ser um dom, uma capacidade 

pessoal para se converter em um bem social, uma riqueza coletiva. [...] 

a criatividade está em saber utilizar a informação disponível, em 

tomar decisões, em ir mais além do que foi aprendido, sobretudo, em 

saber aproveitar qualquer estímulo do meio para gerar alternativas na 

solução de problemas e na busca de qualidade de vida. (TORRE, 

2005, p.34). 

 

Frente a essas considerações, parece que o grande desafio a ser superado pelos 

docentes é o de, em primeiro lugar, saber (re)conhecer a criatividade, o que implica 

identificar seus conceitos e suas influências histórico-culturais; em segundo lugar 

destacamos que o docente deve refletir e agir sobre as condições em que desenvolve seu 

próprio fazer pedagógico, articulando recursos existentes e, a partir deles, pensar a 

produção de outros.  

Associamos a criatividade à capacidade de o homem produzir resultados de 

pensamento altamente inovadores, que regularmente resolvem problemas ou definem 

novas questões. Consideramos que esta capacidade está intimamente ligada à 

imaginação, e esta por sua vez ligada ao raciocínio – em decorrência disso, 

identificamos como uma característica da criatividade a imaginação, visto que, em 

Vygotsky a imaginação tem um aspecto positivo e construtivo. Ela é o princípio para a 

criação de todo o novo em toda a vida cultural, e para a expansão dos conhecimentos. 

Através de Vygotsky (1990), é possível perceber a valorização da imaginação como 

sendo uma atividade importantíssima da mente humana: 
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(...) La imaginación, como base de toda actividad creadora, se 

manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural 

posibilitando la creación artística, científica y técnica. En este sentido, 

absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del 

hombre, todo el mundo de la cultura, a diferencia del mundo de la 

naturaleza, todo ello es producto de la imaginación. (VYGOTSKY, 

1990, p. 10)  

 

Para Vygotsky a criatividade, não é produto de algum talento humano inato 

especial, mas é fruto de um longo trabalho de combinação de dados formando uma nova 

configuração - ele acredita que o produto da atividade criativa é sempre fruto do 

contexto social em que a pessoa que cria está inserida, e das influências desta cultura 

sobre a pessoa. Isso pode ser visto nas enunciações do autor quando diz: 

Podría formularse así: la actividad creadora de la imaginación se 

encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de la 

experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia es el 

material con el que se erige sus edificios la fantasía. Cuanto más rica 

sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que 

dispone esa imaginación. (VYGOTSKY, 1990, p.17). 

 

Assim, com rigor, podemos afirmar que não existe raciocínio sem imaginação e 

não existe criatividade sem imaginação já que esta condição é fundamental ao intelecto,  

como podemos depreender das postulações de Vygotsky (1990). Nesse sentido, 

inferimos que a experiência formadora é uma das contribuintes para que o docente da 

Educação Infantil construa, como parte de seu pefil, a capacidade criadora em suas 

estratégias da prática pedagógica, visto que, a formação inicial pode possibilitar a 

capacidade de saber pensar e, concomitantemente, saber fazer.  

A partir dessas asserções, entendemos que a criatividade, longe de improvisação 

pura, suscita um planejamento vivo, dinâmico que possibilita as crianças se envolver, 

experimentar, criar, brincar e participar de vivências ricas de significados e informações 

– através de mediações criativas que propiciam importantes e necessárias interações 

(adulto/criança, criança/criança, criança/objeto).  

A fim de proporcionar mais elementos que nos permitam pensar sobre os saberes 

importantes aos docentes que atuam na Educação Infantil, relacionamos, a partir dos 
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dizeres dos estagiários, mais alguns saberes destacados como primordiais ao exercício 

da docência com crianças de 0 a 5 anos de idade, mesmo que não convergentes.
24

 

 

FIGURA 9: SABERES QUE OS ESTAGIÁRIOS DESTACAM COMO 

IMPORTANTES PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

Fonte: Figura elaborada pela autora com base nas falas dos Estagiários. 

  

A literatura atual na área de Educação Infantil se reporta ao cuidar e educar 

como sendo funções específicas do atendimento e trabalho com a criança de 0 a 5 anos. 

A Educação Infantil assume o papel de grande responsabilidade social, quando passa a 

ser considerada fundamentalmente importante para o desenvolvimento integral da 

criança - em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. Deste 

modo, pensar os aspectos inerentes à Educação Infantil como a saúde, segurança o afeto 

e a alimentação, bem como a interação, brincadeira, entre outros, requer constituir as 

ações de cuidado e educação de forma dinâmica, para que se perceba a relação 

constante entre tais funções básicas da Educação Infantil. 

Além dos cuidados físicos, a Educação Infantil destina-se a proporcionar 

condições para o desenvolvimento cognitivo – simbólico, emocional e de relação social 

da criança. Sendo assim, é nesta perspectiva de constante articulação entre cuidado e 

educação, que ocorrem simultaneamente os processos de construção de conhecimento, 

compreensão de mundo e de si mesma, desenvolvendo as capacidades e habilidades da 

criança, de acordo com suas necessidades. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

                                                           
24

 Esses saberes não convergem nas falas de todos os Estagiários, por isso, na figura explicitamos quem 

destacou em sua fala cada saber. 
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Educação Infantil define que as instituições que atende a criança de 0 a 5 anos devem 

garantir a função sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil assumindo 

plenamente a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado 

das crianças com as famílias. (BRASIL, 2010, p.17). 

Apesar de não ser uma discussão recente, uma vez que temos muitos teóricos da 

Educação Infantil que se dedicam às pesquisas sobre essa temática, ainda temos muito 

que caminhar para efetivar a relação intrínseca do cuidar e educar na Educação Infantil. 

Entendemos que esta deve ser uma preocupação constante do educador infantil, visto 

que, as práticas com as crianças de 0 a 5 anos na instituição devem se construir num 

processo concomitante do cuidar e educar. Reconhecemos que houve avanços quanto a 

concepção de atendimento a essas crianças na Educação Infantil, porém, ainda há 

necessidade de desmistificar questões que perpassam pelo entendimento das 

especificidades destes dois enfoques (cuidar e educar) enraizadas em muitos 

profissionais que atuam com a criança pequena.  

Consideramos que na formação inicial podemos potencializar as discussões 

sobre a relação entre o binômio cuidar e educar iniciando um diálogo sobre a criança, 

seu desenvolvimento e como deve ser o trabalho com a criança nas instituições de 

Educação Infantil. Os dizeres das Estagiárias Mariana e Juliana sobre a importância dos 

docentes da Educação Infantil saber sobre as especificidades do cuidar e educar são 

plausíveis – é extremamente importante o educador em sua prática pedagógica sem 

distinções e preferências, sem privilégios de um ou de outro (cuidar e educar) incorporar 

de maneira indissociável esses dois eixos respeitando o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social e autonomia da criança. 

 As enunciações dos Estagiários demonstram que com o estudo das disciplinas e 

a vivência do Estágio construíram laços estreitos sobre a Educação Infantil e a formação 

de docentes para atuar com as crianças. Os Estagiários Mariana, Marcos e Paulo 

sublinham a importância do docente da Educação Infantil refletir sobre o seu trabalho, 

aspecto já referenciado por Freire (1996) e que, na atualidade, é realçado como fundante 

da prática pedagógica, reconhecendo-se, como objetivo primordial de processos 

formativos a promoção de habilidades e a posturas de reflexão consequente sobre a 

própria ação, vinculadas ao processo de planejamento.  

Alarcão (2000) diz que o homem dos anos e décadas mais recentes é um homem 

que questiona, que busca – a autora recorre a Dewey para situar a reflexão como “uma 

forma especializada de pensar” (p.175), distinta do ato de rotina que é “guiado por 
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impulso, hábito, tradição ou submissão à autoridade” (p.175). Tal ato especial, próprio 

do ser humano, baseia-se “na vontade, no pensamento, em atitudes de questionamento e 

curiosidade, e na busca da verdade e da justiça” (175). Defendemos que seja o 

professor, seja o aluno, ambos em processo de formação, devem ter o direito de 

construir o seu saber e conhecer o próprio modo de conhecer.  

Para Alarcão (2000, p. 175), ser reflexivo “é ter a capacidade de utilizar o 

pensamento como atribuidor de sentido”. Compreendemos que a reflexão contribui para 

a construção da autonomia do professor e o ajuda a lidar com a realidade do contexto 

onde ele atua, onde tem lugar uma diversidade de dilemas. A conquista da capacidade 

de gerir sua atividade profissional e sua própria formação está relacionada ao conhecer-

se como professor e conhecer as condições em que exerce a sua profissão para poder 

assumir-se como profissional daquele contexto ideia principal de levá-los à construção 

do sentido, tanto do trabalho docente como da instituição (nesse caso específico – 

Instituição de Educação Infantil). 

Quando esses Estagiários dão ênfase à reflexão como um saber necessário ao 

docente da Educação Infantil nos conduzem a entender que estão se reportando à 

reflexão como condição para um bom desempenho profissional do docente, dada a 

complexidade do exercício dessa atividade nesse segmento. Concordamos com os 

Estagiários, contudo, é preciso ter cuidado para quando pensarmos em reflexão não 

estarmos apenas repetindo a ideia de incorporação de modismos que esvaziam o termo 

de seus sentidos. A reflexão, enquanto função psicológica superior, que envolve 

abstração, análise e síntese, não é natural, é aprendida em contextos de mediação, o que 

demanda que seus procedimentos incorporados aos programas de cursos de formação de 

professores como uma forma especializada, mais elaborada de pensar-agir. 

Nos reportando ao nosso objeto de estudo – inferimos que o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil é lócus oportunizador da reflexão, por meio dele o 

graduando pode pensar sobre as especificidades do âmbito de trabalho na Educação 

Infantil, sobre o seu próprio construto de saberes já desenvolvidos e os que ainda 

precisa desenvolver. No entanto, para que ela não se torne um fim em si mesmo precisa 

se realizar orientando-se pelos princípios apontados por Zeichner (1993). 

A primeira recomendação é que seja voltada, tanto para dentro (sua própria 

prática), quanto para fora (condições sociais nas quais ocorre a prática). A não 

consideração dos aspectos sociais, políticos e econômicos que envolvem a prática 
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pedagógica pode levar os profissionais a uma visão distorcida e reducionista do 

processo de ensino e de seu próprio papel enquanto sujeitos sociais.  

A segunda diz respeito ao reconhecimento do caráter político de tudo o que 

fazem no âmbito do trabalho educativo – a reflexão não pode ignorar questões que 

envolvem direitos e situações de desigualdade e injustiça dentro do contexto escolar, 

deve pensar sobre a natureza da escolaridade e do trabalho docente ou as relações entre 

raça e classe social e o acesso ao saber escolar. (ZEICHNER, 1993, p.26).  

A terceira observação que ele faz é a necessidade de que a reflexão seja 

considerada como uma prática social, de tal forma que os professores auxiliem-se, 

mutuamente e, na troca entre iguais, construam seus conhecimentos visando à mudança 

institucional e social. (ZEICHNER, 1993, p.26).  

Essas proposições de Zeichner (1993) nos conduzem a pensar a reflexão como 

um ato dialógico e, portanto, a sua vinculação com as condições sociais, políticas, 

econômicas, culturais e pedagógicas. Nesse sentido, compactuamos com os dizeres dos 

três Estagiários que destacaram o saber refletir sobre o seu trabalho como um saber 

necessário ao docente da Educação Infantil e afirmamos que suas enunciações 

demonstram que suas crenças e pressupostos sobre que saberes específicos os 

professores de Educação Infantil devem ter fornecem uma base para que eles possam 

refletir sobre suas práticas quando estiverem exercendo a profissão. Ao mesmo tempo, 

nos permitem reconhecer que mesmo em processo de formação, eles começam a romper 

com modelos padronizados do perfil de profissional docente e principiam a explorar e 

trabalhar os diferentes momentos de seu desenvolvimento como profissional docente. 

Outro saber destacado por um dos Estagiários (Marcos) foi ter autonomia. 

Discutir esse saber nos conduz a indagar: qual o sentido de autonomia docente? No 

dicionário Houaiss (2001) encontramos a definição de autonomia como: 

 

1 Capacidade de se autogovernar. 1.2 faculdade que possui 

determinada instituição de traçar suas normas de conduta, sem que 

sinta imposições restritivas de ordem estranha [...] 1.4 direito de um 

indivíduo tomar decisões livremente; liberdade, independência moral 

ou intelectual. 2. FIL segundo Kant (1724 – 1804) capacidade 

apresentada pela vontade humana de se auto determinar segundo uma 

legislação moral por ela mesma estabelecida [...] (HOUAISS, 2001, p. 

351). 

 

Podemos perceber, então, que o conceito de autonomia passa a ideia de o sujeito 

ou a instituição conseguir tomar suas próprias decisões, sem que haja imposição de 
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meios externos. No contexto filosófico, político ou social a autonomia também está 

relacionada à tentativa de quebrar a reprodução da cultura dominante. 

Se nos referenciarmos em Vygotsky (1995) veremos que o conceito de 

autorregulação está estritamente relacionado ao de autonomia, o autor denomina o 

processo de autorregulação, a função psicológica superior mais importante, já que ela 

permite que o sujeito tenha controle sobre as outras funções psicológicas ao dominar 

sua conduta. Para ele, o sujeito constitui-se como autorregulado no momento em que 

consegue internalizar as regras, as normas, os costumes existentes no meio ao qual 

pertence. A autorregulação da aprendizagem na perspectiva sócio-histórica é entendida 

como o domínio dos próprios processos de comportamento socialmente construídos. 

Podemos dizer que ela seria a capacidade adquirida pelo sujeito de se 

autorregrar, ou seja, a partir do momento em que ele internalizou as regras mediadas 

pelo outro e significou-as para si, atribuiu um sentido próprio a elas, tornando-as 

internas, ele consegue formular suas próprias regras e, por elas, autorregular-se.  

O conceito de autonomia em Freire (1996) também pode constituir-se como 

fundamento para as nossas análises e discussões sobre a autonomia docente. Segundo 

este autor, a autonomia se desenvolve por meio da educação – ao exercer uma prática 

crítica, consciente, respeitando as diferenças, a autonomia, estimulando a curiosidade, 

relacionando teoria e prática, exercendo a pesquisa, agindo com humildade e tolerância, 

sabendo-se inacabado, respeitando os saberes e a identidade cultural de cada um, com 

coerência, escutando e dialogando com os educandos constrói-se uma prática educativa 

libertária e autonomamente, resultará em uma formação dele e de seu aluno, libertária e 

autônoma.  

Para Freire (1996) o educador precisa apropriar-sede conceitos e, dialeticamente, 

compreender a vida em sociedade no espaço e no tempo. Pois, “só, na verdade, quem 

pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo”. 

(FREIRE, 1996, p. 30). Quem pensa certo utiliza a teoria e o repertório de experiências 

para criar suas estratégias e táticas na hora de tomar decisões. O homem com autonomia 

é um sujeito consciente de sua condição política na interação com o mundo e consegue 

desvelar os fenômenos que o impedem a invisibilidade diante das decisões que precisa 

tomar. 

Pelo exposto, inferimos que a autonomia é uma construção cultural, não é algo 

natural, depende da relação do homem com os outros e destes como conhecimento. Em 

nossa opinião, a autonomia do sujeito e a regulação de suas ações constroem-se sobre 
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interações, está relacionada à ação consciente, liberdade de escolha e responsabilidade 

na tomada de decisão. 

Ancorados às referências enunciadas compreendemos que a autonomia do 

docente é conquistada gradualmente, é um processo que consiste no amadurecimento do 

ser para si, que envolve estabelecer conexões entre as diversas dimensões do processo 

social, político e cultural. Neste sentido, acreditamos que somente através de um 

construto de conhecimentos sobre a criança e a Educação Infantil fundamentado através 

de um processo formativo realizado mediante a formação inicial (Graduação em 

Pedagogia) e formação continuada – inclusive no contexto da instituição – é que o 

docente que atua com as crianças de 0 a 5 anos de idade poderá se constituir autônomo. 

Concordamos com o Estagiário Marcos – a autonomia deve fazer parte do arcabouço de 

saberes dos profissionais que atuam com a criança pequena, deve ser um dos princípios 

que consolida o fazer desse profissional frente a uma atividade que paulatinamente vem 

mostrando novas proposições, as quais precisam ser compreendidas, para que sejam 

criadas as situações de aprendizagem de maneira coerente. 

Ainda analisando os saberes que os Estagiários concebem como necessários ao 

perfil do docente da Educação Infantil encontramos na fala do Estagiário Paulo “o saber 

envolver os pais” no contexto de atendimento às crianças da Educação Infantil. 

Sabemos que o espaço familiar constitui-se, em geral, no primeiro ambiente no qual a 

criança convive, por isso, a relação entre profissionais de Educação Infantil e famílias é 

um dos aspectos relevantes para a qualidade do trabalho pedagógico docente e 

consequentemente da melhoria da Educação Infantil. Para pensarmos sobre esse saber 

procuraremos argumentar referenciados em duas questões: a primeira diz respeito a: por 

que razão os pais devem envolver-se fortemente na educação dos filhos? A outra 

questão é como os pais podem estar participando do trabalho com a criança na 

Educação Infantil? 

Encarar a família como parceira implica numa atitude de abertura da instituição 

para as famílias, reconhecendo-as como importantes e bem-vindas ao processo 

educativo da criança. Para isso, é preciso ter clareza das especificidades dos contextos: 

casa e instituição de Educação Infantil. De maneira geral, o primeiro contato que a 

criança estabelece com o mundo desde o seu nascimento se dá através do meio familiar, 

não importando o modelo de família, seja ele nuclear ou qualquer outro, transmitindo à 

criança noções, maneiras de ser, de agir e de sentir. 
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Em se tratando da Educação Infantil, lócus voltado para o desenvolvimento 

integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade, para a ampliação de seus 

conhecimentos e elaboração de outros, comprometida com seu “aqui e agora”, não uma 

preparação para a aprendizagem escolar, conforme Dahlberg (2003).  Em razão disso, 

os profissionais de Educação Infantil também não podem ser considerados como pais e 

mães substitutos, visto que são profissionais e devem assumir um papel importante na 

relação/interlocução entre instituição de Educação Infantil e famílias. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI afirma que 

“quanto menor a criança, mais importante essa troca de informações”. Ainda no mesmo 

documento há a afirmação de que: 

 

As características da faixa etária das crianças atendidas, bem como as 

necessidades atuais de construção de uma sociedade mais democrática 

e pluralista apontam para a importância de uma atenção especial com 

a relação entre as instituições e as famílias. (BRASIL, 1998, v. 1, 

p.75). 

  

 

Apesar da Educação Infantil ser destinada às crianças,  não se pode nesse 

contexto separá-las da família e da sociedade, ou seja, dos lugares em que vivem. Por 

outro lado, é preciso levar em consideração que a família é uma realidade complexa, 

que não pode ser vista simplesmente como algo idealizado, tampouco como uma 

ameaça ao desenvolvimento infantil. Em resposta à nossa primeira questão que diz 

respeito à por que razão os pais devem envolver-se fortemente na educação dos filhos? 

Defendemos que os benefícios se estendem para todos os envolvidos na relação 

escola/família, como crianças, pais, professores e comunidade, considerando as 

condições em que grande parte das crianças vive atualmente, tendo seus cuidados e 

educação confiados às instituições de Educação Infantil e não somente à família, 

verifica-se a necessidade de interações entre ambas em benefício da criança, visto que 

essa interação pode propiciar uma continuidade entre os dois principais contextos de 

vida da criança – instituições de Educação Infantil e famílias. 

Compreendemos que a interação entre essas instâncias pode oportunizar a 

construção de relações de diálogo - escuta das vozes dos pais e professores para que 

revelem seus saberes, ideias e expectativas acerca de um atendimento de qualidade na 

Educação Infantil. Tais informações são dados preciosos para que possam avaliar o 
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êxito das ações enquanto educadores, identificar demandas e construir propostas 

educacionais compatíveis com a realidade das crianças atendidas.  

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (2006), dentre 

cinco aspectos relevantes para a melhoria da qualidade na Educação Infantil aponta 

como sendo um desses a relação estabelecida com as famílias das crianças. Embora não 

haja no documento um item específico tratando da questão da qualidade em Educação 

Infantil referente à relação estabelecida com as famílias, toda a discussão aparece 

diluída com outros aspectos como as Propostas Pedagógicas e a infra-estrutura das  

instituições de Educação Infantil, o que nos remete à necessidade de situar as relações 

com as famílias no contexto global das instituições.  

O documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

afirma que para efetivação de seus objetivos, as Propostas Pedagógicas das instituições 

de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a 

organização de materiais, espaços e tempos que assegurem: “a participação, o diálogo e 

a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 

organização”. (BRASIL, 2010, p.19). 

Reportando-nos à segunda questão que indaga como os pais podem estar 

participando do trabalho com a criança na Educação Infantil? Entendemos que a família 

pode ser vista como coautora do processo educativo escolar e, consequentemente, se 

envolver mais diretamente no processo educacional. Isso implica em ouvir e expor 

opinião própria, sobretudo, participar de reuniões, pesquisas ajudando os professores a 

compreender quem é a criança, do que gosta, o que faz, entre outras coisas, participar 

também na realização de atividades educativas e culturais, pois, como menciona 

Zabalza (1998, p.20 “[...] a criança ao entrar na escola já traz consigo vivências e 

destrezas [...] que a escola aproveitará como alicerces do seu desenvolvimento”. 

Para um trabalho interativo entre a Instituição de Educação Infantil e família, 

cabe à instituição encontrar os métodos/estratégias adequadas para aproximar os pais da 

instituição e conscientizar as famílias da importância da sua participação no 

acompanhamento dos filhos na Educação Infantil. Entendemos que, quanto maior a 

abertura para que a família conheça o trabalho desenvolvido pela instituição, maior o 

interesse e a participação por parte dos pais em participar da vida escolar dos filhos. 

Neste sentido, como menciona o Estagiário Paulo, é preciso que o docente da 

Educação Infantil compreenda o significado do envolvimento dos pais nesse contexto, 

visto que, atualmente, o que se coloca é que a criança é educada/cuidada pela Família e 
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pela Escola, e que este processo deve ser regido pela parceria, pelo respeito e pelo 

compromisso, lembrando que nesta perspectiva, o trabalho da escola é fundamental para 

fomentar tamanhas responsabilidades e complementar as ações que tem início no 

círculo familiar. 

No entanto, é imprescindível construir, coletivamente, as possibilidades e limites 

a serem respeitados por pais e professores, visto que não é possível uma medida exata e 

única, pois as crianças são diferentes e suas vidas estão em constante movimento, o que 

implica aberturas diferenciadas aos pais, concernentes às diferentes situações. Assim, a 

participação ativa em atividades da escola, nas decisões que repercutirão no cotidiano e 

na educação das crianças precisa ser objeto de negociações, conduzidas pela instituição, 

de modo a tornar esse espaço um contexto de crescimento e de real envolvimento entre 

todos os que integram a rede de educação da criança. 

Mediante esse arcabouço de conhecimentos/saberes destacados pelos Estagiários 

como de fundamental importância para o perfil do docente que atua na Educação 

Infantil podemos deduzir das significações por eles expressadas, conteúdos, sentidos 

pertinentes aos diversos discursos aos quais tiveram acesso e que partilharam de forma 

orientada, valorada e marcada pelo contexto institucional da universidade – sua função 

social, sua posição nas relações daquele contexto.  

Bakhtin (2003) em “Estética da criação verbal”, explica que o ouvinte (aqui 

representado na pessoa do Estagiário) ao compreender o significado linguístico do 

discurso, ocupará uma posição responsiva, podendo concordar ou discordar, 

complementar, aplicar, preparar para usá-lo. Segundo o autor, tal atitude responsiva é 

formada ao decorrer de todo o processo de audição e compreensão. Cedo ou tarde, o que 

é ouvido e entendido será respondido nos discursos subsequentes. A palavra dita, 

expressa, enunciada, constitui-se como produto ideológico, resultado de um processo de 

interação na realidade viva - “o ouvinte se torna falante”. (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

Frente à essas características, compreendemos a enunciação, o ato de fala ou ato 

de linguagem, como de “natureza social”, nesse caso específico (os enunciados dos 

Estagiários sobre que saberes são importantes ao profissional docente da Educação 

Infantil) demandam do entrecruzamento de interações socialmente organizadas, das 

diferentes orientações ideológicas. Referenciados em Bakhtin (2003) podemos dizer que 

os Estagiários são autores que administram, mediante nossa participação como 

pesquisadora/entrevistadora/desencadeadora de um diálogo marcado pela situação e  por 

nossas posições, a pluralidade discursiva de seu espaço enunciativo, ou seja, gerenciam, 
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com estratégias diversificadas e complexas de introdução e de organização do discurso 

de outrem em seu discurso, se utilizando das diversas vozes que permeiam sua 

enunciação, não eliminaram os valores sócio-ideológicos que estão impregnados no 

discurso de outrem.  

Eles fizeram uso dos discursos já habitados pelas intenções sociais de outrem, 

mas o fizeram servindo às suas intenções, aos seus propósitos – de nos responderem. 

Isso implica dizer que, há uma relação dialógica, eles convocaram vozes/dizeres para 

atuarem favoravelmente a si e administraram essas vozes ressonantes de várias outras 

para compor os seus próprios enunciados. Mesmo assim, seus dizeres sobre as 

especificidades da criança, da Educação Infantil e do docente que atua na Educação 

Infantil demonstram uma variedade bastante significativa de saberes já construídos por 

eles em seu processo de formação no Curso de Pedagogia, os sentidos dado por eles a 

essas especificidades coaduna com discurso que circulam nas pesquisas, escritos e 

discussões da área da Educação Infantil.  

Por outro lado, ancorados em Bakhtin, poderíamos inferir que em seus 

enunciados os Estagiários podem ter deixado de dizer (foram silenciados) sentidos 

outros não condizentes com os discursos teóricos em evidência – com o que pensam 

serem nossas expectativas de pesquisadora que os coloca na posição de quem tem algo a 

dizer. No entanto, mesmo silenciando alguns sentidos, consideramos a presença de 

indícios de conhecimentos/saberes relativos às especificidades da criança, da Educação 

Infantil e do Professor da Educação Infantil, saberes esses desenvolvidos, segundo seus 

dizeres, também no seu processo de graduação no Curso de Pedagogia e, como eles 

mesmos enfatizam, consolidados nas atividades de Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil por meio das situações dialógicas entre eles e as crianças, o Professor 

Colaborador, o Professor Supervisor e os próprios colegas de graduação. 

Consubstanciados nessa proposição, no próximo capítulo iremos analisar o 

Estágio em Educação Infantil como contexto formativo – mediador/interlocutor na 

construção de saberes/aprendizagens específicas sobre a Educação Infantil. As análises 

e discussões terão como pressupostos identificar que elementos do processo formativo 

no Estágio Supervisionado contribuem para que os graduandos construam 

aprendizagens/saberes. Nesse sentido, o Estágio será concebido como um ambiente 

dialógico cheio de tensões e inter-relações; lócus onde diferentes discursos estão 

presentes; onde cada ato individual pode ser entendido como um comportamento 
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assumido, uma atitude responsiva (entendida como um ato ativo do Estagiário no 

processo de compreensão e interpretação das práticas na Educação Infantil).  

Compreendemos que o Estágio é espaço privilegiado às contextualizações 

interpretativas que acontecem envoltas em conflitos entre várias vozes - as teorias 

estudadas, emoções, visões de mundo, o conhecimento do senso comum (antes dos 

estudos) – palavras alheias, como diria Bakhtin. O contexto de Estágio será percebido 

então, como um espaço discursivo dialogizado por meio da teoria/prática onde tanto 

graduandos quanto crianças, Professor Colaborador e Professor Supervisor tornam-se 

protagonistas na promoção e na efetivação do saber. 
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O ESTÁGIO COMO CONTEXTO FORMATIVO: 

INTERPRETANDO O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS NO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

 Um sentido atual não pertence a um (só) sentido mas tão-

somente a dois sentidos que se encontraram e se 

contactaram. Não pode haver “sentido em si”- ele só existe 

para o outro sentido, isto é, só existe com ele. Não pode 

haver sentido único (um). Por isso, não pode haver o 

primeiro nem o último sentido, ele está sempre situado entre 

os sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única que 

pode existir realmente em sua totalidade. Na vida histórica, 

essa cadeia cresce infinitamente e por isso cada elo seu 

isolado se renova mais e mais, como que torna a nascer. 

(BAKHTIN, 2003, p. 382). 
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4 O ESTÁGIO COMO CONTEXTO FORMATIVO: INTERPRETANDO O 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGENS NO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Como discutimos anteriormente, a Educação Infantil passou a constituir-se, nas 

últimas décadas, em objeto específico e privilegiado nos campos da ciência e das 

políticas educacionais, definida como etapa educacional, com função social para além 

da dimensão do cuidar, o que implica desafios relativos à ampliação do acesso e 

garantia de qualidade, ao  provimento de infraestrutura, às definições curriculares, à 

formação dos profissionais, entre outros.  

Considerando o alargamento do oferecimento de vagas a crianças no campo da 

Educação Infantil, tendo em vista ser um direito legal da criança e uma exigência da 

vida atual, em que pese os avanços registrados, inda observamos problemas de acesso e 

de qualidade da Educação Infantil – entre várias outras questões que integram o 

acolhimento da criança pequena nesse âmbito, pois promover o desenvolvimento da 

criança nas instituições é uma tarefa complexa que exige daqueles que estão envolvidos 

nesse processo conhecimentos e atributos essenciais à promoção do desenvolvimento 

pessoal, social de cada criança.  

Segundo Angotti (2006), os direitos consignados à infância brasileira ainda não 

se consolidaram e essa situação exige visibilidade; faz-se necessário, portanto, 

reconhecermos que o direito a Educação Infantil deve ser compreendido para além da 

garantia de acesso, mas deve sustentar-se em padrões de qualidade, tanto de 

infraestrutura adequada, como de trabalho pedagógico. Com isso, os educadores são 

responsabilizados na prossecução dos objetivos de atendimento à criança nos 

estabelecimentos de Educação Infantil, sendo a formação adequada um aspecto crucial, 

tendo em vista a diversidade e complexidade das intervenções docentes em contextos 

cada vez mais diversificados, considerando a inclusão de crianças de condições e 

culturas diferentes, o que impõe exigências crescentes aos profissionais e exige uma 

preparação cada vez mais ampla. 

Efetivamente, embora não se desconsidere os outros fatores articulados com a 

efetivação do trabalho desenvolvido nas instituições, cada vez mais as questões de 

qualidade se articulam com a formação de professores. Essa tem sido identificada como 

um dos determinantes no estatuto do profissional e da qualidade na Educação Infantil. 

Consideramos que, entre outras marcas, como as condições em que se realiza, o trabalho 
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com a criança na Educação Infantil é marcado pela visão que os profissionais têm sobre 

a criança, que se revela, ainda que não diretamente, em suas práticas, nas vozes que se 

manifestam ou que se silenciam na organização do espaço, do tempo, nas interações e 

nas propostas pedagógicas. Uma prática profissional com crianças é um desfio 

intelectual, mas, também político, ético e estético; é preciso que os docentes tenham 

acesso a conhecimentos produzidos na área da Educação Infantil e da cultura em geral, 

bem como a experiências significativas, de modo a poderem atuar na condição de 

sujeitos mediadores de aprendizagens e produtores de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, nas últimas décadas a formação do professor da Educação 

Infantil vem sendo tratada como fundamental na maioria dos artigos da ANPED
25

, e, a 

garantia desse direito considerada uma conquista profissional. De maneira geral, as 

proposições sobre a formação contemplam a articulação teoria-prática e o rompimento 

com a racionalidade técnica, entendida como tendência clássica de formação, é 

apontada também a importância de problematizar conceitos e teorias que deem 

visibilidade sobre a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, ou seja, os cursos de 

formação de professores dá notoriedade as especificidades das crianças como indivíduos 

concretos e produtores de cultura. 

A preocupação com iniciativas concernente à formação e atuação do docente da 

Educação Infantil envolve embates e debates entre concepções conflitantes, certamente 

sensíveis às demandas no âmbito do atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade. A 

necessidade de salvaguardar o desenvolvimento profissional dos que atuam com essas 

crianças deve ser considerada uma prioridade para assegurar a construção do 

conhecimento e consequentemente da qualidade do trabalho do educador da infância. 

Como práxis humana - prática intencionalizada a docência se efetiva como mediação e 

deve ser guiada por referências pensadas impregnadas tanto por construtos teóricos 

quanto práticos. Mas isso não se dá espontaneamente é preciso aplicação rigorosa de 

conhecimento, ou seja, um profissional que saiba lidar com o conhecimento e com os 

valores envolvidos no processo educativo. Esse domínio do processo tem de dar conta 

de todas as características da prática educativa com as crianças de 0 a 5 anos que exige 

o conhecimento sobre o modo com a criança aprende, a consciência da infância 

enquanto construto social, conhecimento curricular relativo ao desenvolvimento pessoal 

                                                           
25

 Referenciado no levantamento de Prado e Azevedo que analisaram artigos aprovados nas reuniões 

anuais da ANPED (2000-2009) como comunicação oral no GT 07 “Educação e Criança de 0 a 6 anos” 
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e social, linguagem, abordagem à escrita, matemática, conhecimento  e compreensão do 

mundo. A educação não se processa no vazio por isso é importante que o educador 

conheça as políticas educativas do governo, a filosofia subjacente e o seu impacto nos 

contextos de infância, conhecer metodologias de investigação incluindo reflexão para 

melhoria do seu desempenho profissional. 

Numa perspectiva mais alargada, é desejável que a formação desse profissional 

seja pensada, cuidada de maneira que possa despertá-lo para interpretar o universo da 

criança e da Educação Infantil, importa, pois, que o currículo do curso de formação 

inicial (nesse caso específico o Curso de Pedagogia) desde os primeiros anos de 

formação possibilite aos futuros profissionais analisar assuntos subjacentes a diferentes 

abordagens sobre a criança e sobre a Educação Infantil, independentemente da área que 

vão optar por escolher para atuação profissional é crucial que os graduandos (futuros 

profissionais) construam um conjunto de saberes que permitam observar, analisar, 

teorizar e intervir em contextos de atendimento a criança pequena de 0 a 5 anos de 

idade. No entanto, é importante que a formação docente não se limite à aquisição de 

fatos, estratégias e conteúdos, mas se alargue à exploração de um campo vasto de 

conhecimentos e a sua análise crítica, à luz de experiências reais em contextos 

educativos – são fundamentais momentos para experimentar e refletir individualmente e 

em grupo sobre aspectos percebidos no trabalho com crianças em diversos setores 

(serviços e áreas de ação) onde poderão atuar.  

Importa que os cursos de graduação em Pedagogia invistam na investigação 

sobre a criança, a infância e a Educação Infantil considerando, nomeadamente, a sua 

importância para a formação de profissionais que poderão também atuar nesse campo. 

A caminhada parece ainda esta em curso, pelo menos no Curso de Pedagogia do 

CAP/UERN nosso lócus de pesquisa. Apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Pedagogia (2006) fixar o entendimento de que o curso destina-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como na gestão educacional e em outros cursos e áreas nas quais 

sejam previstos conhecimentos pedagógicos. E, por conseguinte, estabelecer a 

responsabilidade da Pedagogia na formação dos professores de Educação Infantil que 

estejam aptos a “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” (BRASIL/CNE/CP, 2006c). A partir dessas determinações  legais, 

que incorporam parte das pesquisas e das pressões reivindicativas, tornou-se premente a 
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reformulação dos cursos de Pedagogia, configurando o desafio de possibilitar também 

uma formação que promova a compreensão ampla das peculiaridades da Educação 

Infantil e das dimensões teórico-práticas da atuação docente de pedagogos nessa etapa 

educacional.  

Entretanto, em análise ao Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Campus 

Avançado de Patu/UERN (2008) observamos uma inadequação no currículo do referido 

curso, evidenciando a falta de definição clara do perfil profissional e o desconhecimento 

quanto às especificidades da Educação Infantil, e consequentemente, subordinando-a 

aos modelos educativos cristalizados no ensino fundamental, ou simplesmente 

ignorando-a como campo de atuação profissional do pedagogo; não há uma sintonia 

com discussões e princípios delineados no campo da Educação Infantil e da formação 

de professores para essa área, apesar do projeto reiterar a docência como identidade do 

curso de Pedagogia e da formação e atuação do pedagogo, a formação de professores 

para a Educação Infantil passa quase despercebida – há limites no referido curso quanto 

à abrangência da especificidade da formação de pedagogos para a Educação Infantil. 

Embora o projeto apresente como objetivo do curso “formar pedagogos para 

atuarem na docência da Educação Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, da 

Educação de Jovens e Adultos e na gestão dos processos educativos, em espaços 

escolares e não escolares que impliquem o trabalho pedagógico”. (PPC CAP/UERN, 

2008, p.29); e, propor uma formação teórica, rigorosa e crítica que possibilite a 

constituição da autonomia do profissional da educação, favorecendo, portanto, o 

desenvolvimento da capacidade individual e coletiva de assumir a docência com lucidez 

e responsabilidade ética e política constata-se que o curso em seu conjunto enfatiza mais 

o Ensino Fundamental, tendo poucas disciplinas de discussão específicas acerca da 

Educação Infantil, as quais se resumem em apenas duas: Concepções e Práticas de 

Educação Infantil oferecida no 4º período do curso com carga horária de 60h e Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil oferecido no 5º período do curso com carga 

horária de 150h - esse Estágio é o de menor carga horária em relação aos outros 

Estágios que o curso oferece
26

.  

                                                           
26

 O curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu (CAP/UERN) em seu Projeto Pedagógico oferece 

três Estágios Supervisionados: o primeiro no 5º período - Estágio em Educação Infantil (150h); o segundo 

no 6º período – Estágio em contextos não escolares (160h) e o terceiro no 7º período – Estágio nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental (165h).  
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Contraditoriamente, a Educação Infantil foi inserida no PPC do Curso de 

Pedagogia do CAP/UERN (2008) e assumida como eixo de atuação e formação do 

pedagogo, mas ainda não perpassa o currículo em suas várias disciplinas e atividades 

formativas. A Educação Infantil, no projeto de curso da Pedagogia do CAP/UERN é 

definida na perspectiva de direitos sociais, que envolve a compreensão da sociedade e 

infância, de modo a propiciar condições para a atuação crítica do pedagogo em 

instituições educacionais de formação e desenvolvimento da existência pessoal e 

sociocultural das crianças, nas quais as várias formas de expressão e linguagem se 

articulem num contexto lúdico. Podemos verificar isso na ementa da disciplina 

Concepções e Práticas de Educação Infantil que propõe estudos sobre: 

 

As dimensões biológica, psicossocial, histórica e cultural do conceito 

de criança e de infância; a percepção de criança em sua realidade 

educativa. Principais pensadores sobre a criança. Práticas relacionadas 

com o educar e cuidar: abordagens sobre as diferentes linguagens (o 

brinquedo, o desenho, a música, corpo e movimento); discussão e 

organização do ambiente e das rotinas pedagógicas na educação 

infantil que favorecem a ampliação do conhecimento de mundo, a 

construção da identidade e da autonomia. 

COMENTÁRIO: Esta disciplina deverá propiciar estudos sobre o 

conceito de infância, construído historicamente, enfatizando a criança 

como um ser integral e real, compreendendo todos os aspectos 

inerentes à constituição de uma criança concreta num contexto social e 

cultural. Deverá buscar entender as características de formação destas 

na fase de educação infantil. A abordagem sobre a prática educativa 

deverá estar fundamentada na compreensão da prática que se efetiva 

através do cuidar/educar a criança, atendendo às necessidades e 

exigências essenciais peculiares a esta fase, respeitando-a em suas 

diversas linguagens e estabelecendo vínculo estreito com a ludicidade. 

(PPC, 2008, p.93-94). 

 

Essas proposições são indicativas de uma intenção de superação de concepções 

meramente espontaneístas, compensatórias ou preparatórias da educação de crianças de 

até cinco anos de idade. Porém, é preciso atentar que as discussões em Educação 

Infantil são mais amplas e, uma única disciplina não dar conta da complexidade de 

temas/conteúdos/saberes/aprendizagens que compõe o universo do estudo sobre a 

criança e a Educação Infantil. Embora, como já mencionamos o projeto desse curso de 

Pedagogia apresentar outro componente curricular que trata da Educação Infantil (o 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil) e esse também ser uma dimensão 

importante que tem uma intencionalidade de articulação teoria-prática sobre a Educação 

Infantil, que possibilita situações com a intenção do graduando desenvolver 
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conhecimentos, sentimentos e atitudes no campo da ciência, da técnica e da arte de atuar 

na docência com crianças de 0 a 5 anos de idade; cumpre o papel ser aporte para que o 

graduando possa interagir, vivenciar e construir saberes sobre a criança e a prática 

pedagógica no âmbito da Educação Infantil permitindo a inauguração de formas de 

mediação. A ementa desse Estágio sinaliza que por meio dele deve acontecer: 

 

Estudo, análise e problematização do campo de atuação profissional 

no ensino infantil. Elaboração de plano de trabalho para intervenção 

nas práticas pedagógicas de Educação Infantil.    

COMENTÁRIO: O Estágio Supervisionado I pretende proporcionar 

aos formandos um espaço de vivência profissional com base na 

investigação, reflexão, problematização e elaboração de projetos de 

intervenção nas práticas pedagógicas da educação infantil.  Assim, 

nessa disciplina buscar-se-á a aproximação sistemática e metódica 

com o rico campo de pesquisa dos espaços educacionais que 

desenvolvem ações pedagógicas na educação infantil, com o intuito de 

conhecer, construir, contribuir com as demandas dos processos 

educacionais nesse nível de ensino. (PPC, 2008, p.93-94). 

 

 

É preciso ressaltar que compreendendo a formação de professores para a 

Educação Infantil nos cursos de Pedagogia como uma das fases do processo de 

formação profissional, é importante investigar e refletir sobre os objetivos, conteúdos, 

práticas, enfim, sobre as possibilidades da formação em Educação Infantil na 

universidade, a qual é um dos elementos necessários para concretizar uma Educação 

Infantil que garanta o direito da criança pequena viver a infância de modo pleno em 

creches e pré-escolas. A partir dessas ementas das disciplinas que tratam da Educação 

Infantil no currículo do curso de Pedagogia do CAP/UERN é possível destacar que 

nesse curso de Pedagogia a criança e a infância são temas que começam a ocupar um 

espaço, ainda que restrito, pela ementa da disciplina Concepções e Práticas de Educação 

Infantil observamos que ela engloba um conjunto de teorias a respeito da educação das 

crianças de zero a cinco anos de idade (histórico, fundamentos, principais pensadores, 

concepções de criança e de infância) – uma hipótese que pode ser levantada ao 

analisarmos essas ementas é de que pode está sendo dada mais ênfase a aspectos 

relacionados à pré-escola, ou seja, está priorizando a formação de professores para 

crianças de quatro a cinco anos de idade em detrimento as de 0 a 3 anos. 

Quanto ao componente curricular Estágio Supervisionado, identificamos pela 

ementa que ele possibilita o contato e o conhecimento das realidades e das práticas 

educativas realizadas nas instituições de Educação Infantil. Tal disciplina pode ser um 
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espaço de discussão e elaboração de um conjunto de conhecimentos a respeito das 

crianças menores de seis anos, ou seja, um espaço a mais na construção de 

saberes/aprendizagens sobre a criança e a Educação Infantil. 

Todavia, apesar da inclusão destas disciplinas no curso de Pedagogia do 

CAP/UERN, reconhecemos que a Educação Infantil ainda ocupa um espaço restrito e 

marginal na formação de professores desse curso - as disciplinas são numericamente 

reduzidas e apresentam ambiguidades sobre como a criança, a infância e a Educação 

Infantil estão sendo concebidas no currículo do curso. O que deixa transparecer pelo 

projeto analisado é que há uma tendência para o ensino, ou seja, para aprendizagens de 

atividades e técnicas - prevalece um caráter utilitário destas disciplinas: aprender 

técnicas, receitas, tendências para ensinar às crianças.  

Assim, se por um lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Pedagogia (2006) apontam para a Educação Infantil como um dos eixos de formação 

dos Pedagogos, por outro lado, nesse curso de Pedagogia lócus de nossa pesquisa ela 

aparece timidamente, de maneira incipiente apenas nos dois componentes curriculares já 

mencionados. Não há menção a respeito da criança, infância e Educação Infantil em 

outras áreas de conhecimentos, tais como Antropologia e Educação, Sociologia da 

Educação, História da Educação. Portanto, é possível afirmar a necessidade de discutir 

com o conjunto de profissionais que fazem parte do Departamento de Educação 

responsável pelo o referido curso e com os próprios alunos graduandos desse curso a 

importância de ampliarmos os estudos, pesquisas e discussões sobre a educação das 

crianças de 0 a 5 anos de idade - de maneira que a criança e a Educação Infantil sejam 

levadas em consideração como campo de conhecimento no tripé - ensino, pesquisa e 

extensão. 

Ressaltamos que este curso pode contribuir muito mais do que fez até agora para 

a formação do Pedagogo e, especialmente, a formação de profissionais que atuam e/ou 

poderão atuar nos contextos de Educação Infantil, por conseguinte, contribuir para a 

melhoria da qualidade da Educação Infantil no contexto onde o CAP/UERN está 

inserido (Patu/RN) e em mais 16 cidades circunvizinhas (12 municípios que fazem parte 

da 14ª DIRED
27

 de Umarizal incluindo Patu/RN) e 04 cidades da Paraíba que estão 

                                                           
27

 A 14ª Diretoria Regional de Educação é uma Instituição Educacional intermediaria que representa a 

Secretaria de Estado da Educação no interior do Estado. A mesma tem por objetivo assessorar, 

acompanhar e monitorar as ações pedagógicas, administrativas e financeiras junto às escolas. Esta 

Diretoria tem sob sua jurisdição 15 municípios. Desses 15 apenas 2 não tem alunos estudando no Campus 

de Patú/RN. 
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próximas a Patu/RN
28

 de onde se destinam alunos a fazer a graduação em Pedagogia. 

Pelo levantamento que fizemos junto ao Departamento de Educação do CAP/UERN 

onde oferece o curso de Pedagogia lócus de nossa pesquisa, identificamos que o referido 

curso tem alunos de 17 municípios. Neste sentido, o curso assume um papel singular na 

formação inicial de professores da região e também como aporte para as instituições 

educativas públicas das redes municipais e estaduais por meio das pesquisas e extensões 

que realiza. 

Por meio da análise do Projeto Pedagógico desse Curso de Pedagogia 

observamos que na proposta ainda existe incertezas acerca do que o curso objetiva, pois 

apesar de no seu conjunto normativo apresentar com nitidez que a base da formação 

nesse curso é a docência e conferir a identidade ao professor-pesquisador-gestor como 

profissional da educação para atuar em espaços escolares e não-escolares. A sua grade 

curricular ainda merece críticas e desperta preocupações, pois não conseguimos 

visualizar avanços em termos de proporcionar não só a formação docente voltada para a 

o Ensino Fundamental, mas também para a Educação Infantil; também não 

reconhecemos na grade curricular componentes que possam aliar a esta proposição, a 

formação de gestor educacional a qual possa possibilitar ao egresso atuar além da sala 

de aula em áreas técnicas administrativas, em espaços administrativos, de supervisão e 

de orientação escolar objetivando espaços escolares e não escolares, mas que 

vislumbrem o trabalho educacional - como enfatiza os objetivos do curso e quando 

refere-se aos conhecimentos que os egressos desse curso devem ter construídos. 

Compreendemos que a formação do Pedagogo é abrangente e complexa, 

assegurá-la exige inegavelmente a (re)significação de muitos conceitos e práticas de 

formação que em alguns cursos ainda repousam na racionalidade instrumental da idade 

moderna e na neutralidade social e política, visando deter o monopólio dos cidadãos.  

Todavia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia possibilita 

uma ruptura, uma (des)acomodação sobre a compreensão da formação de professores e   

dão indícios para a urgência de avançar nos estudo sobre a Educação Infantil 

integrando-a aos princípios e práticas do currículo do curso. Para tanto, é preciso que 

haja dialeticamente o debate, o anúncio, a denúncia, as críticas, as propostas alternativas 

e a avaliação dos projetos dos cursos de Pedagogia no intuito de que considerem em 

suas proposições teórico-práticas pelo menos dois aspectos: valorização da criança em 
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 Cidades da Paraíba: Catolé do Rocha, Brejo dos Santos, Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz. 
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idade de 0 a 5 anos e da Educação Infantil como campo de conhecimento no âmbito 

universitário.  

A análise do PPC nos permitiu observar que no perfil do profissional formado 

nesse curso ele deve está habilitado para: 

Atuação na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, nos estabelecimentos 

públicos e privados de ensino; 

Atuação no âmbito da Gestão Educacional, de modo a subsidiar os 

Sistemas de Ensino no que concerne ao planejamento, coordenação, 

organização, avaliação e implementação de programas e projetos 

educativos, mediante as demandas dos contextos locais;[...]Portanto, o 

perfil do Pedagogo a ser formado pelo CAP/UERN requer que ele 

esteja habilitado para tratar das demandas da atuação docente, dos 

desafios postos pela prática educativa em diferentes contextos e da 

gestão educacional. (PPC, 2008, p. 27-28). 

 

 

Frente às especificidades expressas com base em observações no Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia do Campus Avançado de Patu – CAP/UERN 

percebemos que ainda há a necessidade de ruptura com os dilemas da formação do 

profissional para a Educação Infantil nesse curso, ressaltamos que muitos desses 

dilemas são advindos da maneira descuidada com a qual as especificidades da educação 

para criança de 0 a 5 anos de idade e seu processo de desenvolvimento são ainda 

tratadas na formação acadêmica. Se o licenciado em Pedagogia, ao final de sua 

formação, deverá ter conhecimento não somente sobre os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mas também ter condições de desenvolver, em sua futura prática 

pedagógica, aprendizagens também sobre a Educação Infantil, o mínimo que se espera é 

que existam disciplinas no referido curso que contemplem a temática em questão, uma 

vez que ela ainda é muito ausente dos estudos nesse curso no CAP/UERN. De antemão, 

esclarecemos que não é nossa intenção reforçar uma formação de professores 

fragmentada em defesa de um conteúdo específico; mas consideramos, assim como os 

graduandos pesquisados, que essa é uma realidade que afeta o futuro profissional, sendo 

necessária uma vivência com essa temática no decorrer de sua formação, sobretudo na 

graduação.  

É, pois, importante que esse espaço garanta estudos teórico-práticos acerca da 

concepção de infância, de educação para as crianças e de instituição para a Educação 

Infantil abordando aspectos históricos, filosóficos, antropológicos, pedagógicos para 

uma faixa etária que possui suas particularidades educacionais e responda as exigências 

para a prática educativa na Educação Infantil.  
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Compreendemos que o debate sobre a formação de professores para atuar na 

Educação Infantil envolve estudos sobre a relação entre a construção de saberes 

profissionais embasados em conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico e na 

prática. Em nossa pesquisa elencamos o Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

como objeto de estudo para investigarmos que saberes são possíveis os graduandos de 

Pedagogia construir sobre a Educação Infantil porque como foi já foi mencionado no 

projeto do curso de Pedagogia do CAP/UERN só existem dois componentes 

curriculares que trata da Educação Infantil (Concepções e Práticas de Educação Infantil 

e Estágio Supervisionado em Educação Infantil), além disso, por considerarmos que o 

Estágio é um componente curricular que permeia o diálogo entre teoria-prática, e, 

entendermos que ele não se limita ao saber fazer, ou ainda a reproduzir um modelo, mas 

envolve, sobretudo, o pensar, o pesquisar, o refletir, a compreensão do que se faz 

naquele contexto e como se deve fazer.   

Na perspectiva de Buriolla (2009, p. 13), “[...] O estágio é o lócus onde a 

identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o 

desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica”. Salientamos, no entanto, 

que além de investigar por meio do Estágio sobre que saberes específicos da Educação 

Infantil são possíveis os graduandos de Pedagogia construir no seu percurso formativo, 

por outro lado, discutiremos o Estágio Supervisionado na formação de professores no 

curso de Pedagogia. E, ao mesmo tempo estaremos analisando, problematizando, 

teorizando as (in)definições que tendem a suprimir os estudos no entorno da criança de 

0 a 5 anos de idade e a Educação Infantil.  

Significa dizer que as reflexões elencadas aqui, preferencialmente, tendem a 

convergir em direção a uma temática que, em se tratando da formação docente para a 

Educação Infantil na graduação em Pedagogia, produz a construção de aportes cuja 

principal característica é a de ser produtiva e fecunda. A justificativa da pesquisa a 

partir do Estágio Supervisionado se consolida, sobretudo, na medida em que reconhece 

no entorno dos processos formativos do mundo contemporâneo a real necessidade em se 

estabelecer uma formação docente que não somente promova mera reprodução dos 

conteúdos, mas, principalmente, tenha como base a participação efetiva dos graduandos 

em contextos onde poderão exercer sua profissão. Nos cursos de formação (nesse caso 

específico Pedagogia) isso só é possível por meio da dialeticidade entre teoria-prática, 

ou seja, através da inter-relação do graduando no campo acadêmico e no contexto onde 

poderá atuar profissionalmente através da pesquisa, extensão e o Estágio 
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Supervisionado. Esse tripé permite a compreensão da complexidade do processo 

educacional nas instituições educativas e das ações praticadas pelos profissionais, 

funcionam com uma prática social que possibilita a investigação, a análise, a reflexão e 

consequentemente a construção de aprendizagens.  

Como já evidenciamos, nesse trabalho é dada ênfase ao Estágio o qual será visto 

como campo de construção de saberes, uma atividade social que envolve análise de 

situações sociais que favorecem ao sujeito construir aprendizagens através das 

interações sujeito-objeto-contexto social. Neste sentido, o Estágio assume a função da 

mediação social nas relações entre o graduando-criança-profissionais-contexto 

profissional, é o campo mediador e de mediadores de saberes.  

A partir dessas premissas, enfatizadas os tópicos desse capítulo procuram 

responder em que medida o Estágio Supervisionado em Educação Infantil componente 

curricular constitutivo da formação inicial no Curso de Pedagogia no Campos Avançado 

de Patú/RN – CAP/UERN contribui para a construção de saberes específicos da 

Educação Infantil. Procurar-se-á aqui mobilizar algumas questões que envolvem a 

formação inicial no curso de Pedagogia do docente que poderá atuar profissionalmente 

na Educação Infantil através de análises, discussões e reflexões pautadas no 

embricamento entre a formação docente-Estágio-Educação Infantil como campos inter-

relacionados dentro do programa formativo do curso de Pedagogia. Para isso, se 

referencia nas teorizações Vygotskyanas sobre mediação e ZDP, nos discursos dos 

Estagiários partícipes da pesquisa realizada e nos estudos já existentes sobre Estágio 

Supervisionado na graduação.  

 

4.1 A MEDIAÇÃO COMO ÂNCORA: MEDIADORES E MEDIADOS SENDO 

AFETADOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Nos dias atuais tem-se investigado na formação inicial e, principalmente, na 

continuada conhecimentos, modelos, modalidades, maneiras de formação inovadora 

(Imbernón, 2002). Em muitos discursos de pesquisadores na área temos percebido que o 

binômio teoria e prática ainda tem apresentado um hiato, por outro lado, com relação a  

formação do professor para a Educação Infantil no curso de Pedagogia do CAP/UERN 

como já apresentamos no início desse capítulo há a necessidade de um olhar para o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC, 2008) com lentes que ampliem os estudos - 

construtos teóricos e epistemológicos  sobre as especificidade da criança e da Educação 
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Infantil. Haja vista que, esse PPC (2008) apresenta limitações quanto a incluir a criança 

e a Educação Infantil como uma das áreas de concentração de estudos, apesar do 

referido Projeto de Curso afirmar que o Curso também prepara para atuar em contextos 

de Educação Infantil. 

Oliveira-Formosinho (2002) enfatiza que a especificidade da profissionalidade 

docente na Educação Infantil inscreve-se na necessidade da apropriação de saberes 

específicos para atuar junto às crianças, suas famílias e comunidade, de maneira a 

buscar a interação e a integralidade em uma relação dialógica emancipatória. A autora 

considera os contextos do exercício profissional e a relação de aproximação que o 

professor da Educação Infantil precisa estabelecer com as crianças um diferencial para o 

desenvolvimento profissional do docente. Afirma ainda, que considerar os contextos do 

exercício profissional requer compreender o desenvolvimento profissional do professor 

como caminhada que tem fases, ciclos, que não é linear, ocorre ao longo do ciclo da 

vida, em diferentes contextos sistêmicos, requerendo a apropriação de saberes 

específicos e entre outros, ressalta a relação do professor da Educação Infantil com as 

crianças, tendo em vista a sua vulnerabilidade e globalidade. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO, 2002). 

A nossa pesquisa concebe a formação inicial no curso de Pedagogia como uma 

dessas fases, ciclos, um dos diferentes contextos sistêmicos que possibilita a construção 

de saberes específicos sobre a Educação infantil e, por conseguinte o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil no referido curso também está sendo percebido 

como um campo de conhecimento e interpretação da realidade - instância permanente 

de aprendizagem, de troca de experiências e vivências. Neste tópico damos destaque ao 

Estágio Supervisionado como um processo que suscita um conjunto de saberes, ideias, 

valores, crenças, conhecimentos, modos de comportamento, visões de mundo, novas 

posições e identidades – construídos a partir de mediações na qual há reflexos para 

todos os lados, tanto mediadores como mediados afetam e são afetados pelo processo.  

Nas teorizações Vygotskyanas toda ação humana supõe uma mediação, do 

mesmo modo a aprendizagem se faz com a mediação semiótica ou pela interação com o 

outro, na interação social, na qual as palavras são empregadas como meio de 

comunicação ou de interação. Ancorados em Vygotsky inferimos que a mediação é o 

processo pelo qual a ação do sujeito sobre o objeto é mediada por um determinado 

elemento. A essa mediação, Vygotsky denomina de sociointeracionismo – a ação se dá 

numa interação sócio-histórica ou histórico-cultural, neste sentido, as dimensões sociais 
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e culturais devem ser consideradas como condicionante fundamental na internalização 

consciente. Segundo o autor há dois tipos de elementos mediadores: o primeiro são os 

instrumentos e, o segundo elemento mediador é o signo (esse exclusivamente humano). 

O instrumento, de acordo com Vygotsky, é o objeto social e mediador da relação 

do indivíduo com o mundo. É o elemento mediador que age entre o sujeito e o objeto do 

seu trabalho, com a função de ampliar as possibilidades de transformação da natureza, 

ou seja, ele é criado ou usado para se alcançar um determinado objetivo. Os signos 

também são mediadores, porém sua função se faz presente na atividade psicológica, por 

esta razão Vygotsky os denomina instrumentos psicológicos. O signo age no sentido de 

ativar uma outra atividade psicológica, memória, por exemplo, pois representam ou 

expressam objetos, fatos. O signo é intrínseco ao indivíduo e tem por função regular e 

controlar as ações psicológicas do mesmo - à medida que o indivíduo internaliza os 

signos, ele cria os sistemas simbólicos, como a linguagem, por exemplo, a qual favorece 

o desenvolvimento social, cultural e intelectual dos grupos culturais e sociais. 

Pensar no processo de desenvolvimento cognitivo dos graduandos no Estágio 

Supervisionado do curso de Pedagogia no CAP/UERN do ponto de vista de Vygotsky 

pressupõe a necessidade de considerarmos a presença do outro (as crianças, o Professor 

Colaborador e o Professor Supervisor), visto que, o indivíduo se desenvolve na medida 

em que interage com o meio e com os outros indivíduos através do movimento de 

internalização e externalização (dialética) de signos e sofre as interferências desse meio 

como também interfere nele. No Estágio o graduando é sujeito ativo e a sua ação neste 

meio faz com que ele se perceba parte de um processo dinâmico de construção do 

próprio conhecimento a partir da ação organizadora do Professor Colaborador e 

Professor Supervisor e das próprias crianças. O processo de mediação auxilia o 

graduando cria novas modalidades de pensamento, apesar de ater-se aos conceitos já 

formados e internalizados nos estudos teóricos, na prática eles buscam aproximá-los 

entre si, (re)significá-los - enlaces situacionais, ou seja, da realidade prática do contexto 

de Estágio, e científicos  provoca modificações no modo de pensar dos graduando e isso 

só é possível através da mediação vivenciada por meio do próprio contexto da Educação 

Infantil, do Professor Colaborador, do Professor Supervisor, das crianças e dos próprios 

colegas graduandos. 

Ao conceituarem o Estágio Supervisionado em Educação Infantil no Curso de 

Pedagogia do CAP/UERN os Estagiários partícipes da pesquisa disseram: 
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É um espaço de construção de aprendizagem, de experiência, de 

pesquisa porque nele agente utiliza conceitos, observa e vivencia 

experiências significativas de interações e de fazer mesmo. É um 

espaço de construção de conhecimento, por meio dele você 

confronta e você aprende; aprende com o outro, troca com o outro. 

Aprendemos com as crianças, com o Professor Colaborador todo o 

tempo, o próprio ambiente inspira aprendizagem, o próprio contexto 

da escola, lá na escola aprendemos o que realmente é uma escola 

enquanto instituição, enquanto ambiente social por meio de todo 

aquele movimento que existe lá. Eu sinto que o Estágio é como se 

fosse aquele momento do curso que tira você do plano do eu acho e 

coloca no plano real. O Estágio também estimula o desenvolvimento 

do espírito científico no graduando – as questões que nos deparamos 

lá motivam a pesquisarmos para entender mais sobre aquela 

realidade. (MARIANA, 2012, p.12, grifos nosso.). 

 

O Estágio é o momento de aprendizagens múltiplas e trocas de 

experiências, digo trocas de experiências porque você aprende com a 

criança e elas aprendem com você, aprende com o Professor 

Colaborador e ele aprende com você. É um momento de 

aprimoramento de conhecimentos e também de habilidades 

essenciais ao exercício profissional docente. É o espaço no currículo 

do Curso de Graduação onde o aluno tem oportunidade de entrar em 

contato com problemas reais do contexto escolar e por isso dá 

subsídio para fazermos uma leitura mais ampla do campo onde 

poderemos atuar. É o momento também de tomarmos consciência de 

que somente a teoria não é o suficiente para a formação do 

profissional e tão somente a prática não vai dá subsídios suficiente a 

construção do perfil docente. O Estágio Supervisionado vai muito 

além de um simples cumprimento de exigências acadêmicas, ele é 

uma oportunidade de crescimento pessoal é uma experiência em que o 

aluno mostra sua criatividade e conhecimento de maneira autônoma 

já que naquele momento ele é quem planeja e quem desenvolve esse 

planejamento. (JULIANA, 2012, p.25, grifos nosso.). 

 

O Estágio para mim hoje é um momento de reflexão sobre teoria e a 

prática, um diálogo entre o que estudamos e o que fazemos, um 

momento de reflexão sobre o que sabemos e o que ainda precisamos 

aprender. É um momento de inserção na prática docente o qual abre 

um leque de situações e de aprendizagem profissional que dá 

subsídios para a formação inicial do Pedagogo. Nesse contexto de 

Estágio pode iniciar a construir nossa própria identidade profissional 

porque nele podemos identificar nossa afinidade com aquele campo 

de trabalho. É um momento na formação do Pedagogo que permite o 

questionamento de seus conhecimentos, habilidades e visão de 

educação. De maneira geral eu reconheço o Estágio como um 

campo de reflexão, de prática pedagógica e de investigação. As 

interações que o Estágio propicia no contexto de atuação 

profissional e através das interações com as próprias crianças, com 

o Professor Colaborador é riquíssima nos dá oportunidade de 

pensar mais sobre o que temos aprendido na Universidade. 

(MARCOS, 2012, p.38, grifos nossos.). 
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O Estágio é o momento de você se encontrar com a profissão que 

você está abraçando, é o momento de você olhar aquela profissão 

mais de perto, de ver como é o fazer naquela profissão, no nosso caso 

do Estágio em Educação Infantil é o momento de você se encontrar 

professor de Educação Infantil, de você conhecer o que é ser 

professor de crianças pequenas, de como é se envolver nesse mundo 

da Educação Infantil. É um momento de se encontrar ou não na 

profissão. É um momento de afirmação de saberes, também de 

construção de saberes e ainda de despertar para o que você precisa 

aprender sobre as especificidades daquele contexto de atuação 

profissional. Através do Estágio você dá significado ao que 

aprendeu teoricamente e você constrói capacidades referentes ao 

fazer – a prática propriamente dita. O Estágio é um celeiro de 

construção de saberes não só da docência mas sobre a criança e a 

Educação Infantil. Através dele construímos conhecimentos de 

forma coletiva e compartilhada através das interações com as 

crianças, com o Professor Supervisor, com o Professor Colaborador, 

com o próprio contexto da Educação Infantil num pleno exercício 

de autonomia cognitiva. (PAULO, 2012, p. 51-52, grifos nosso.). 

 As falas dos Estagiários conferem ao Estágio o status de campo da construção de 

conhecimentos, pesquisa/investigação, reflexão, sobretudo, enfatizam o Estágio como 

contexto de interações as quais eles destacam como sendo as propulsoras das 

aprendizagens construídas por eles em processo de Estágio. Nos seus discursos, por 

unanimidade, percebemos as significações que eles dão as crianças, ao Professor 

Supervisor e ao Professor Colaborador, além de destacar o próprio contexto da 

Educação Infantil como mediadores das aprendizagens construídas sobre a criança e o 

seu ambiente escolar. A partir desses enunciados observamos que na interação entre 

conhecimento e informação, entre sujeito e ambiente, na mediação através do diálogo 

entre pares, acontece o pensar e repensar sobre os conhecimentos construídos 

teoricamente nas disciplinas da graduação, como diz o Estagiário Marcos (2012, p.38) 

“abre um leque de situações e de aprendizagem profissional”. 

Desenvolver aprendizagens no espaço de formação inicial ou no campo de 

trabalho propriamente dito, consiste numa leitura da realidade que favorece a apreensão 

de informações necessárias para intervenções sistematizadas e intencionais por meio dos 

veículos mais apropriados e coerentes com as especificidades daquele contexto, mas que 

não podem ter o seu fim exatamente neste âmbito, porque não existe por si só, isto é, ser 

considerado
 
como a prática pela prática, sem fundamentação, como apregoam os 

adeptos do pragmatismo; antes está articulado ao “aprender a conhecer” e neste 

encadeamento constata-se, a importância da superação dicotomia teoria-prática. Por 
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outro lado, embora a formação oferecida em sala de aula seja fundamental, sozinha, não 

é suficiente para preparar os acadêmicos para o exercício de seu ofício. Faz-se, 

indispensável, a inserção do graduando na realidade do cotidiano de sua futura 

profissão.
 
A Estagiária Juliana (2012, p.25) reconhece essa especificidade da formação 

inicial do docente porque em sua fala menciona “É o momento também de tomarmos 

consciência de que somente a teoria não é o suficiente para a formação do profissional e 

tão somente a prática não vai dá subsídios suficiente a construção do perfil docente”.  

É claro que o Estágio sozinho não tem força em si mesmo, mas pode aclarar 

sobre a certeza ou não da opção do indivíduo quanto à área do conhecimento escolhida, 

como diz o Estagiário Marcos (2012, p. 38) “nesse contexto de Estágio pode iniciar a 

construir nossa própria identidade profissional porque nele podemos identificar nossa 

afinidade com aquele campo de trabalho”. Do mesmo modo anuncia o Estagiário Paulo 

(2012, p. 51) “é um momento de se encontrar ou não na profissão”. No ambiente de 

Estágio a interação academia-mundo do trabalho torna-se real para o aluno, pelas falas 

desses Estagiários interpretamos que no âmbito do Estágio pelas interações realizadas 

os graduandos passam a analisar as implicações e consequências de sua intervenção 

naquele campo profissional específico. 

Vygotsky (2007) aponta que o processo de internalização consiste numa série de 

transformações, entre elas o autor cita que um processo interpessoal é transformado 

num processo intrapessoal (primeiro entre pessoas e depois no interior do indivíduo) – a 

internalização é “a reconstrução interna de uma operação externa”. (VYGOTSKY, 

2007, p. 56). Ou ainda, “todas as funções superiores originam-se das relações reais entre 

indivíduos humanos”. (VYGOTSKY, 2007, p. 58). Para esse teórico a relação do 

homem com o mundo não é uma relação direta, mas mediada por instrumentos e signos, 

que, em última análise, são ferramentas criadas por uma capacidade exclusivamente 

dada ao homem, cuja função é a de servir como auxiliares da atividade humana. Essa 

mediação ocorre principalmente pela linguagem haja vista que nela estão imbricadas as 

ações humanas, com os aspectos sociais e discursivos que as constituem. 

Nas proposições de Vygotsky (2007) as funções mentais superiores ou processos 

tipicamente humanos como: memória, atenção, memorização ativa, imaginação, 

capacidade de planejar, estabelecer relações, ação intencional, desenvolvimento da 

vontade, elaboração conceitual, uso da linguagem, representação simbólica das ações 

propositadas, raciocínio dedutivo, pensamento abstrato se desenvolvem por meio da 

mediação a qual está relacionada a dimensões sociais e discursivas. Segundo ele a 
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mediação é decorrente das atividades sociais do indivíduo e, portanto, é um processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação que passa a ser mediada por 

esse elemento. 

Essas relações estabelecidas por Vygotsky (2007/2008) acerca do 

desenvolvimento cognitivo e social do ser humano contribuem para analisarmos os 

caminhos que percorremos para pensar. Demonstram que as interações sociais possuem 

um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, bem como que toda função no 

desenvolvimento cultural de um sujeito aparece primeiramente no nível social, na fala 

externa, e posteriormente no nível individual ou interno. Do mesmo modo, ao 

revisitarmos Vygotsky (2007, p. 54-58) quando trata da ação instrumental e das relações 

entre cognitivo e social podemos inferir que o instrumento é aquilo que se interpõe entre 

o homem e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de ação sobre a 

natureza. O instrumento é criado para uma finalidade específica carregando consigo a 

função para a qual foi desenvolvido e o modo de utilização que lhe foi atribuído por 

meio do coletivo. Por outro lado, o signo é orientado internamente, age como um 

instrumento da atividade psicológica para o controle das ações que são orientadas para o 

sujeito, representações da realidade sob a forma de pensamento abstrato e generalizante. 

A importância do processo de mediação manifesta-se na compreensão de que as funções 

psicológicas superiores são processos mediados culturalmente.  

Apoiados nesse aparato Vygotskyano, inferimos que o Estágio Supervisionado 

funciona como um instrumento porque ele se interpõe entre o graduando estagiário e o 

campo de conhecimento (a Educação Infantil), de igual modo, referenciados no que 

Vygotsky discorre sobre Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) um conceito 

importante da teoria do autor e que define “a distância entre o nível de desenvolvimento 

real, que se determina através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado pela resolução de problemas sob a orientação 

de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes”. (VIGOTSKY, 

2007, p. 97). Concebemos o Estágio Supervisionado como ZDP, haja vista, que na Zona 

de Desenvolvimento Proximal ocorre a partilha de saberes, partindo de um 

enquadramento social partilhado, para a esfera individual. Através de uma colaboração 

adequada, de uma interação estreita com os parceiros sociais, o indivíduo vai 

construindo ativamente novas capacidades cognitivas.  

Tendo isso em conta, definimos o Estágio como uma atividade mediada que se 

configura num dos instrumentos mediadores entre os sujeitos (graduandos) e o objeto 
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(Educação Infantil), por conseguinte a apropriação do conhecimento dar-se num 

processo de apropriação e transformação de conhecimentos que ocorre na atividade 

mediada, na relação com os outros. Esses outros, nesse caso específico, são as crianças, 

o Professor Colaborador, o Professor Supervisor e os próprios colegas graduandos, 

como enfatizam os Estagiários nas enunciações que se segue. 

 

Eu destaco que nós enquanto Estagiários somos aprendizes, estamos 

ali para aprender uma prática com os outros e com aqueles que 

estão lá. O Professor Colaborador eu considero que são 

colaboradores da nossa aprendizagem, mas também acredito que 

eles também aprendem conosco porque sabemos que muitos deles 

ainda não têm uma formação teórica na Graduação tem apenas 

Magistério, mas eles têm um conhecimento prático, eles têm a 

experiência o que nós não temos. Eu aprendi muito com minha 

Professora Colaboradora porque agente sentou para planejar, para 

definir o projeto, para falar sobre a realidade da sala dela, as 

singularidades das crianças, então eu acho até que o Estagiário 

aprende mais com ela porque ela já tem um conhecimento de toda 

realidade daquele contexto da Educação Infantil. Já a figura do 

Professor Supervisor eu acredito que agente também aprende com 

ele, é ele que nos dá as orientações mais didáticas sobre o processo, 

mais técnicas, também discute mais os conceitos. Eu vejo mais o 

papel desse Professor Supervisor como o de quem acompanha todo o 

processo, e, de certa forma, através desse acompanhamento nos 

avalia e nos ajuda a caminhar. Durante o processo agente se intimida 

um pouco com a presença do Professor Supervisor. No caso da minha 

experiência com meu Professor Supervisor eu acho que as 

orientações foram muito técnicas em termos mais didáticos, eu acho 

que faltou agente discutir mais sobre criança, sobre Educação 

Infantil. Acho que isso ocorreu porque ela não tem muitos estudos na 

área. Senti falta disso, mas aprendi com ela também como disse, 

aprendi sobre as questões técnicas de didática, de planejamento. 

(MARIANA, 2012, p.14, grifos nosso.). 

 

Eu percebo o papel do Estagiário como o que aprende, em todas as 

etapas do Estágio somos aprendiz, é o que está em um momento de 

construção pessoal e profissional de conhecimento, desenvolvendo a 

capacidade de observação e comunicação, de ideias e experiências, 

construindo o senso crítico e a criatividade; O Professor Colaborador 

é o que apoia, é o que acompanha e também orienta, é o nosso 

referencial na prática. O Professor Supervisor é o orientador, é o que 

dá a direção, é o que nos coloca dúvidas, mas também as tira, é o que 

também nos corrige quando necessário, instiga, questiona, motiva, 

despertando o envolvimento com o trabalho desenvolvido, se 

preocupa de modo especial com a nossa aprendizagem no processo. 

Eu acho que há uma aprendizagem múltipla entre estes três 

personagens, cada um pode se caracterizar como mediadores dentro 

do processo de aprendizagem que acontece no Estágio porque existe 

uma troca de ideias, uma mobilização de saberes todo o tempo entre 
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os três. No Estágio eu defino que as aprendizagens acontecem com a 

co-participação dos três e também das crianças porque aprendemos 

com elas também. (JULIANA, 2012, p.28, grifos nosso.). 

 

O papel do Estagiário eu defino como um sujeito em transição um 

acadêmico que no momento do Estágio exerce um papel de docente – 

é o futuro profissional em construção; o Professor Colaborador 

coopera com seu saber, conhecimentos, suas experiências e suas 

intervenções na convicção de ajudar na nossa formação – é uma 

referência para ajudar construirmos uma postura, ele influencia na 

construção de saberes no Estágio, é a referência da prática; o 

Professor Supervisor orienta, nos dá direção, mostra o caminho e 

prepara para o enfrentamento de diversas situações que vivenciamos 

no Estágio. Se o Professor Colaborador é a referência da prática o 

Professor Supervisor é a referência da teoria e eu o Estagiário sou o 

reflexo dos dois – o reflexo teórico-prático. Acho que os três: 

Estagiário, Professor Colaborador e Professor Supervisor e 

acrescento também a criança no processo de Estágio nos 

submetemos um ao outro e juntos aprendemos sobre esse mundo 

encantado da Educação Infantil. (MARCOS, 2012, p.40, grifos 

nosso.). 

O Estagiário é um profissional em construção, está no Estágio na 

condição de aprendiz, mas também de um iniciante na profissão. 

Apesar de trazer alguns saberes teóricos é no Estágio que ele inicia a 

construção dos primeiros saberes da práxis. No entanto, eu percebo 

que o Estagiário também traz contribuições para o contexto onde ele 

está estagiando – traz contribuições tanto para as crianças como para 

o próprio Professor Colaborador afinal o Estagiário faz uma 

intervenção no campo de Estágio, desenvolve um projeto com as 

crianças. O Professor Colaborador é uma referência para o 

Estagiário no processo de Estágio é um mediador que compartilha, 

colabora com sua experiência no processo de ensino e aprendizagem 

com crianças, com a sua experiência de vivência com as crianças no 

contexto da Educação Infantil ele nos orienta sobre as especificidades 

delas, sobre as especificidades da rotina com elas, sobre o trabalho 

que a escola desenvolve na Educação Infantil, sobre os projetos que 

costuma desenvolver com elas. O Professor Supervisor orienta e 

encaminha a aprendizagem, é o conselheiro da aprendizagem e 

favorece a concretização da autonomia da aprendizagem pelos 

Estagiários. Considero que no Estágio há uma aprendizagem 

recíproca desses três parceiros: Estagiário, Professor Colaborador e 

Professor Supervisor. A aprendizagem no Estágio acontece de 

maneira colaborativa entre esses três e até mesmo por meio das 

crianças, pois aprendemos muito com elas. Há entre esses parceiros 

um movimento de troca de saberes que enriquece a formação de 

todos os envolvido no Estágio. Eu percebo que no Estágio mediamos 

e somos mediados na construção de saberes. (PAULO, 2012, p.54, 

grifos nossos.). 
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Os discursos dos Estagiários partícipes da pesquisa claramente evidenciam a 

função dialógica do Estágio, confirma o pressuposto de que o desenvolvimento de 

aprendizagens ocorre pela atividade culturalmente mediada de maneira coletiva. 

Demonstram que o processo de construção do conhecimento que ocorre no Estágio 

acontece na relação que se estabelece entre o sujeito que se apropria do conhecimento 

numa ação partilhada (diálogo, a cooperação entre pares, a troca de informações, o 

confronto de ideias, a divisão de tarefas e a ajuda mútua, entre outras) que suscita novas 

formas de pensar e sentir, produzindo processos internos de desenvolvimento em todos 

os envolvidos.  

 Os processos de aprendizagens ocorridos nesse Estágio em situação de interação 

mediada promovem a construção de conhecimentos específicos sobre a criança, sobre a 

Educação Infantil e sobre o docente da Educação Infantil. São conhecimentos fruto do 

entendimento de conceitos, princípios, juízos e procedimentos que permitem aos 

Estagiários envolvidos perceber e interpretar os objetos de conhecimento 

(re)construindo ou (re)contextualizando compreensões e conceitos. No Estágio a partir 

das interações Estagiário-Criança, Criança-Criança, Criança-Estagiário, Professor 

Colaborador-Estagiário, Professor Colaborador-Crianças, Professor Supervisor-

Estagiário há uma ação mediada por signos, com o propósito de que se apropriem dos 

instrumentos culturais, por conseguinte ao mesmo tempo em que estrutura o 

pensamento constitui a interação mediada. O ato mediacional que ocorre no Estágio 

alcança seu fim na medida em que os atores sociais envolvidos nesse contexto assumem 

o protagonismo na construção de conhecimentos/saberes pessoais permitindo-se 

questionar, duvidar, considerar, refletir sobre os conhecimentos e construir outros 

politicamente situados. Este propósito só se efetiva por meio da mediação porque como 

diz o Estagiário Paulo (2012, p.54) “há entre esses parceiros um movimento de troca de 

saberes que enriquece a formação de todos os envolvido no Estágio. [...] no Estágio 

mediamos e somos mediados na construção de saberes”. 

Essas premissas nos permite afirmar que a atividade mediada que ocorre nesse 

Estágio, ao mesmo tempo em que forma o Estagiário, é também formadora dos outros 

pares – todos os envolvidos neste contexto são afetados e, consequentemente, durante 

todas as atividades realizadas no processo de Estágio Supervisionado refletem sobre 

suas ações de modo a redefinir novos modos/maneiras de pensar. O dizer do Estagiário 

Marcos (2012, p. 40) também confirma essa proposição quando ele afirma que “no 

processo de Estágio nos submetemos um ao outro e juntos aprendemos sobre esse 
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mundo encantado da Educação Infantil”. As vozes dos Estagiários nos reportam a 

compreender que todas as nossas ações, como nos lembra Smolka (2000), possuem 

múltiplos significados, múltiplos sentidos e, para se tornarem práticas significativas, 

irão depender das posições e dos modos dos sujeitos nas relações.  

Pelos dizeres dos partícipes da pesquisa observamos que esses Estagiários 

produziram significados e sentidos diversos a partir de suas experiências em diferentes 

atividades e nas relações/interações/mediações que se efetivaram nesse contexto. Existe, 

por parte do licenciando, o reconhecimento da importância das interações/mediações 

que ocorreram em todo o processo vivenciado. Como consequência, seus enunciados 

evidenciam que o Estágio não decorre de forma linear, mas a partir de atividades onde 

os envolvidos foram lidando com as situações surgidas, sempre tendo como referencial 

as crianças, as orientações do Professor Supervisor e Professor Colaborador, além do 

referencial teórico como suporte para a ação. As vozes revelam ainda, que o processo 

formativo que acontece por meio do Estágio contribui para a construção de saberes, 

através das situações de aprendizagens que acontecem a partir das necessidades geradas 

pela, sobretudo, marcadas pelas relações de interação e de comunicação estabelecidas 

ao longo da realização de diferentes ações que movimentaram as atividades no contexto 

de Estágio.  

As ações coordenadas da formação no Estágio procuraram ser potencialmente 

mobilizadoras de desenvolvimento, promovendo a construção de saberes, os quais pelos 

enunciados evidenciados nesse tópico demonstram que os Estagiários compreenderam 

que o conhecimento/aprendizagens/saberes sobre a criança e a Educação Infantil não se 

constituíram apenas através de um processo lógico, mas também social a partir da 

atividade interativa/mediada que permitiu a troca de significados entre os pares 

envolvidos no processo e não apenas como estratégia que propicia a aprendizagem de 

um novo conhecimento. Os discursos dos Estagiários põem em evidência as 

interações/mediações não dicotomizando quem ensina de quem aprende, neste sentido, 

seus dizeres compactuam com os da perspectiva histórico-cultural a qual define que o 

aprender na não se dá de forma isolada, mas nas inter-relações das pessoas, na 

interação, na colaboração do eu com o outro com o contexto em que vivem.  

O Estagiário, ao se apropriar do objeto de conhecimento da disciplina de 

Estágio, está inserido numa rede de relações com diversos mediadores. Como lembra 

Smolka (2000), “todas as ações humanas são, por sua natureza, inescapavelmente 

mediadas”(p. 31). Uma rede de relações em que estão em jogo participação, interação, 
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colaboração, tensão, aprendizagem e desenvolvimento na construção de sentidos com o 

outro. Freitas (2005), estudiosa de Bakhtin e Vygotsky, destaca que o Outro é 

imprescindível tanto para Vygotsky quanto para Bakhtin, pois “sem ele o homem não 

mergulha no mundo sígnico, não penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, 

não realiza aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não forma a sua 

consciência, enfim, não se constitui como sujeito” (FREITAS, 2005, p. 305-306). Nesse 

contexto, nos discursos dos sujeitos pesquisados, encontramos indícios de que os modos 

de apropriação dos Estagiários sobre a Educação Infantil na disciplina Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil no Campo de Estágio estão relacionados com: 

 A importância da ambiência - o contexto da Educação Infantil no Estágio 

Supervisionado; 

 As interações com o outro – Crianças, Professor Colaborador, Professor 

Supervisor; 

 Aprender com e sobre a criança e a Educação Infantil na atividade 

mediada orientada. 

O conjunto de ações realizadas no Estágio contribui para que os mesmos possam 

criar outros significados sobre a Educação Infantil; a organização de um ambiente de 

aprendizagem possibilita a criação de novo significado porque cada Estagiário começa a 

tornar próprio o processo de elaboração da atividade, criando significados para si 

mesmo da tarefa desenvolvida com grupo de crianças, os Estagiários concebem o 

Estágio como o lugar da atividade mediada e conferem aos pares (sujeitos do campo de 

Estágio) uma fundamental importância nesse lócus. Pelos seus dizeres observamos que 

as interações fornecem aos Estagiários formas de compreender, organizar e agir sobre o 

contexto da Educação Infantil, visto que, nas atividades mediadas que ocorrem no 

campo de Estágio os acadêmicos constroem um sentido próprio sobre a criança e a 

Educação Infantil, ou seja, assumem um posicionamento teórico explicitados no 

movimento de reflexão sobre a prática do Estágio (como estamos vendo nas vozes dos 

Estagiários que vem sendo apresentadas ao longo desse trabalho).  

As enunciações dos Estagiários sobre o Estágio e sobre as interações/mediações 

que ocorrem por meio dele atestam que o componente curricular Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil no Curso de Pedagogia do CAP/UERN é 

potencializador do processo ensino e aprendizagem na graduação, sinalizam indícios 

dos modos de apropriação sobre a criança e a Educação Infantil nesse contexto de 

aprendizagem onde as interações e mediações segundo eles é um dos pontos cruciais 
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para o processo de construção de aprendizagens/saberes específicos da Educação 

Infantil. Além disso, seus dizeres mostram que o Estágio contribui para desenvolver a 

capacidade de reflexão dos acadêmicos e, consequentemente intervir no seu processo de 

aprendizagem, uma vez que essa reflexão poderá possibilitar uma (re)definição dos seus 

próximos passos  em outras disciplinas decidir o que é significativo aprender.  

Pelas falas dos Estagiários passamos a conceber o Estágio como campo:  

FIGURA 10: CARACTERÍSTICAS/CONCEPÇÕES SOBRE O CAMPO DE 

ESTÁGIO 

 

Fonte: Figura produzida pela autora com base nos enunciados dos Estagiários. 

 

O Estágio como campo contextual é o espaço/tempo lócus de aprendizagens, no 

qual se inscreve as interações, mediações e, consequentemente a construção de sentidos.  

As teorizações de Vygotsky sobre o processo de formação de conceitos, entre outros 

aspectos, remetem às relações entre à questão do contexto social e cultural no processo 

de construção de significados pelos indivíduos, ao processo de internalização e ao papel 

da escola como contexto de construção do conhecimento, que é de natureza diferente 

daqueles aprendidos na vida cotidiana. O mesmo apresenta uma visão sobre a formação 

das funções psíquicas superiores como internalização mediada pela cultura. De acordo 

com o autor a relação com o meio favorece o aprendizado, inclusive pela questão 

cultural. Nesse caso, entendemos o Estágio como campo contextual - meio no qual o 

processo de aprendizagem se estabelece.  

O Estágio como campo reflexivo – suscita reflexão sobre os referenciais teóricos 

e sobre a ação no campo da Educação Infantil. Concebemos essa reflexão como 
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capacidade de se voltar sobre si mesmo, sobre as construções sociais, supõe a utilização 

do conhecimento à medida que vai sendo construído para enriquecer as significações e 

os sentidos que vão sendo construídos no próprio processo de conhecer. A reflexão pelo 

graduando sobre o Estágio demonstra consciência, visualização, análise e interpretação 

do contexto de Estágio e dos próprios saberes/aprendizagens construídas. Os dizeres dos 

Estagiários sinalizam uma ação de reflexão sobre o seu processo de aprendizagem por 

meio do Estágio, por conseguinte, evidencia um pensar consciente, complexo que 

ultrapassa a mera reprodução das informações e dos conhecimentos produzidos por 

outros. Ao refletir sobre o processo de construção de saberes a partir do Estágio 

Supervisionado, os partícipes da pesquisa sistematizam informações acessadas, 

entrelaçando-as com as experiências até então constituídas por eles. Como explica Luria 

(1990): 

 

Ao refletir o mundo exterior, indiretamente, através da fala, a qual 

desempenha um papel profundo não apenas na codificação e 

decodificação das informações, como também na regulamentação de 

seu próprio comportamento, o homem é capaz de executar tanto a 

mais simples forma de reflexão da realidade, como as mais altas 

formas de regulamentação de seu próprio comportamento.  (LURIA, 

1990, apud OLIVEIRA 1992, p. 78-79). 

 

 

A Psicologia sócio-histórica concebe o homem (num sentido amplo) como um 

ser dotado de cultura e história que lhe são anteriores e que cabe a este ser, num 

processo interativo-mediatizado-mediador, de trocas interpessoais com os outros 

membros de sua espécie, se apropriar, produzir e reproduzir a sociedade à qual pertence. 

Essas apropriações em seu processo formativo suscitam a capacidade de perceber e 

refletir, a oportunidade de intercâmbio social, o alargamento das várias possibilidades 

de expressão e comunicação - de pensar e de pensar sobre o próprio pensar.  

O Estágio como campo conceitual – promove apropriação de conhecimentos 

teórico-práticos. Do seu lugar enunciativo os Estagiários recorrem a teorizações e à 

vivência do Estágio para construir formas/maneiras de pensar como é possível trabalhar 

com as crianças na Educação Infantil. Nesse sentido, anunciam o papel mediador do 

outro, professor/formador, das crianças e das relações/interações que ocorrem nos 

processos de apropriação e elaboração de conhecimento pelos indivíduos envolvidos no 

campo de Estágio. Entendemos o Estágio como âmbito de construção coletiva de 

significados e de sentidos onde há uma intensa relação entre signos, sujeitos, 
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significados e objetos que gera conceitos/aprendizagens/saberes. Pino (2005a, p. 147), 

ao responder o que é significar, diz que “é encontrar para cada coisa o signo que a 

representa para si e para o Outro. É passar do plano perceptível ao do enunciável e do 

inteligível. É encontrar a razão que permite relacionar as coisas entre si, dessa forma, 

conhecê-las”.  

Essa enunciação do autor serve de referência para inferirmos que o campo de 

Estágio propicia aos acadêmicos de Pedagogia alcançar categorizações e generalizações 

mais avançadas ou como chama Vygotsky (2008) conceitos científicos, os quais 

segundo o autor ocorrem pela inter - relação entre os processos de desenvolvimento 

espontâneo ou cotidiano e promovido no contexto escolar. Vygotsky (2008, p. 115) diz 

que os conceitos com seu sistema hierárquico de inter-relações, parecem constituir o 

meio no qual a consciência
29

 e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde transferidos 

a outros conceitos e a outras áreas do pensamento. Para o autor a formação de conceitos 

é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas 

tomam parte. (p. 72). 

 As formulações de Vygotsky sobre o complexo processo de formação de 

conceitos podem ajudar a encontrarmos caminhos para compreender o Estágio como 

campo de construção conceitual. Com efeito, os conteúdos desse componente curricular 

têm como um dos eixos de estruturação os desdobramentos de conceitos sobre a criança 

e a Educação Infantil os quais correspondem a instrumentos para o desenvolvimento 

dos graduandos. Esse desenvolvimento consiste em reorganizar os processos 

psicológicos necessários à aprendizagem, visto que, a aprendizagem de conceitos é 

essencial no processo de escolarização a qual é importante para o desenvolvimento do 

indivíduo, que, ao apropriar-se conscientemente de determinados saberes, é capaz de 

fazer uso de suas funções superiores, abstraindo e organizando o seu pensamento. Ao 

tomarmos o Estágio como campo conceitual, queremos com isso dentro de uma 

perspectiva histórico - cultural, considerar os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento intrinsecamente relacionados, e a partir da qual reconhecer a 

aprendizagem como um processo de internalização dos instrumentos construídos 

socialmente, ou seja, dependente das interações sociais vividas pelo indivíduo nas inter-

relações sociais. Em outras palavras, referenciados em Vygotsky, afirmamos que o 

                                                           
29

 O autor refere-se a consciência para indicar “a atividade da mente – a  consciência de estar 

consciente”.(VYGOTSKY, 2008, p. 114). 
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Estágio é um campo conceitualização social onde os sujeitos nesse contexto mediado 

pela palavra e pelo outro aprendem - constroem saberes. 

Compreendemos que a teoria e prática nesse campo contextual-reflexivo-

conceitual (o Estágio) constituem um todo único, produzido na dinâmica da evolução 

humana em um contexto e em um tempo. Não há prevalência de uma sobre a outra, há 

interdependência e reciprocidade. A interação entre elas se efetiva por meio de um 

processo complexo, no qual muitas vezes se passa da prática à teoria e outras desta à 

prática. Pensar sobre a relação teoria-prática na formação profissional do Pedagogo no 

Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia requer compreender como a prática 

social e os conhecimentos nela objetivados refletem na consciência, formam o 

pensamento e guiam as ações humanas, fator que não prescinde de uma filosofia 

científica, que tem seu fundamento na prática; contudo, permite compreender a 

realidade cientificamente, sob a lógica dialética, para aí realizar-se, transformando-a. 

Tradicionalmente, o distanciamento entre teoria-prática gerou dois paradoxos a 

ênfase no academicismo (uma teoria sem prática) - com efeito, várias críticas são feitas 

aos modelos “clássicos” de formação que se apoiam no argumento de que a 

racionalidade técnica revela-se como aplicação passiva de conhecimentos científicos 

produzidos, sistematizados e transferidos por outros. Por outro lado o paradigma da 

prática (uma prática sem teoria) reduzindo a reflexão dos professores unicamente à 

própria prática pedagógica, e a partir dos seus próprios conhecimentos práticos. 

Concordamos com Pimenta (2002, p. 24) ao afirmar que o saber docente não é formado 

apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação. A autora ressalta 

que “os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao 

mesmo tempo ressignificando-os e sendo por eles ressignificados”. (PIMENTA, 2002, 

p. 26). 

A partir dessas proposições apresentadas podemos dizer que a articulação entre 

conceitos formados a partir dos enlaces situacionais (realidade prática) e científicos 

provoca modificações no modo de pensar do indivíduo e isso só é possível através da 

mediação vivenciada no contexto de Estágio. Visto que, como destaca Sánchez Vázquez 

(2007, p. 235-236) “[...] uma teoria é prática quando materializa, por meio de uma série 

de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou 

antecipação ideal da transformação”. Neste sentido, há uma dialogicidade entre teoria-

prática e consequentemente do movimento da passagem da ação para a conceituação, 
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isto é, das atividades interpessoais para as intrapessoais que só é possível de ocorrer por 

meio das interações e mediações.  

Os pressupostos delineados neste tópico mostram que as construções que 

ocorrem no Estágio Supervisionado em Educação Infantil são resultados de um 

processo de interação/mediação revelam a dialética das mediações que se interpõe entre 

os sujeitos do campo de Estágio e o objeto do conhecimento. As falas dos Estagiários 

enfatizam que as situações de aprendizagem foram, sobretudo, marcadas pelas relações 

de interação e de comunicação estabelecidas ao longo da realização de diferentes ações 

que movimentaram a atividade de Estágio. Pelas vozes inferimos que as atividades 

mediadas são potencialmente mobilizadoras de desenvolvimento, promovendo o 

desenvolvimento de aprendizagens/saberes por parte dos Estagiários. Estes 

compreenderam que o conhecimento não surge apenas de um processo teórico, mas 

também de atividades práticas mediadas que permitem a troca de significados entre os 

pares do campo de Estágio. Neste sentido, o Estágio passa a se configurar não apenas 

como um campo prático, mas como já evidenciamos um campo contextual-reflexivo-

conceitual onde ocorre ações/aprendizagens compartilhadas numa teia de 

interações/mediações em um movimento de construtos teórico-práticos. 

No próximo tópico a partir dos enunciados dos Estagiários procuramos indícios 

das contribuições do binômio teoria-prática no desenvolvimento dos saberes dos 

acadêmicos partícipes da pesquisa, visto que, as possibilidades da relação teoria-prática 

é uma questão premente quando se discute a formação inicial de professores na 

graduação, principalmente, nos estudos que elegem o Estágio Supervisionado como 

objeto de estudo. 

 

4.2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

APROXIMAÇÃO DA REALIDADE PARA REFLEXÃO TEÓRICO-PRÁTICA  

A articulação entre teoria e prática tem sido buscada por todos. No entanto, essa 

articulação ainda precisa ser significada em muitos contextos formativos. Compreender 

o movimento dialético da relação teoria e prática nos cursos de formação de professores 

é um desafio que se impõe a toda proposta pedagógica de curso. No PPC (2008) do 

CAP/UERN a relação teoria-prática é um dos princípios formativos, ou seja, uma das 

proposições básicas que fundamentam a formação do pedagogo, as quais servem de 

alicerces e parâmetros para orientar e inspirar a organização do Curso de Pedagogia, 
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bem como seu processo de implementação e acompanhamento. Encontramos na 

introdução do tópico que fala sobre a relação teoria e prática a seguinte enunciação. 

Esta proposta curricular rompe com a clássica proposição de que a 

teoria precede à prática, dicotomizando um enfoque globalizado no 

currículo, e assume a concepção da relação entre teoria e prática 

atribuindo à práxis sua categoria fundante. A partir da práxis, a 

prática é compreendida como ponto de partida e de chegada do 

trabalho intelectual, mediada pela ação educativa que integra estas 

duas dimensões. (PPC, 2008, p. 31, grifos nosso). 

 

O projeto do curso analisado demonstra sua intenção na quebra da desarticulação 

entre teoria e prática nos cursos de Pedagogia, já que não só traz elementos teóricos que 

evidenciam essa posição como coloca como um de seus objetivos a práxis. No 

documento analisado, está especificado que a formação do Pedagogo necessita ser 

realizada sob uma visão relacional entre teoria e prática na qual se ultrapasse a 

fragmentação do trabalho pedagógico que se dá no interior das próprias disciplinas, na 

relação entre elas e no elo que algumas delas fazem com os contextos profissionais onde 

os egressos desse curso poderão atuar. Entretanto, embora seja perceptível, a partir de 

das enunciações do Projeto, que a formação no referido curso seja pautada nessa 

perspectiva de formação profissional mais ampla, que visa à superação da dicotomia 

entre teoria e prática, a análise das vozes dos Estagiários partícipes da pesquisa 

evidencia tanto a fragilidade da dimensão prática do currículo quanto a percepção dos 

sujeitos acerca da necessidade da relação entre teoria e prática, opondo-se assim ao 

objetivado pelo curso. 

 

Eu acho que falta uma articulação do corpo docente, acho que um 

dos problemas do currículo desse curso é não haver uma articulação 

maior entre teoria e prática. Os professores não quererem, ou não 

conseguem, acho que falta diálogo entre as disciplinas e 

principalmente entre o nosso Departamento de Educação e os 

contextos onde poderemos atuar, o próprio Estágio é muito isolado 

das outras disciplinas. Acho que há uma necessidade de ampliar essa 

relação na prática porque no papel apresenta a importância da 

relação teoria-prática, mas na realidade só vivemos isso nas PPP e 

nos Estágios. (MARIANA, 2012, p. 15). 

 

Observo diante de minhas vivências até agora no curso que ainda há 

uma dissociação entre a teoria e a prática. Acho que deveria ter mais 

aproximação da teoria com a prática, de se observar mais e de entrar 

mais nos contextos onde poderemos atuar quando terminar o curso. 

Mas também vejo que há uma desarticulação entre as próprias 

disciplinas do curso, não vejo um diálogo entre elas, os professores 



186 

 

trabalham muito isolados, fechados nos seus discursos teóricos. 

Alguns professores nem se quer faz uma relação da sua disciplina 

com atividades práticas. Acho que o curso tem uma boa proposta, 

mas ainda falta colocar em prática principalmente na questão da 

relação teoria-prática. Até mesmo o Estágio ainda é muito dissociado 

das outras disciplinas. Eu particularmente acho de suma importância 

essa relação porque se não fica muito no plano teórico do repasse de 

conteúdos. (JULIANA, 2012, p. 29). 

 

Pensando nessa questão da relação teoria e prática eu percebo que o 

nosso curso ainda não conseguiu ultrapassar os limites da teoria e 

nem da prática. As disciplinas de prática, de estágio, as que lidam 

com a prática ainda não conseguem articular a teoria com a prática e 

acabam discutindo muito a prática não ultrapassando o limite da 

prática, as outras disciplinas consideradas teóricas só pela própria 

categorização disciplinas teóricas já se separa da prática sem fazer a 

articulação necessária. Dai acabamos muitas vezes fazendo aquele 

discurso: na teoria é fácil vamos ver na prática. Eu vejo que ainda 

precisa melhorar esse aspecto no curso e isso claro que não é só 

através do Estágio, mas a partir também de pesquisas e extensões que 

ainda são muito poucas no nosso curso de Pedagogia. (MARCOS, 

2012, p. 41). 

 

Na minha opinião o Estágio não é, na verdade, um problema 

específico da questão da relação teoria-prática nesse curso, desde 

que eu entrei aqui eu sinto falta de mais articulação entre as 

disciplinas, de mais extensão e de pesquisa. Atividades que envolvem 

teoria e prática, agente está muito preso na coisa do acadêmico e não 

está lá vendo tudo no dia-a-dia da escola ou de outros contextos onde 

o Pedagogo pode atuar. (PAULO, 2012, p. 55). 

 

A partir das vozes dos Estagiários podemos identificar que há no interior do 

curso uma tensão entre teoria-prática, não havendo sobreposição entre elas, mas uma 

dissociação distinta da defendida no Projeto de Curso. Nessa tensão teoria/prática, a 

teoria prevalece em detrimento da prática, havendo uma separação entre as duas 

dimensões, o que evidencia a reprodução do isolamento entre a dimensão teórica e 

prática durante o processo de formação. Os Estagiários evidenciam nos seus dizeres que 

na vivência da Proposta Pedagógica do Curso há fragilidade da dimensão prática do 

currículo e, pelos seus discursos inferimos que eles atribuem isso aos profissionais 

formadores, visto que eles dizem que o Projeto do Curso contempla a articulação teoria-

prática, mas isso não é vivido nas práticas profissionais dos professores formadores. 

Pelos enunciados dos Estagiários podemos perceber que há alguns determinantes 

que podem se constituir como impeditivo da superação da dicotomia teoria-prática 

nesse curso, entre eles, a falta de uma articulação do corpo docente, ou seja, falta 

diálogo entre as disciplinas e, principalmente, entre o Departamento de Educação e os 
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contextos onde os graduandos poderão atuar quando egresso do curso. Destacam ainda, 

a escassez de extensão e da pesquisa no âmbito do curso. Nesse sentido, o que 

vislumbramos são indicativos da necessidade de mudanças mais substanciais no 

desenvolvimento das práticas dos professores formadores quanto à questão do trabalho 

coletivo e da interdisciplinaridade. Todavia, não queremos inferir que não houve 

avanços nessa questão, já que a própria organização pensada para o currículo desse 

curso impõe algumas especificidades sobre essa questão. No projeto do curso a 

interdisciplinaridade aparece como um dos princípios norteadores da formação se 

apresenta como possibilidade de promover a superação da dissociação das experiências 

escolares entre si, como também delas com a realidade social e com o que é discutido 

nas universidades. 

 

No campo da produção do conhecimento científico, a 

interdisciplinaridade é chamada a contribuir para superar a dissociação 

do conhecimento produzido e para orientar a produção de uma nova 

ordem de conhecimento. E no ensino constitui uma das condições para 

a melhoria da sua qualidade, por orientar-se na perspectiva da 

formação integral do homem. Posto isso, pesquisa e ensino 

contribuem para que o indivíduo assuma uma postura crítica perante 

os desafios sociais, por meio de uma abordagem interdisciplinar entre 

o conhecimento acumulado e as situações do cotidiano. (PPC, 2008, p. 

35). 

 

 Pelos dizeres dos Estagiários e as enunciações do Projeto Pedagógico do Curso 

percebemos que há uma demonstração da compreensão sobre a relação teoria-prática a 

partir da interdisciplinaridade embora ela não ocorra como planejada no projeto do 

curso, o que traz a percepção de que as disciplinas não estabelecem diálogo entre si, não 

há uma cultura de trabalho coletivo no grupo de professores desse curso de Pedagogia. 

Tais informações nos levam à reflexão proposta por Santos (2007, p. 74), na qual diz 

que “no processo de formação dos educadores seja formação inicial ou permanente, um 

projeto interdisciplinar só terá sentido se for tratado, de fato, pelos agentes formadores 

como atitude ontológica assumida por eles perante o eu, o outro e o mundo, que deverão 

ser encarados como unidade dialética”. 

 Neste sentido, um aspecto importante que dificulta a unicidade da relação teoria-

prática é a dificuldade de vivenciar o princípio da dimensão interdisciplinar apregoado 

pelo projeto do curso; além disso, os Estagiários destacam a pouca ênfase ou quase 

inexistência de atividades de extensão e pesquisas que envolvam os graduandos e os 

contextos onde eles poderão atuar como Pedagogos. Todavia, o Projeto Pedagógico 
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desse Curso quando apresenta os princípios norteadores da formação do Pedagogo dá 

ênfase à articulação entre ensino, pesquisa e extensão destacando que: 

 

O curso de Pedagogia do CAP/UERN precisa romper com a estrutura 

curricular rígida, disciplinar e fragmentada, expressa em uma 

sequência hierarquizada de conteúdos muitas vezes descritivos, que 

não estabelecem entre si um diálogo, nem tão pouco rompem com a 

dicotomia entre teoria e prática, contrapondo-se a uma realidade 

complexa e interdependente. Por isso, nesse Projeto prima-se por uma 

estruturação curricular que proporcione a articulação permanente do 

ensino-pesquisa-extensão, permitindo a incorporação de formas 

diversificadas de aprendizagens presentes na dinâmica realidade 

social. (PPC, 2008, p. 39). 
 

Pelas enunciações dos Estagiários e do projeto do curso no qual eles realizam a 

graduação, observamos que há uma contradição, visto que, embora haja uma indicação 

no PPC (2008) sobre a primazia que deve ser dada a articulação entre ensino-pesquisa-

extensão, nos dizeres dos Estagiários aparecem indícios da fragilidade nesse tripé, ou 

seja, desarticulação e pouca ênfase para efetivação da relação teoria-prática por meio da  

conexão entre a tríade ensino-pesquisa-extensão. Compreendemos que a integração 

entre os pilares em questão reflete um conceito de qualidade do desempenho acadêmico 

capaz de favorecer a auto-reflexão crítica, a emancipação teórico-prática e o significado 

de responsabilidade social proporcionado pela aproximação entre a universidade e a 

comunidade, implica numa formação interdisciplinar pautada na superação da 

fragmentação.  

Retomando as vozes dos Estagiários identificamos que o estágio, é percebido 

pelos sujeitos como uma disciplina que apesar de não ser um dos maiores indicativos do 

problema da relação teoria-prática nesse curso necessita ser repensado para que, 

efetivamente, garanta essa articulação e a vivência da dimensão prática pelo estudante 

de forma dialogada. Observamos que a aparente falta de trabalho coletivo por parte dos 

professores perpassa todos os componentes curriculares desse curso, inclusive o Estágio 

Supervisionado. Apesar do PPC (2008) pretender minimizar os limites entre teoria-

prática no processo de ensino e aprendizagem, há necessidade de revisão de algumas 

práticas do curso, a fim de propiciar a superação dos limites das práticas dos professores 

docentes desse curso. Parece-nos que o desafio maior é empreender ações capazes de 

contribuir para a imbricação do diálogo entre as disciplinas, de forma a caminhar para 

uma prática interdisciplinar; a reorganização dos Estágios, de forma a cumprir seu papel 

de articulador entre os outros componentes curriculares.  
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Um aspecto a ser considerado e que parece relevante para impedir os 

reducionismos que se verificam na prática dos docentes é a possibilidade de articulação 

entre estes dois polos o teórico e o prático, que embora não se oponham, unificando-se 

através do pensamento, guardam especificidades. Situando o conceito de práxis dentro 

de uma visão marxista, podemos dizer que esta é a síntese da teoria e da prática através 

da ação política. Pimenta (2005), pelo viés marxista da dialética, explicita que a 

atividade docente é práxis. Isso implica romper com os limites impostos pela dicotomia 

da tradição empirista que separa externo/interno, social/individual, 

objetividade/subjetividade, teoria/prática. Compreender melhor a epistemologia da 

relação entre teoria e prática significa entender que essa não é uma relação de aplicar a 

teoria à prática, e tampouco de derivar a teoria da prática, mas, interpretar teoria e 

prática como mutuamente constituídas e dialeticamente relacionadas. Ultrapassar a 

polarização da formação ora no teoricismo, ora no praticismo
30

, garante a formação não 

fragmentada do pedagogo. Isso implica desenvolver ações no processo de ensino e 

aprendizagem pensadas de maneira que o graduando insira-se em um contexto 

interdisciplinar de trabalho, interaja com problemática do contexto em que a instituição 

está inserida, com grupos de discussões e na troca de experiências. De modo que 

permitam ao acadêmico encontrar seus espaços pessoais, sociais na construção da sua 

identidade, de seu caminho pessoal e profissional. 

De acordo com Pimenta (2005) no seio da perspectiva marxista, há uma 

afirmação fundante de que a práxis é uma atividade humana transformadora, em 

contínua interação entre teoria e prática, na medida em que a teoria torna essa relação 

consciente e orienta a ação humana, como atividade que produz, a um tempo, objetos e 

a si mesmo. Há que se destacar, portanto, a condição de possibilidade para transitar 

conscientemente da teoria à prática, na qual os elementos cognoscitivos sejam 

intimamente vinculados e considerados no entrelace da díade teoria-prática. 

Morin (2003) expõe que a teoria e conhecimento não são a mesma coisa:  

 

[...] Uma teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. 

Uma teoria não é uma chegada, é a possibilidade de uma partida. Uma 

teoria não é uma solução, é a possibilidade de tratar um problema. 

Uma teoria só cumpre seu papel cognitivo, só adquiri vida, com o 

pleno emprego da atividade mental do sujeito. (MORIN, 2003, p.24). 

 

                                                           
30

 Teoricismo a polarização no campo da teoria sem diálogo com o campo prático e o praticismo a 

polarização no campo da prática sem diálogo com o campo teórico. 
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Para Morin (2003), a teoria só pode “adquirir vida” quando, ela fica visível na  

realidade do dia-a-dia e torna-se exequível, movendo-nos em busca de novos saberes, os  

quais, por sua vez, movimentam a prática. O entrecruzar da teoria-prática, consolidando 

a práxis alicerçada na diversidade tanto de “saberes” quanto de “fazeres”, o tecer de 

uma rede social constituída muito mais do que por alguns saberes e conhecimento, mas 

por pessoas, atores sociais. O autor entende que o pedagogo e todos os outros 

profissionais que atuam na educação, necessitam ser mais do que simplesmente 

especialistas em procedimentos didático pedagógicos e ou de práticas de ensino. 

Em Gadotti (2010), encontramos o sentido eminentemente político da práxis, em 

confronto com o modelo de racionalidade técnica pelo diálogo (ação + reflexão) entre 

os sujeitos que se engajam e se comprometem com a transformação social. No seio 

dessa premissa, o autor sinaliza uma concepção dialética do diálogo, concebendo-o, ao 

mesmo tempo, como unidade e oposição de contrários. Nele, o conflito emerge como 

dimensão contraditória da ação educadora, contribuindo não só para realçar a igualdade, 

mas, sobretudo, para desvelar as relações de poder existentes no processo educativo. 

Nesse sentido, a práxis “é a teoria de uma prática pedagógica que procura não esconder 

o conflito, a contradição, mas, ao contrário, os afronta, desocultando-os” (GADOTTI, 

2010, p. 28). 

As implicações de todas essas discussões e a particularidade do nosso objeto de 

estudo que discute a construção de saberes específicos sobre a Educação Infantil a partir 

do Estágio Supervisionado trazem à tona a necessidade de discutir sobre a relação 

teoria-prática no Estágio Supervisionado o qual tem função fundamental que não é 

apenas levar os conhecimentos teóricos ao campo da prática, mas compreendê-los, 

reelaborá-los, pensando a realidade vivida pelo futuro pedagogo.  

Ao longo da história da formação de professores no Brasil, o termo Prática de 

Ensino
31

 foi largamente utilizado para denominar os exercícios práticos de ensino nas 

formações de professores. Como já delineamos até aqui compreendemos que a teoria 

não está desvinculada da prática, nem esta da teoria. Considerado dessa maneira o 

sentido do conhecimento é teórico-prático, ou seja, o conhecimento não acontece em um 

momento teórico e em outro prático - ele é ao mesmo tempo teórico-prático. Com isso, 

                                                           
31

 Existe a tradição de denominar “prática” a atividade, ação prática realizada pelos alunos. Mesmo com o 

surgimento do termo Estágio, a palavra “prática” continuou utilizada em algumas situações como 

sinônimo de Estágio e em outras para designar a atividade prática diferente da atividade teórica.  
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queremos dizer que o Estágio não está isolado na formação do professor. Não faz 

“somente a prática”. O espaço do Estágio suscita discussão, pesquisa, estudo, reflexão 

sobre teorias e conceitos formulados e estudados em todos os campos do conhecimento. 

Para Buriolla (2009), o Estágio é fundamental à formação do aluno por que: 

 

[...] lhe propicia um momento específico de sua aprendizagem, uma 

reflexão sobre a ação profissional, uma visão crítica da dinâmica das 

relações existentes no campo institucional [...]. Contudo, o estágio 

configurado como tal – como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem, [...] salvo algumas exceções, tem muitas dificuldades 

de se operacionalizar sob esta concepção. (BURIOLLA, 2009, p. 17). 

 

Ainda de acordo com Buriolla (2009), tais dificuldades operacionais acontecem 

por várias razões, dentre as quais, a instituição responsável pela formação docente 

estabelece convênios com escolas-campo unicamente para garantir o cumprimento de 

uma determinação legal. Muitas destas instituições não oferecem condições mínimas de 

estágio; em muitos estágios, a prática profissional (objeto da supervisão) é desvirtuada 

ou inexpressiva; há desinformação e desintegração entre Unidade de Ensino e Unidade 

Campo de Estágio; existem Unidades de Ensino que não assumem realmente o estágio 

com todas as suas implicações, tornando-se este um apêndice do Curso e sua 

operacionalização fica a cargo do aluno estagiário. (BURIOLLA, 2009, p. 18). É 

relevante destacar que há uma complexidade das questões envolvidas quando a 

formação dos profissionais na graduação em Pedagogia está em pauta, sendo, portanto, 

importantes para a melhoria dos processos de formação docente pelas IES sugestões que 

possam contribuir para aperfeiçoar a formação inicial, em especial os Estágios. 

Pontuamos, no próximo tópico, algumas proposições que envolvem a relação 

teoria-prática e a formação do professor no Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil no CAP/UERN, na intenção de suscitar discussões, reflexões que possam 

propiciar subsídios para que possíveis fragilidades no Estágio desse contexto formativo 

sejam minimizadas. 

 

4.2.1 Relação teoria-prática onde se enquadra o Estágio Supervisionado do 

CAP/UERN? 

O âmbito do Estágio Supervisionado favorece a vivência nas diferentes situações 

de ensino e aprendizagem, apreensão das dinâmicas de interação entre os elementos que 
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compõem a prática pedagógica e a interação com as concretas situações que ocorrem no 

contexto da realidade educacional, a fim de que possam fazer uma leitura mais 

consistente do âmbito, nesse caso específico, da Educação Infantil. O Estágio é uma 

atividade que é, simultaneamente, teórico-prática - teórica por ser uma atividade que 

busca conhecer, fundamentar, dialogar e intervir na realidade; prática enquanto 

subordinada a uma instituição, que tem cultura própria, com finalidades definidas. 

Concebemos, portanto, esse componente curricular como uma atividade que envolve 

teoria-prática como aspectos indissociáveis, neste sentido, o Estágio Supervisionado 

também se constitui como oportunidade para superar a fragmentação da teoria-prática 

através de uma dinâmica em que os diversos saberes docentes vão sendo construídos no 

interior da instituição acadêmica ou nas vivências diárias.  

Ressaltamos que o Estágio não deve ser visto como ponto de chegada do 

processo de formação, mas como um aparato que perpassa toda a experiência da 

formação do professor. Compreendemos que a construção de um conhecimento no 

campo de Estágio ocorre numa perspectiva dialética, em que a teoria e prática de 

maneira integrada e complementar devem ser consideradas como um núcleo articulador 

durante todo o processo de ensino e aprendizagem. De acordo com Pimenta e Lima 

(2004) “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é indissociável da 

prática” (p. 34). Porém, para concebermos essa ideia, precisa-se entender o conceito de 

prática e de teoria a partir do conceito de práxis, “que aponta para o desenvolvimento do 

estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida 

da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 34). 

O Estágio deve buscar a superação da separação teoria e prática, e ao mesmo 

tempo, transformar-se em um espaço também de investigação, ou seja, nele o 

acadêmico apropriar-se da realidade para analisá-la, questioná-la e intervir nela à luz de 

teorias. De maneira geral reconhecemos que as atividades do Estágio Supervisionado 

assumem papel social e político na formação dos graduandos, já que oportuniza a 

prática – teoria – prática. Nas palavras de Piconez (1991):  

O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta importante 

significado na formação do professor, pois orienta a transformação do 

sentido da formação do conceito de unidade, ou seja, da teoria e 

prática relacionados e não justapostos ou dissociados. (PICONEZ, 

1991, p. 16). 
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As inquietações que tomam corpo nos estudos acerca do Estágio configuram-se 

justamente a partir de um ponto central - se é possível tornar o Estágio um momento de 

superação da dissociação teoria-prática contribuindo efetivamente para a construção de 

aprendizagens específicas na formação inicial do acadêmico. Essa questão é suscitada 

porque tradicionalmente a prática equivocamente tem sido pensada como a aplicação da 

teoria aprendida. E assim a visão do Estágio, em alguns cursos de graduação, acaba 

sendo o único momento de contato com o contexto profissional onde o graduando 

poderá atuar.  O contato do graduando com os supostos espaços de atuação quando 

concluir o curso acaba se restringido a um contato artificial de cumprimento formal da 

prática de ensino, o que não garante uma reflexão aprofundada sobre o vivido. 

Consideramos que o Estágio Supervisionado além do conhecimento da realidade onde 

os acadêmicos poderão atuar deve favorecer reflexões, construção de atitudes críticas, 

questionamentos possibilitando o desenvolvimento de habilidades que o ajude a 

interpretar de forma científica os fenômenos que ocorrem no cotidiano. Ancorados em 

Pimenta e Lima (2004, p.43) inferimos que isso é possível por meio dos estudos 

teóricos, visto que, como as autoras enfatizam o papel das teorias é iluminar, oferecer 

instrumentos e esquemas para análise e investigação que permitem questionar as 

práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas 

próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicáveis sempre provisórias 

da realidade.  

Por outro lado, a prática possibilita ao graduando uma leitura da realidade e a 

construção de proposições de intervenção sobre ela. Entretanto, a prática não se 

autoexplica e não pode ser vista como se tivesse a sua própria lógica, independente da 

teoria, o aluno necessita da teoria para transpor os limites do senso comum. Entendemos 

que o movimento teoria-prática que ocorre no Estágio Supervisionado no curso de 

Pedagogia compreende a apreensão do real e caminhos que integram a investigação e, 

por conseguinte, aprendizagens que subsidiarão o desenvolvimento da capacidade 

profissional. Neste sentido, podemos dizer que a teoria media a compreensão da prática 

e o desenvolvimento da prática impulsiona a produção do conhecimento/aprendizagens. 

Para analisar a relação teoria-prática no Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil no Curso de Pedagogia do CAP/UERN situado em Patu/RN buscamos indícios 

nas falas dos Estagiários partícipes de nossa pesquisa, tendo em vista que segundo 

Bakhtin (2003) todo enunciado está ligado a outros enunciados por relações dialógicas, 

tais relações se instituem porque todo enunciado é um elo na cadeia verbal, sendo que 
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antes dele e depois dele há outros enunciados. Desse modo, para entendê-los é essencial 

saber que:  

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 

com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação 

discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 

resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo 

(concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os 

rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta. (BAKHTIN, 2003, p. 

297). 

 

É importante ressaltar que os enunciados partem de diferentes sujeitos, numa 

relação dialógica onde é impossível descolar a unicidade do meio social e a do contexto 

social imediato de sua constituição. Sendo o enunciado um elo na cadeia da 

comunicação verbal, se constitui por sua conclusibilidade, ou seja, capacidade de se 

responder a esse enunciado. Desta forma, as vozes dos Estagiários são constituídas pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação em respostas que 

formularam a outros enunciados, que por si já respondem a outros anteriores a eles - 

instaura-se, portanto, nas vozes dos Estagiários (que veremos na sequência) a chamada 

relação dialógica, uma relação (de sentido) que se estabelece entre enunciados na 

comunicação verbal. Assim, a partir dos enunciados dos Estagiários procuraremos 

analisar e discutir a relação teoria-prática na perspectiva dos alunos graduandos de 

Pedagogia do CAP/UERN frente ao Estágio Supervisionado em Educação Infantil. A 

compreensão dos enunciados é de natureza ativa e dialógica, através da qual é possível 

vislumbrar as diferentes vozes que se estabelecem entre si através da alteridade que 

constitui com o outro, sendo ao mesmo tempo social e individual. 

 

Eu acredito que o Estágio é um momento proporciona a construção 

de saberes. Porque acho que ele possibilita eu aprimorar na prática 

os conceitos teóricos que eu já tinha. Eu percebi que até o momento 

do Estágio você tem um conjunto de conhecimentos que eu destaco 

como conceitos teóricos e no Estágio estes conceitos vão se 

aprimorando e se constituindo como um conhecimento prático. 

Quando cheguei no Estágio eu tinha construído alguns saberes 

construídos teoricamente e na prática eles se aprimoraram. Mas os 

saberes que dependem mais de uma experiência não foi possível 

construí-los totalmente, como por exemplo, a questão de lidar com a 

diversidade das crianças, conseguir envolver todo o grupo mesmo 

com as suas diferenças. Através da vivência do Estágio eu percebi que 

ele é uma ferramenta que dá condições do aluno da graduação 

colocar em xeque o que ele realmente sabe sobre a criança, sobre a 

Educação Infantil e transpor para a prática esses conceitos. 
(MARIANA, 2012, p.09, grifos nosso.). 
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Com certeza o Estágio contribui muito para a nossa formação, apesar 

do curto tempo que passamos no campo de experiência eu consegui 

aperfeiçoar meus saberes que tinha construído na disciplina sobre 

Educação Infantil, claro que ainda precisa aprofundar mais, mas eu 

acho que isso agente só consegue com mais tempo de experiência na 

prática docente mesmo, porque no campo de Estágio agente 

consegue aprofundar saberes muito singulares de prática, de 

cotidiano mesmo na Escola, eu acho que ainda tem outros, como 

por exemplo, a relação escola e pais de crianças, acho que também é 

uma prática e exige um certo conhecimento. Mas eu acredito que o 

Estágio ele possibilita agente ter acesso a esses tipos de saberes mais 

práticos, do fazer diário mesmo. Eu acho que o estágio vai 

proporcionando construção de saberes ou aperfeiçoamento em todas 

as etapas. Com certeza construímos saberes, as crianças constroem e 

a Professora Colaboradora também porque ela está ali observando 

nossa prática, as atividades que estamos desenvolvendo e acredito 

que naquele momento ela está fazendo relações. Lembro que um dia 

ela me disse que estava encantada porque agente sem experiência de 

sala de aula, ainda fazendo o Curso de Pedagogia chegava lá na sala 

de aula com muita criatividade, conseguia trazer tudo tão bem 

planejado e o melhor desenvolver esse planejamento. E eu tenho tanta 

dificuldade ainda no planejamento. Eu analiso que o Estágio traz 

muitas contribuições para construirmos esses saberes mas acho que 

só é possível por causa da base teórica que temos porque eu acredito 

que esses conhecimentos práticos que o Estágio ajuda a construir só 

é possível porque é associado a uma teoria. Os professores que tem 

só experiência e não tem estudos teóricos é uma prática muito 

diferente da nossa que estudamos porque agente com a teoria 

naquele momento da prática vai experimentando, e eles que tem só 

experiência e não tem aqueles estudos demonstra que ainda não 

compreendem verdadeiramente a Educação Infantil. A teoria nos dá 

suporte para fazer aquele movimento que é: existe a situação e ai 

você lembra do que estudou e vai testando, vai refletindo, vai 

experimentando e nesse movimento vai aprendendo eu acho que 

teoria-prática se alimentam e a criatividade depende dessas duas eu 

cito a criatividade porque eu acho que só conseguimos criar, inovar 

e adaptar se tivermos saberes para isso. E eu acho que a docência 

com qualidade acontece por meio desses três pilares. Então, 

sintetizando eu acho que no Estágio aperfeiçoamos saberes teóricos, 

somos apresentados a prática e iniciamos a construir conhecimentos 

práticos.(JULIANA, 2012, p.22-23, grifos nosso.). 

 

 Eu acho que o Estágio é um momento do curso que funciona como 

uma das ferramentas para que saberes da prática comecem a ser 

construídos e alguns sejam despertados a ser construídos. Eu não 

considero que no Estágio você consiga construir todos os saberes 

necessários à um profissional porque são saberes diversificados 

alguns de cunho teórico, outros de cunho mais prático e outros faz 

parte dos valores, princípios que cada docente têm. Então numa 

única experiência de Estágio não dá para construir esse arsenal de 

saberes, mas possibilita alguns, mais precisamente, aqueles que se 

referem a você conhecer melhor a criança, você saber como 
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funciona realmente o dia-a-dia da Educação Infantil, propicia você 

aprender a colocar em prática determinados conhecimentos 

construídos nas disciplinas, como por exemplo, o planejamento e o 

desenvolvimento de estratégias de ensino, você organizar e ir 

desenvolvendo habilidade de vivenciar atividades lúdicas, o brincar 
– realmente no Estágio você aprende a valorizá-lo você entra nesse 

mundo encantado do simbólico e passa a ver realmente como 

funciona na íntegra, como a imaginação vai conduzindo a criança a 

interagir com o real. Eu acho que agente realmente desenvolve 

habilidades de criar, de inferir, de se movimentar, desenvolve uma 

postura no processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que o 

Estágio possibilita uma práxis você vai refletindo e trazendo o tempo 

todo aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu para a 

realidade a prática aquilo que você vai precisando desenvolver e 

viver com as crianças. E eu entendo que agente constrói esses 

saberes através daquelas interações que vamos tendo com as 

crianças, nós aprendemos com elas, porque quando olhamos e 

ouvimos a criança temos oportunidade de construir saberes sobre 

ela com ela mesma. Também através do próprio processo de ensino e 

aprendizagem: os estudos teóricos, as atividades práticas com a 

docência no Estágio submete o Estagiário a desenvolver saberes e 

habilidades. (MARCOS, 2012, p.36-37, grifos nosso.). 

 

Sem dúvida o Estágio é um momento de consolidação de saberes 

teórico-práticos - dos que você construiu nas disciplinas do Curso e 

também dos que você constrói durante a experiência do Estágio, é 

um momento que permite agente que ainda é graduando entender o 

que é a realidade de um âmbito de Educação Infantil, o que é a 

realidade ser Professor de Educação Infantil. Apesar de ser pouco 

tempo a experiência de Estágio ele nos permite pensar sobre a 

Profissão Professor de Educação Infantil, pensar na nossa própria 

identidade, ou seja, definir a si mesmo profissionalmente “me 

identifico com esse espaço de atuação profissional”?Eu vejo que o 

momento do Estágio é um momento definitivo porque a partir dele 

você vai decidir se continua no curso ou não. Além desses aspectos, o 

Estágio permite agente diagnosticar melhor a importância do 

planejamento, desenvolver habilidades com as situações de brincar, 

de contação história e a mediação entre a criança e os conteúdos de 

aprendizagem. O Estágio dá condição de termos algumas referências 

sobre habilidades e saberes que são necessários ao Professor de 

Educação Infantil por exemplo a criatividade, o dinamismo para 

organizar e realizar as estratégias de ensino mas esses saberes não 

são possíveis de construir somente durante o Estágio porque é um 

tempo muito limitado, eu acredito que esses saberes depende muito 

dos estudos teóricos que realizamos nas disciplinas em conjunto com 

a experiência da prática de Estágio. A junção da teoria e da prática 

é que possibilita agente planejar, reconhecer melhor as 

características das crianças e da Educação Infantil, como também 

se aproximar mais do mundo infantil, compreender a organização 

do dia a dia da Educação Infantil, organizar a rotina diária no 

processo de ensino e aprendizagem agente inicia a construir esses 

saberes nos estudos teóricos nas disciplinas e eles se afirmam no 

Estágio. Pela vivência do Estágio com as crianças, com as 
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orientações do Professor Colaborador e pelos próprios desafios que 

vão aparecendo em todas as fases do Estágio onde somos desafiados 

a planejar e executar esse planejamento é como se fosse um 

processo que faz agente visitar os conceitos que aprendemos nas 

disciplinas (os quais eu considero uma das bases dos saberes dos 

docentes) e nos ajuda a conduzir o início de todo o processo da 

vivência do Estágio mas no decorrer da vivência vai ampliando o 

corpo de saberes porque vamos colocando em prática acertando, 

errando e melhorando. O tempo todo no estágio é como se 

estivéssemos em um laboratório testando, fazendo experiências e a 

partir daí construindo saberes teóricos e práticos. (PAULO, 2012, 

p.49-50, grifos nosso.). 

Os dizeres dos Estagiários evidenciam que eles compreendem a articulação 

teoria-prática que ocorre durante o processo do Estágio, expressam a visão que eles têm 

da unidade entre teoria e prática garantida pela simultaneidade e reciprocidade, de 

autonomia e de dependência de uma em relação à outra. Neste sentido, não evidenciam 

em suas falas o discurso de que ambas se constituem como componentes isolados. Por 

unanimidade os enunciados desses Estagiários enfatizam que tanto os conhecimentos 

teóricos construídos nas disciplinas como os conhecimentos obtidos na prática de 

Estágio são prioritários na construção de saberes sobre a criança e a Educação Infantil. 

Pelas falas observamos que os Estagiários consideram que no campo de Estágio a 

relação teoria-prática é o diferencial na construção de aprendizagens/saberes específicos 

necessários aos docentes da Educação Infantil. 

As enunciações demonstram que os Estagiários consideram o Estágio como um 

“espaço de síntese”, de aglutinação e integração entre teoria-prática. Os dizeres nos 

permite inferir que os partícipes da pesquisa reconhecem que ao lado das disciplinas 

teóricas do currículo, o Estágio se impõe como um instrumento para conhecimento do 

contexto da Educação Infantil, suas especificidades e seus desafios, permitindo ao 

futuro pedagogo a possibilidade de ver esse âmbito na sua prática cotidiana, nas suas 

relações com as crianças, com as famílias - sentindo, analisando e atuando, através da 

observação, planejamento e atuação docente na dinâmica de todo o processo de Estágio. 

Compreendemos que a educação é uma prática social, mas exige uma relação 

teórica com ela. Na perspectiva de Tardif e Lessard (2008), os saberes que servem de 

base para o ensino, tais como são vistos pelos professores, não se limitam a conteúdos 

bem circunscritos que dependeriam de um conhecimento especializado. Eles abrangem 

uma diversidade de objetos, de questões, de problemas que estão relacionados com seu 

trabalho. Neste sentido, os saberes profissionais seguem uma definição epistemológica 
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(temporais, plurais, heterogêneos, cognitivos), refletem cultura, pensamentos e 

carregam as marcas do contexto nos quais se inserem. 

O Estágio Supervisionado em Educação Infantil espaço-lugar de formação se 

constitui numa teia de relações que torna possível a produção de sentidos, envolve 

conhecimento, fundamentação e diálogo. As vozes dos Estagiários nos dão subsídios 

para percebermos a importância da relação teoria-prática na formação de professores no 

curso de Pedagogia, principalmente, contribuem para que compreendamos como o 

Estágio Supervisionado se configura como dimensão interventiva na formação do 

Pedagogo e, nesse caso específico de nossa pesquisa, do docente da Educação Infantil. 

Os acadêmicos pesquisados atribuem ao Estágio elementos importantes para o 

desenvolvimento de aprendizagens/saberes sobre a Educação Infantil. A construção de 

aprendizagens/saberes específicos para a docência na Educação Infantil, para todos os 

entrevistados, está ligada aos conhecimentos teóricos e práticos – os quais eles apontam 

como relevantes para sua formação. Os seus dizeres, por unanimidade, conferem 

supremacia a relação teoria-prática no desenvolvimento de suas aprendizagens, como 

podemos observar em parte de suas falas nas quais pinçamos os aspectos que eles dão 

sentido a relação teoria-prática no Estágio Supervisionado em Educação Infantil no 

CAP/UERN
32

. 

QUADRO 4: A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA PARA OS 

ESTAGIÁRIOS 

Aprimorar na prática conceitos teóricos que já tinha. (Mariana). 

Transpor para prática conceitos teóricos. (Mariana). 

Aperfeiçoar saberes que tinha construído nas disciplinas. (Juliana). 

Os conhecimentos práticos que o Estágio ajuda a construir só são possíveis porque é 

associado a uma teoria. (Juliana). 

No Estágio aperfeiçoamos saberes teóricos, somos apresentados à prática e iniciamos a 

construir conhecimentos práticos. (Juliana). 

Agente com a teoria no momento da prática vai experimentando. A teoria dá o suporte 

para fazer aquele movimento: existe a situação ai você lembra do que estudou e vai 

testando, refletindo, experimentando e nesse movimento vai aprendendo, eu acho que 

teoria e prática se alimentam. (Juliana). 

Propicia você colocar em prática determinados conhecimentos construídos nas 

disciplinas. (Marcos). 

                                                           
32

 As falas do quadro são parte dos enunciados dos Estagiários, as quais estão na íntegra na citação neste 

tópico que expressa seus discursos.  
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Os estudos teóricos, as atividades práticas com a docência no Estágio submete o 

Estagiário a desenvolver saberes e habilidades. (Marcos). 

No Estágio você consegue construir saberes necessários a um profissional porque 

alguns são saberes de cunho teórico e outros de cunho prático.(Marcos). 

É um momento de consolidação de saberes teórico-prático – dos que construiu nas 

disciplinas e também dos que você constrói durante a experiência do Estágio. (Paulo). 

A junção da teoria e prática é que possibilita agente planejar, reconhecer melhor as 

características das crianças e da Educação Infantil. (Paulo). 

Agente inicia a construir saberes nos estudos teóricos nas disciplinas e eles se afirmam 

no Estágio. (Paulo). 

A construção de saberes na graduação depende dos estudos teóricos realizados nas 

disciplinas em conjunto com a experiência da prática de Estágio. (Paulo). 

Fonte: Quadro organizado pela autora com base nos dizeres dos Estagiários. 

 

Fica evidente por meio dos enunciados dos partícipes da pesquisa que o Estágio 

Supervisionado representa um espaço onde os estudantes têm a oportunidade de 

estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, configura-se em uma atividade onde 

eles colocam em prática teoria estudadas aproximando os conhecimentos acadêmicos 

das práticas a serem desenvolvidas no contexto profissional onde poderão atuar. Nos 

seus dizeres encontramos indícios de que o Estágio pela relação teoria-prática que ele 

propicia resulta em conhecimentos novos para os graduandos. Por meio dele os 

acadêmicos problematizam o contexto escolar e busca referências teóricas para 

interpretar e compreender a natureza, a especificidade e as relações que se estabelecem 

no trabalho pedagógico com as crianças. As enunciações nos permitem diagnosticar o 

campo de Estágio como um espaço privilegiado para a elaboração de uma síntese 

dialética entre a teoria e prática e, desmistificar a ideia de que somente a teoria é 

suficiente para a construção de conhecimentos específicos sobre a profissão docente ou 

que tão somente a prática em detrimento da teoria dá conta da formação do professor. 

A literatura que trata da formação de professores discute concepções que 

privilegiam a prática como imperativo para a construção de saberes e competências 

docentes. Entre elas encontramos o “professor reflexivo” Schön (2000) pensamento que 

tem figurado nos debates sobre o desempenho profissional - conforme esse autor o 

chamado professor reflexivo pensa a sua prática a partir dela mesma, do que resulta da 

sua experiência de trabalho, o que constitui-se um problema uma vez que reduz a 

formação ao conhecimento tácito, ou ao que Schön (2000, p. 17) chama de “zonas 

indeterminadas da prática – a incerteza, a singularidades e os conflitos de valores – que 



200 

 

escapam aos cânones da racionalidade técnica”. Ou seja, dizem respeito a situações 

problemáticas presentes no dia a dia e que, segundo Schön, tem sido um aspecto central 

na prática profissional. 

 Acreditamos que a prática não fala por si mesma, não se pode negar a 

objetividade da ciência e o caráter histórico da produção do conhecimento. Defendemos 

a superação do princípio da transmissão-assimilação, pelas dicotomias teoria-prática, 

pensar-fazer e, acreditamos que isso é possível através da extensão e da pesquisa. É 

preciso haver a superação da dicotomia entre teoria e prática nos cursos de formação, 

isto está diretamente relacionado à política de valorização da pesquisa e extensão 

empreendida pela instituição formadora, como também, com o compromisso do 

professor universitário. Pontuamos ainda, que o Estágio também é um dos proponentes 

que rompe com o distanciamento da teoria-prática. 

Referenciados em Bakhtin (2008) quando faz análise do discurso de Dostoiévski 

no livro problemas da poética de Dostoiévski e estuda as relações dialógicas 

pertencentes ao campo do discurso, no qual  reflete sobre a voz do narrador e enfatiza 

que a voz do narrador não coloca as outras sob seu comando, mas requisita a voz do 

leitor para o diálogo  e para entrar no entrevero dos vários planos ideológicos que são 

chamados para o romance, que é comparado a uma arena, com todos os pontos de vista 

em disputa e em igualdade de condição. Como leitor dos discursos dos Estagiários 

entramos no diálogo com eles se constituindo como mais uma voz nesse texto, não se 

impondo como uma palavra única e definitiva, mas como mais uma voz persuasiva na 

teia dialógica da pesquisa desenvolvida por nós. 

Neste sentido, analisamos que as falas dos acadêmicos revelam problemas de 

desarticulação entre as disciplinas, de dissociação entre a teoria e a prática pelos 

docentes formadores, visto que, em nenhuma das enunciações destes Estagiários 

aparecem outros momentos durante o curso em que eles tiveram oportunidade de fazer 

relações entre a teoria e prática, como também conexão entre o próprio componente de 

Estágio Supervisionado e outras disciplinas do curso. Pelas enunciações inferimos que 

as disciplinas do curso fazem pouca relação com o conhecimento e a vida do aluno. Isso 

permite dizer que as relações entre as disciplinas são quase inexistente e a articulação 

que elas fazem com os aspectos práticos são bastante escassos. Os dizeres indicam que 

os graduandos tiveram poucas oportunidades de fazer relação entre os conteúdos que 

estudaram nas disciplinas teóricas e os contextos de atuação profissional, por 

conseguinte, a ausência de enunciações sobre a vivência das atividades de pesquisa e 
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extensão nos conduz a pensar que estas atividades são pouco desenvolvidas no 

Departamento de Educação no qual esses Estagiários fazem o curso de Pedagogia. 

Pelos dizeres dos Estagiários percebemos que há uma difusa relação entre a 

teoria e a prática entre as disciplinas e os contextos profissionais onde os Estagiários 

podem atuar, esse curso de Pedagogia parece não explorar suficientemente a prática 

dando mais ênfase à formação teórica, por sua vez o Estágio Supervisionado se 

apresenta como condição necessária, na visão dos entrevistados, para o processo de 

pensar, refletir, pesquisar e construir conhecimentos sobre a educação. A partir da 

análise dos enunciados percebemos que dois fatores sobressaíram-se: o primeiro que 

esse curso de Pedagogia enfatiza mais a dimensão teórica do que a prática; o segundo 

que o Estágio aprece como momento decisivo para que ocorra a relação teoria-prática – 

fusão necessária para a construção dos fundamentos necessários para a formação 

docente. 

Pelos dizeres dos entrevistados o Estágio constituiu-se como o principal indício 

da força desse curso para o qual convergem todos os demais estudos de fundamentação 

que são decisivos no processo de fazer-se pedagogo, visto que, a prática é restrita nos 

outros componentes curriculares e há poucas oportunidades das atividades de pesquisa e 

extensão. Através das enunciações observamos que as teorias estudadas nas outras 

disciplinas transformam-se em uma importante ferramenta diante das situações novas e 

desafiantes que a prática suscita – por essa via, inferimos que a força desse curso move-

se em torno do ato de pensar, teorizar e refletir sobre o processo educacional. E, por 

conseguinte, isso é possível através do movimento teoria-prática o qual é constitutivo da 

complexa relação pensar e praticar que alimenta permanentemente o processo reflexivo 

que amplia os conhecimentos construídos. 

Nota-se que, se, por um lado, a força teórica faz silenciar a prática, por outro, 

essa força adquire mais sentido e, portanto, ainda mais força quando se materializa no 

contexto da prática do Estágio. Nas falas desses Estagiários o Estágio Supervisionado 

em Educação Infantil tem um papel importante para o estabelecimento da relação teoria 

e prática, aproximação da realidade, apontar questões do cotidiano escolar, ajudar a 

olhar, interpretar e propor alternativas que se transformam em novas práticas, ponto de 

partida para novas indagações e construção do conhecimento.  

A fim de favorecer o debate sobre os desafios que espreitam a formação do 

profissional da Educação Infantil nesse curso de Pedagogia em relação à teoria e à 

prática, conexão bastante problemática no campo da formação de professores, 
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pontuamos que os fundamentos teóricos, em comparação com a experiência prática, de 

acordo com os enunciados dos Estagiários pesquisados, obtiveram maior peso na 

estrutura e na prática curricular do curso - isso sinaliza força, mas também fraqueza 

porque se os estudos teóricos fazem crescer o domínio de conhecimentos, por outro 

lado, contribui para dispersão da prática dificultando a afirmação de um estatuto 

teórico-prático no curso. 

Sabemos que a questão da relação indissociável entre teoria e prática já foi, e 

ainda é, muito discutida em educação, mas nosso propósito é evidenciar a importância 

dessa relação para a construção de aprendizagens/saberes específicos sobre a Educação 

Infantil no curso de graduação em Pedagogia – as próprias vozes dos Estagiários 

revelam o quanto é possível aprender com esse binômio. Por outro lado, como os 

enunciados enfatizam o Estágio é fonte viva dessa relação, por excelência esse 

componente curricular se desponta como referencial teórico-prático que não dissolve 

uma dimensão da outra e exige revisitar essa relação. Analisando os dizeres dos 

Estagiários percebemos alguns elementos que estão envolvidos na constituição da 

identidade do Pedagogo e que podem constituir-se como elementos propiciadores da 

construção de conhecimentos/saberes. Dentre eles o Estágio desponta como um dos 

aparatos principais por consubstanciar a teoria e a prática nas atividades vivenciadas 

pelos na proposta de Estágio. Parece claro que a relação teoria-prática acontece mais por 

meio do próprio Estágio sem, contudo, ser evidenciada na relação entre os outros 

componentes curriculares da grade curricular desse curso e o próprio Estágio.  

As vozes colocam em evidência os limites e a complexidade da relação teoria-

prática nesse curso de Pedagogia, pelos dizeres percebemos que os momentos de 

articulação da academia com os contextos onde os licenciandos poderão atuar são 

mínimos; outra limitação que identificamos pelas suas falas é que há o momento da 

teoria e o momento da prática, depois se tenta estabelecer uma relação direta e imediata 

entre um momento e outro. Esses aspectos revelados nos conduzem a compreender a 

necessidade de criar condições para uma inter-relação mais efetiva entre teoria e prática 

no processo formativo do licenciando - articular teoria-prática não é uma decisão 

metodológica neutra é uma opção séria e rica em possibilidades é preciso entender que 

nem sempre o conhecimento teórico é suficiente e que a prática pela prática pode se 

tornar vazia.  

Freitas (1996) mostra que as disciplinas de Prática de Ensino e de Estágio Su-

pervisionado foram historicamente desvalorizadas nos cursos de licenciatura. Até pouco 
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tempo atrás, o Estágio era realizado ao final do curso de Pedagogia e era organizado de 

modo burocrático. Além disso, ocupava pouco espaço na política científica e acadêmica 

da universidade. Segundo Pimenta e Lima (2004), o movimento de valorização da 

pesquisa no Estágio tem suas origens na década de 1990, quando os professores de 

didática começaram a questionar sobre a indissociabilidade entre a teoria e a prática. 

Freitas (1996) propõe como superação da dicotomia entre teoria e prática a inserção na 

práxis pedagógica das escolas e a análise do cotidiano escolar e de seus estruturantes. 

Vasquez (2007), apoiado em Freitas (1996), define práxis como uma atividade teórico-

prática que traz as dimensões teóricas e materiais articuladas pelo trabalho. Neste 

contexto, acreditamos que a construção dialética do saber acadêmico está entrelaçada 

com a afirmação dos valores éticos políticos e culturais. Sua tessitura na graduação em 

Pedagogia se efetiva na relação com a diversidade de atores sociais que convivem em 

um determinado espaço sócio-político e na articulação dos conhecimentos científicos 

com a prática social realizada nos componentes curriculares que oportunizam aos 

discentes conhecer mais profundamente as especificidades do processo da educação. 

Considerando esses aspectos, é relevante destacar que os estudantes demonstram 

em suas falas ter acesso a um aporte teórico atualizado, sempre discutindo, 

questionando e construindo paulatinamente seu conhecimento, por outro lado, o desafio 

que está posto, diante das análises empreendidas por nós a partir de seus dizeres, e, 

denota a preocupação repensar a prática, essa dimensão exige um novo olhar na 

vivência da docência dos professores formadores - novas estratégias e/ou reformulações 

que permitam avanços na relação entre os componentes curriculares que dão corpo ao 

currículo do curso, principalmente, articulação entre esses componentes e os Estágios 

Supervisionados, e, ênfase nas atividades de pesquisa e extensão de maneira que 

possibilite aos futuros Pedagogos enfrentar e compreender claramente as 

particularidades do exercício da profissão, assim como de acompanhar as mudanças 

contextuais na área em que irá atuar. 

Sabemos que a relação teoria-prática está permeada de contradições, de 

impasses, mas também de grandes descobertas, de superação do teoricismo ou 

pragmatismo que se engendrou pela academia, as relações dialógicas devem ser cada 

vez mais estreitadas, precisam ter ressonância nos meios acadêmicos. É nessa relação 

dialética, que não esconde os conflitos, que os revela, que consegue a partir deste 

contexto construir caminhos coletivos, que é possível fomentar novos processos 

formativos que levem em consideração a Universidade enquanto espaço de formação 
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que deve proporcionar ambiências pedagógicas para a construção de aprendizagens. O 

processo de diálogo da teoria com a prática que se efetiva através do Estágio articulado 

com outros componentes curriculares do curso de Pedagogia, proporciona aos 

acadêmicos entrarem em contato com a realidade educacional do contexto a qual 

pertence, a fim de que eles possam compreender os aspectos inerentes à educação 

formal das crianças. 

O estágio tem contribuído para que os estudantes saiam do contexto acadêmico 

para vivenciar experiências com os sujeitos o contexto educativo onde poderão atuar, 

aproxima o conhecimento científico com os saberes construídos coletivamente por esses 

sujeitos isso demonstra, de forma bem evidenciada, que esse componente curricular tem 

sido essencial na construção da identidade dos graduandos trazendo para cada estudante 

a possibilidade de reestruturar os seus saberes e construírem coletivamente novos 

saberes. O estágio ultrapassa os limites da sala de aula e adquire uma dimensão ética, 

política e social, que se efetiva a partir das relações que se estabelecem entre 

Professores Colaboradores, graduandos Estagiários, Professores Supervisores e as 

crianças. Ademais, o estabelecimento de relações de proximidade com os contextos de 

Educação Infantil pode oportunizar a desconstrução de estereótipos e preconceitos 

historicamente arraigados em nossa sociedade – no processo dialético entre teoria-

prática, que nesse caso específico ocorre por meio do Estágio Supervisionado, novos 

paradigmas são construídos.  

Diante disso, é inoportuno pensar a formação de professores descontextualizada, 

ou seja, sem que se evidencie a relação teoria-prática, essa relação precisa ser 

compreendida como eixo norteador da formação docente, evitando, assim, a separação 

desses dois pólos, o que torna o currículo fragmentado. Nesse sentido, inferimos que o 

Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia no qual os alunos Estagiários partícipes de 

nossa pesquisa estão vinculados necessita rever a questão da relação teoria-prática no 

sentido de que os professores formadores em suas práticas cotidianas garantam a 

interdisciplinaridade entre os componentes curriculares que constituem o programa 

formativo desse curso. Estabelecendo um diálogo interdisciplinar, principalmente, com 

o componente Estágio Supervisionado evitando a dicotomia da relação teoria e prática. 

Na concepção histórica, incrustada na universidade, a abordagem conteudista – 

racionalidade técnica sempre garantiu lugar de destaque, no entanto, em decorrência de 

novas formas de organização do trabalho que demanda um profissional com autonomia 

intelectual, nos últimos tempos ela passa a ser questionada, e em seu lugar passa a 
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serem discutidas outras abordagens de formação na linha da razão prática - olhar para a 

prática como lugar do aprender a ensinar, de aprendizagem e construção de saberes da 

profissão, a valorização da reflexão no processo de formação profissional alvo do 

pensamento de Schön (2000), que entende o conhecimento profissional enquanto um 

processo no qual um resultado inesperado pode levar à reflexão (reflexão-na-ação), que 

tem uma função crítica, questionando a estrutura de pressupostos do ato de conhecer-na-

ação. No mesmo tom de contraposição à racionalidade técnica, surge o conceito de 

racionalidade crítica, proposto por Contreras (2002), que vem para ampliar a questão da 

reflexão sobre a ação educativa. Acrescentando um viés crítico ao contexto em que tal 

ação ocorre, conduz os professores a questionarem sua concepção de sociedade, de 

escola e de ensino. Nessa perspectiva, os professores participam tanto da construção do 

conhecimento teórico quanto da transformação do pensamento e da prática social. 

Tardif (2000) aponta a epistemologia da prática profissional, cuja finalidade seria 

revelar os saberes que englobam “os conhecimentos, as competências, as habilidades e 

as atitudes, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (p. 

11), visando compreender a natureza desses saberes, assim como o papel que 

desempenham tanto no processo do trabalho docente quanto na identidade profissional 

dos professores. Coloca em evidência o caráter narrativo dos saberes docentes - os 

professores ao serem inquiridos sobre seus saberes acabam por contar história de seu 

saber-ensinar. 

Compreendemos que tanto o modelo da racionalidade técnica quanto o modelo 

da racionalidade prática têm suas fragilidades, a superação da visão da formação de 

professores como uma atividade meramente técnica parte do princípio de conceber o 

ensino como uma atividade complexa que demanda dos professores uma formação que 

ultrapasse o mero desenvolvimento de habilidades técnicas ou simplesmente o 

conhecimento aprofundado de um conteúdo específico. A união entre a teoria e a prática 

de maneira que elas se retroalimentem nos cursos de formação inicial passa pelo desafio 

de prover o ensino de um corpo crescente de conhecimentos técnico-científicos e, 

simultaneamente, favorecer o desenvolvimento de outros tipos de conhecimentos 

necessários ao futuro exercício profissional sem sobrecarregar os currículos com 

atividades meramente teóricas ou práticas. Para isso, os professores formadores devem 

ter autonomia, competência pedagógica, política para fazer escolhas e seleções nos 

conhecimentos e estratégias a que os graduandos serão expostos. 
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O Estágio como elemento curricular responsável por organizar a unidade entre 

teoria e prática deve ser concebido com a visão de um “campo” de possibilidades, como 

uma prática reflexiva que enriquece a teoria-ação. Fazenda (1991) diz que o Estágio 

vem sendo órfão de prática e de teoria. A redução dos estágios à prática instrumental 

acontece pela dissociação entre teoria e prática a qual traz o empobrecimento na 

formação profissional docente o que evidencia a necessidade de superar esse 

distanciamento, uma vez que a articulação teoria e prática está intimamente relacionada 

à unidade indissociável entre ensino e pesquisa, à prática interdisciplinar, ou seja, um 

diálogo entre os diversos componentes curriculares e os objetos específicos de cada um 

deles. 

Enquanto processo de apreensão da realidade, o Estágio deve sugerir como o 

aluno a apreende, precisa conduzir o ver do aluno, para que ele enxergue em cada 

detalhe “o todo, a totalidade, o como agir” que, somado ao “ver dos outros (…) pode 

descortinar novos horizontes para projetos educativos mais audaciosos” (ANDRÉ & 

FAZENDA, 1991, p. 21). Essas autoras definem o Estágio como um processo de 

apreensão da realidade concreta, que se dá por meio da observação e de experiências. 

Tal apreensão requer uma atitude interdisciplinar, pois a leitura da realidade exige 

instrumental adequado que envolve o saber observar, descrever, registrar, interpretar e 

problematizar a realidade. Isso, por sua vez, oportuniza aos graduandos conhecer os 

aspectos indispensáveis para a construção da sua identidade e dos saberes do dia-a-dia, 

perceber melhor sua área de atuação e, afastar da compreensão até então corrente de que 

o Estágio seria somente a parte prática do curso.  

Defendemos que se o Estágio conseguir, no processo de formação, criar as 

condições necessárias para o aluno aprender e interpretar dados da realidade, 

relacionando-os com outros conhecimentos e saberes, irá permitir que o graduando 

compreenda o seu campo específico de atuação, as relações de produção e de trabalho e 

as ingerências do mercado no campo profissional. Para além da discussão do nosso 

objeto de estudo, compreendemos que o processo de formação nesse curso de 

Pedagogia deve ser repensado de maneira que perceba o aluno graduando como o futuro 

profissional que atuará em contextos escolares ou não escolares num trabalho que 

necessita do conhecimento sobre a criança e seu desenvolvimento, seu processo de 

aprendizagem como também as especificidades do trabalho educativo, como especifica 

o PPC (2008). Precisa ser pensado no coletivo dos professores formadores do curso, os 

quais devem reconhecer a importância da prática articulada à teoria, incorporando-as em 
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sua metodologia de trabalho como um princípio epistemológico que perpasse todo o 

percurso de formação do acadêmico durante o curso. 

Consideramos que este episódio de análise a respeito do entrelaçamento da 

teoria e da prática na formação de professores no curso de Pedagogia, oportuniza 

indagações instigantes, assim como reflexões a respeito do trabalho pedagógico no 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, que mereçam uma atenção especial. Os 

pressupostos pontuados são necessários para a definição da posição e dos 

conhecimentos a serem desenvolvidos no Projeto Curricular do Curso e, na proposta de 

Estágio, uma vez que, qualquer modificação na organização dos conhecimentos do 

curso deverá decorrer de investigação, análises, reflexões e discussões coletivas. 

Acreditamos que as considerações levantadas no percurso do desenvolvimento 

desse tópico podem ser consideradas de grande relevância para o diálogo sobre as 

possíveis premissas que podem minimizar a distância existente entre teoria e prática no 

percurso de formação dos alunos do curso de Pedagogia. As proposições discutidas nos 

encaminharam para entender que no Estágio Supervisionado do CAP/UERN a relação 

teoria-prática resulta de influências mútuas, tendo em vista que a teoria tem 

repercussões diretas na prática, que por sua vez, influenciam e atualizam o processo de 

ensino-aprendizagem teórico. Por outro lado, evidencia que o componente curricular 

Estágio Supervisionado nesse curso é o momento privilegiado para que essa articulação 

teoria-prática ocorra, já que como foi dito, há escassas atividades de pesquisa e extensão 

no referido curso e, os componentes curriculares dificilmente se relacionam com os 

contextos de prática de modo que possa associar teoria, prática, conteúdo, 

intencionalidade e condições para à ação.  

Sendo assim, o Estágio Supervisionado com todas as suas nuances, nesse curso, 

aparece como um diferencial na construção de aprendizagens/saberes a partir da relação 

teoria-prática. As considerações apresentadas neste tópico poderão ser ampliadas e 

sistematizadas na revisão do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia do CAP/UERN, 

na direção de uma proposta de formação que garanta a relação teoria-prática não só no 

Estágio Supervisionado, mas também nos outros componentes curriculares; além disso, 

sejam minimizadas as dificuldades que foram detectadas por meio das falas dos 

Estagiários entre as quais: falta de integração entre disciplinas, ausência ou dificuldade 

de entrosamento do Estágio Supervisionado com outras disciplinas, falta de articulação 

entre os componentes curriculares e contexto escolares. 
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Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais na formação docente, mas, 

ainda que distintos são inseparáveis, definindo-se e caracterizando-se sempre um em 

relação ao outro. Para que a relação entre teoria e prática ocorra de maneira dinâmica 

tem que ter presente o entendimento da lógica dialética, ou seja, compreender as 

relações de tensão que se estabelecem no processo de ensino e aprendizagem, um 

enfrentamento da realidade na busca de compreendê-la em sua totalidade – no próprio 

movimento do teórico e do real. A relação teoria-prática reveste-se de significado 

político por realizar a articulação de uma teoria de compreensão da realidade com uma 

prática específica, tendo em vista o contexto histórico e social que as gerou.   

A construção da aprendizagem da docência e seus movimentos construtivos 

repercutem na produção de ser e de se fazer professor se temos que formar professores 

para a Educação Infantil somos obrigados a levar em conta a relação particular que este 

sujeito da docência precisa ter com as concepções e conhecimentos sobre a infância, o 

desenvolvimento da criança e sua aprendizagem. Não se pode pensar a formação do 

docente da Educação Infantil do ponto de vista da didática pura, é necessário pensar a 

organização do trabalho pedagógico a partir das construções sobre esta realidade e como 

os sujeitos que nela transitam se desenvolvem.  

Neste caso o papel do curso de Pedagogia é aproximar os futuros docentes das 

condições de desenvolvimento das crianças com as quais irão atuar, tomando para si a 

compreensão desses processos de aprender. Desse modo, é necessário reconhecermos 

que a formação desses futuros profissionais tem especificidades e que não pode 

prescindir da compreensão dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional. Os 

processos formativos na graduação implicam um tipo de trabalho teórico-prático que 

pode imprimir a partir da produção de saberes rupturas e avanços na construção do 

processo constitutivo de ser professor.  

Acreditamos, pois, que tal processo na graduação vai sendo tecido e suscitando 

reorganização das trajetórias pessoal e profissional, podendo culminar na autonomia 

docente. Instaura-se no entre – jogo do ensinar-aprender que envolve os atores do 

processo educativo (professores e crianças), construção de conhecimentos que vão se 

constituindo como aprendizagens formativas. No tópico seguinte, apresentamos 

aspectos do processo formativo no curso de Pedagogia que servem como substrato 

importante para a construção de aprendizagens específicas sobre a Educação Infantil. 
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4.3 OS ELEMENTOS DE UM PROCESSO FORMATIVO QUE CONTRIBUEM 

PARA QUE GRADUANDOS NO CURSO DE PEDAGOGIA CONSTRUAM 

APRENDIZAGENS ESPECÍFICAS SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Pesquisadores, docentes e de maneira mais geral a sociedade civil, nos últimos 

anos, têm creditado ao curso de Pedagogia a ampliação de conhecimentos conceituais e 

possibilidade de formar com maior maturidade profissionais para exercer a docência na 

Educação Infantil. De acordo com as análises realizadas no tópico anterior, por meio 

das falas dos graduandos Estagiários, percebemos que o processo formativo neste curso 

de Pedagogia se desenvolve em dois diferentes momentos: os estudos teóricos das 

disciplinas e os Estágios Supervisionados. No PPC (2008) os estudos estão organizados 

em três núcleos de estudos distintos (básicos, aprofundamento e diversificação, e 

integradores). Esses núcleos de estudos são compreendidos como parte constitutiva de 

todo o currículo, cuja função consiste em nortear o processo acadêmico de formação.  

QUADRO 5: OS NÚCLEOS DE ESTUDO CONSTITUTIVOS DO PPC DO 

CAP/UERN 

 

NÚCLEOS DE 

ESTUDOS 

ABRANGÊNCIA COMPOSIÇÃO C/H % 

 

 

 

Básicos 

Dirigido ao estudo 

da atuação 

profissional e da 

multiculturalidade 

da sociedade 

brasileira, através 

da literatura 

especializada, da 

reflexão e de ações 

criticas. 

- Discip. Introdutórias 

- Discip. de Fundamentos 

- Discip. de Especialização 

-Discip.  Apl. Tecnoló-     

gica 

 

 

 

 

 

   165 

   600      

1.620 

     60 

 

 

 

 

 

 

    5,14 

  18,72 

  50,54 

    1,87 

 

 

 

 

 

   

  SUB-TOTAL 2.445   76,27 

 

 

 

 

Aprofundamento 

e Diversificação 

Destinado às áreas 

de aprofundamento 

profissional 

estabelecidas na 

proposta. 

 

 

-Discip.de Aprofund. 

-Discip. Optativas 

-Seminários Temáticos 

-Práticas Pedagógicas 

Programadas 

-Monografia 

-Laboratório de 

Monografia 

 

   120 

   120 

   120 

   135 

     

   120 

     45 

 

    3,75 

    3,75 

    3,75 

    4,21 

   

    3,75 

    1,40 

   

  SUB-TOTAL   660   20,61 

 

Integradores 

Voltado a 

favorecer o 

enriquecimento 

Participação orientada em 

atividades que envolvem o 

Ensino, a Pesquisa e a 
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curricular. Extensão. 

SUB-TOTAL 

 

   100 

 

    3,12 

   

TOTAL 

 

3.205 

   

100,00 
Fonte: PPC, (2008, p. 45). 

 

O PPC (2008, p. 44) diz que embora organizado em três núcleos de estudos 

distintos (básicos, aprofundamento e diversificação, e integradores), o processo 

acadêmico de funcionamento do Curso aponta que a formação do pedagogo não deve 

ocorrer por meio dos núcleos separados entre si, mas em função de inter-núcleos, de 

modo a formar para o exercício integrado e indissociável da docência e da gestão em 

processos educativos escolares e não-escolares, bem como, da produção e difusão do 

conhecimento científico e tecnológico do campo educacional. Entendemos que esses 

núcleos representam interpretações e posicionamentos de diversos atores em relação à 

identidade do Pedagogo, às finalidades do curso de Pedagogia e ao seu estatuto teórico e 

epistemológico.  

As disciplinas, atividades e práticas que integram cada núcleo indicam a 

existência, no âmbito do curso de Pedagogia do CAP/UERN vínculos conceituais, 

temáticos e de abordagem metodológica, condição importante para que saberes 

pertencentes a diversos campos disciplinares que dão conta de preparar o estudante 

Graduando de Pedagogia no processo de construção dos conhecimentos inerentes à 

profissão docente. No entanto, referenciados nos enunciados dos Estagiários 

evidenciados nos tópicos anteriores, identificamos que existe falta de articulação entre 

esses núcleos, sobretudo no que se refere à articulação entre teoria-prática; na tênue 

aproximação entre formação acadêmica e exercício profissional; na articulação entre os 

núcleos de estudo e as diversas disciplinas que compõem o currículo. 

As enunciações dos Estagiários e as especificidades observadas no PPC 

(2008) sinalizam que este curso de Pedagogia em sua estrutura curricular possui um 

compromisso com a formação de seus alunos, futuros profissionais da educação, que 

ultrapassa a dimensão do ensino teórico, entretanto, na consolidação e/ou vivência desse 

projeto há dicotomização entre conhecimentos teóricos e prática pedagógica, apresenta 

determinados limites, em parte definida pela pouca ênfase que dá ao campo teórico-

investigativo da educação e no do trabalho pedagógico. A educação, como prática social 

que é, tem reflexos nos processos da formação dos educadores, na medida em que 
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propicia/promove pensar/conhecer as práticas pedagógicas dos sistemas de ensino, no 

sentido de provocar sua constante reelaboração. 

Em linhas gerais, discutimos os elementos do processo formativo no curso 

de Pedagogia, em específico dando visibilidade ao Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil, defendendo a visão de unidade entre a dimensão epistemológica e a 

profissionalizante na formação do docente da Educação Infantil, reconhecendo a 

pesquisa como atitude investigadora diante da realidade educacional – como 

dinamizadora do currículo, como ação organizada pelo/no curso voltada para o 

atendimento de demandas sociais manifestas na realidade próxima, bem como, 

contribuidora para a produção de conhecimentos educacionais capazes de conduzir a 

formação docente. Compreendemos a atitude de pesquisa como um princípio formativo, 

como elemento significativo para que o educador se perceba como pesquisador. Esse 

princípio demanda a busca de inter-relações entre as disciplinas, ou seja, entre os 

núcleos de estudos e, entre a academia e os sistemas de ensino. Por conseguinte, a 

pesquisa deve se constituir numa prática sistemática em todos os componentes 

curriculares de cada núcleo.  

Ademais, concebemos a atividade de Estágio também como uma atividade 

de investigação, visto que, o Estágio tem como objetivo precípuo propiciar um ambiente 

adequado para a pesquisa estimulando a capacidade investigativa dos Estagiários, os 

quais através das observações, vivências e registros que realizam durante o processo de 

Estágio desenvolvem reflexões científicas em torno dos fenômenos educacionais, da 

gestão dos sistemas educacionais e da formação docente. O Estágio deve garantir a 

indissociabilidade das práticas de ensino, pesquisa e extensão, promovendo permanente 

articulação com a realidade educacional em suas múltiplas dimensões e, possibilitar a 

articulação entre a universidade e as instituições educativas. 

Ao falar sobre como percebem o caminho percorrido na universidade para 

construção de saberes sobre a criança e sobre a Educação Infantil, os Estagiários 

participes de nossa pesquisa dizem: 

 

Através da experiência do Estágio eu percebo que eu tinha conceitos 

sobre esses saberes porque eu havia estudado sobre o que é a 

criança, como ela se desenvolve. E também sobre as novas funções da 

Educação Infantil, que eixos devem ser trabalhados na Educação 

Infantil eu tinha esses conceitos elaborados diante das disciplinas que 

eu estudei anteriormente. A questão também de como fazer um 

planejamento, como organizar uma rotina eu também já tinha noção. 
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Mas na prática é diferente, na prática você coloca em questão o que 

você sabe ou pensa que sabe, na prática é o fazer é aplicação daquilo 

que você estudou. Eu destaco que o Estágio me ajudou a pensar mais 

sobre esses conceitos que eu tinha sobre criança, sobre o que deve ser 

a Educação Infantil, como realmente desenvolver as atividades nesse 

ambiente, o que é necessário. Então com a prática eu pude ver isso de 

maneira mais consistente, e, confesso que é bem mais complexo do 

que estudamos. Na observação e na docência eu pude aprofundar 

essas questões que eu havia estudado teoricamente, e, pude comparar 

realmente na realidade. No contato com as crianças eu pude ver 

realmente como elas são, eu pude aprender mais com elas do que no 

ouvir falar da teoria. Por exemplo, um saber que realmente elaborei 

no Estágio foi perceber como a afetividade e a ludicidade realmente 

influencia na aprendizagem da criança. Uma atividade bem planejada 

observando essas singularidades funciona de verdade. Mas percebi 

que depende do preparo do professor, a maneira como ele organiza 

as atividades e apresenta essas atividades é crucial porque ele pode 

trazer ou não a participação da criança. Apesar de ter estudado 

alguns apontamentos nas disciplinas, na prática na relação com as 

crianças e observando-as eu compreendi melhor isso sobre a 

importância do lúdico para motivar e ajudar a criança a interagir 

melhor com o conhecimento. Eu não tive muita dificuldade em fazer 

na prática as atividades planejadas de maneira lúdica. Um exemplo 

foram as contações de histórias quando eu iniciei o Estágio as 

crianças diziam que não gostavam de ouvir histórias e quando 

comecei a desenvolver o projeto todas participavam e queriam até 

mais. Então a prática do Estágio me deu mais subsídios para 

compreender como lidar com as crianças, como me relacionar com as 

crianças, e, também como planejar para elas de maneira que aquelas 

atividades realmente tenham sentido para elas e sejam prazerosas, 

percebi que o lúdico é uma ferramenta indispensável. O professor de 

Educação Infantil tem que saber fazer isso, foi um dos saberes que 

realmente eu construi no Estágio porque diz respeito a dinamicidade 

da prática docente. Com respeito a outros saberes eu percebo que o 

próprio conceito de criança eu acho que foi se reconstituindo como 

expus anteriormente eu tinha um conceito antes sobre criança, na 

academia durante as disciplinas ele se modificou e agora no Estágio 

em contato com elas também sofreu uns ajustes porque eu passei a 

ver realmente a lógica da criança em ação: como ela pensa para 

organizar algo, para realizar uma atividade e tudo que ela faz tem 

sentido, não é por acaso ou coincidência – a criança é um sujeito 

pensante, capaz de fazer muitas coisas. Claro que as teorias atuais 

dizem isso, eu estudei isso nas disciplinas, mas para dizer a verdade 

eu desconfiava disso. Mas por meio do Estágio eu pude ver que na 

realidade isso acontece mesmo, a partir do momento que passei a 

observá-las e quando tive a oportunidade de desenvolver atividades 

com elas eu realmente pude confirmar. Eu destaco que realmente o 

Estágio como uma atividade prática reafirma ou serve para 

desconstruir algumas posições que temos, ele é um momento muito 

rico de pesquisa mesmo. (MARIANA, 2012, p.10-11, grifos nossos.). 

 

Antes do Estágio eu tinha alguns saberes teóricos sobre conceito de 

criança, de Educação Infantil e sobre planos de aulas. Mas uma 

docência com crianças vai muito além desses conhecimentos que eu 
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considero de base. Para mim o Estágio contribuiu e muito porque 

ele é mais que uma prática de ensino, ele é um campo de pesquisa 

eu pude aperfeiçoar esses conceitos, compreender melhor algumas 

capacidades que o Professor de Educação Infantil deve ter como: a 

criatividade, o saber e experiência para trabalhar questões que 

envolve diversidade, a capacidade de saber utilizar o brincar como 

um recurso educativo, saber organizar a rotina de uma maneira 

criativa e significativa para a criança. A contribuição maior do 

Estágio é agente perceber realmente como é na realidade as crianças, 

como acontece na prática a Educação Infantil, ou seja, poder 

reafirmar alguns estudos teóricos que fizemos em outras disciplinas, 

mas também nos dá a oportunidade de perceber as fragilidades 

teórico-práticas que ainda temos relacionadas a docência na 

Educação Infantil. Porque não adianta eu saber como Piaget ou como 

Vygotsky ver a criança e o desenvolvimento de sua aprendizagem e na 

prática eu não saber criar situações de aprendizagens de maneira que 

estejam fundamentadas em uma ou em outra teoria. Não é somente 

saber teoricamente que o lúdico é uma das perspectivas que agente 

pode trabalhar na Educação Infantil, mas saber como colocar as 

atividades lúdicas dentro do processo. O saber incluir, envolver todas 

as crianças no processo de ensino e aprendizagem também é um 

saber de extrema importância que eu acredito que só na prática o 

professor vai construindo essa capacidade. Confesso que somente no 

Estágio não dá para construir todas essas habilidades, as atividade 

de pesquisa e extensão juntamente com os estudos das disciplinas 

também são importantes ferramentas para entendermos um pouco 

mais sobre o que é realmente esse cotidiano da Educação Infantil, 

também serve para compreendermos que só os conceitos teóricos 

não são suficientes para um perfil de profissional é preciso um 

movimento constante de teoria e prática. (JULIANA, 2012, p.24). 

 

Os saberes teóricos construídos nas disciplinas sobre a criança e seu 

desenvolvimento, sobre os eixos de trabalho da Educação Infantil, as 

linguagens a trabalhar nesse segmento, sobre o lúdico deram 

introdução a um conhecimento mais elaborado sobre a criança e a 

Educação Infantil. Participei de um projeto de extensão sobre 

contação de histórias para crianças no qual eu pude alimentar mais 

ainda meus conhecimentos e, durante a prática de Estágio digamos 

que os saberes ampliaram, principalmente, sobre o trabalho do 

profissional de Educação Infantil como por exemplo, os relacionados 

a mediação, a construção de procedimentos e materiais no processo 

de ensino e aprendizagem. O Estágio é como se fosse mais uma 

extensão e também um momento de pesquisa. Nesse Estágio eu 

refleti e aprendi mais sobre o fazer com as crianças, interação 

afetiva entre professor e alunos; a compreensão/expressão e uso das 

diversas linguagens. Sinceramente, eu percebo que o Estágio é um 

momento privilegiado para a investigação, para a reflexão e para a 

construção de saberes. No meu entender agente constrói saberes nas 

disciplinas teóricas, no Estágio nas extensões e na pesquisa, 

principalmente agente que não tem experiência de trabalho nesse 

segmento. (MARCOS, 2012, p.38). 
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A base teórica que me deu os primeiros suportes. Resumidamente 

posso citar: saberes sobre as características da Educação Infantil - o 

que é, suas funções, que eixos de conhecimento deve orientar o 

trabalho pedagógico com a criança de 0 a 5 anos, sobre como 

organizar uma rotina, sobre a importância do brincar. Enfim, antes 

do Estágio eu tinha conhecimentos sobre como a criança se 

desenvolve pautados nos teóricos, sobre como fazer um plano de aula. 

O Estágio contribuiu para ampliar esses saberes, para reconhecer o 

que preciso aperfeiçoar e aprofundar. A partir dele pude perceber 

que preciso construir conhecimentos sobre o fazer pedagógico no 

sentido de saber tratar determinados assuntos que permeiam a 

Educação Infantil como a sexualidade infantil, agressividade na 

infância, como trabalhar os limites com a criança, sobre como 

organizar as atividades necessárias para o desenvolvimento da 

autonomia da criança, lidar com situações de convivência entre as 

crianças, por exemplo, crianças que não quer interagir com os 

colegas ou com as atividades propostas, criança que faz perguntas 

sobre morte ou outros assuntos delicados de tratar. Diante de todas 

as atividades vivenciadas no Estágio eu acredito que o Estágio é 

consolidador de saberes que construímos teoricamente nas 

disciplinas estudadas como os saberes que já citei; o Estágio também 

contribui para verificarmos outros saberes que precisamos construir - 

leituras ou práticas que precisam fazer parte de nosso repertório de 

saberes. No meu perfil particularmente o Estágio foi possível de 

desenvolver melhor a capacidade de planejar com projetos; de como 

vivenciar atividades lúdicas como jogos e brincadeiras com as 

crianças; como organizar situações para trabalhar com a literatura 

infantil; observar realmente como deve ser organizada um rotina 

levando em consideração o cuidar, o educar e o brincar, perceber o 

que realmente chama a atenção da criança que é o aprender 

brincando com a arte, com o brincar, com o faz de conta, com o 

imaginário, com as atividades onde elas possam criar e explorar. Eu 

acho que o curso deveria proporcionar mais momentos em que 

fossemos a campo, já que muitos de nós não conhecemos a realidade 

do contexto de trabalho da Educação Infantil, acho que isso poderia 

acontecer através de extensões e de pesquisa, as quais são quase 

inexistentes no nosso Departamento. Apesar de no Estágio agente 

ter oportunidade de observar, investigar, praticar características que 

também correspondem a extensão e pesquisa.(PAULO, 2012, p.51 ). 

As enunciações dos Estagiários incitam a pensar o Estágio Supervisionado 

como eixo teoricamente fundamentado para a formação do docente para a Educação 

Infantil, a ser entendido como um instrumento de compreensão nas relações sociais, 

políticas e culturais que permeiam o contexto da Educação Infantil e intervenção do 

graduando na realidade superando a ideia de simples aplicação de conhecimentos 

apreendidos no curso. Nos dizeres dos Estagiários (destacados em negrito) encontramos 

a compreensão de Estágio como uma atividade investigativa, analítica e reflexiva que 

possibilita uma relação dialógica entre a teoria e a prática, confrontando uma à outra. 
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Pelas falas também podemos visualizar que todos Estagiários enfatizam 

como propiciadores da construção de saberes o papel das teorias – em nenhum 

momento os conhecimentos teóricos foram desconsiderados nas falas dos entrevistados. 

Pelo contrário, os dizeres nos permitem perceber que os conhecimentos teóricos têm 

exercido um papel importante na compreensão das especificidades da criança e da 

Educação Infantil, segundo as próprias professoras investigadas. Apontam inclusive, 

algumas especificidades do trabalho docente desenvolvido com as crianças, colocando 

como o conhecimento da teoria ajudou a compreender a criança e a Educação Infantil. 

Por outro lado, os Estagiários dão ênfase à atividade de Estágio como ponto de 

referência da relação entre teoria e prática, atividade que possibilita eles perceber as 

diferenças entre o que sabiam antes e que sabem agora após a vivência do Estágio. 

Segundo os participes da pesquisa seus saberes ampliaram a partir do conhecimento da 

teoria interagindo com a realidade/contexto da Educação Infantil do trabalho 

pedagógico por meio do Estágio Supervisionado. 

Neste sentido, analisando as vozes dos Estagiários, três premissas ficam 

claras na leitura que fazemos dos seus dizeres: a primeira delas é que eles (Estagiários) 

que frequentam a universidade e não tiveram ainda experiências profissionais na 

Educação Infantil, ou seja, não transitam entre universidade-escola, formação-trabalho 

levando e trazendo conhecimentos, saberes, experiências, teorias, práticas, inseguranças, 

seguranças, enfim, vários saberes e conhecimentos ocasionados pela relação entre uma 

instância e outra - o único contato que eles podem ter com a Educação Infantil é através 

das atividades da graduação, desta forma, inferimos que para graduandos que se 

encaixam nesse perfil dos Estagiários participes de nossa pesquisa, a universidade é a 

realidade em que se põem em movimento todos os conhecimentos, teorias e práticas 

estudadas no sentido de transformá-los em saberes docentes.  

A segunda premissa é que os saberes construídos pelos graduandos em 

processo de formação na graduação ocorrem por meio de um tripé indissociável o 

ensino, a pesquisa e a extensão. Esses três pilares do conhecimento são uno e 

multidimensional, complementares, interdependentes e favorecem a emancipação 

teórico-prática - enquanto a universidade leva o conhecimento e a assistência à 

comunidade por meio de atividades de ensino e de extensão, estas se constituem como 

fontes de pesquisas que, por sua vez, retroalimentam o ensino.  

Neste sentido, a construção de saberes docentes sobre a Educação Infantil 

na graduação em Pedagogia perpassa necessariamente pela articulação entre o ensino, a 
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pesquisa e a extensão, isso implica dizer que cada um desses pilares estão inter-

relacionados e precisam ter valorações equivalentes enquanto atividades no currículo do 

curso. Por terem funções distintas uma das outras, o ensino, a pesquisa e a extensão não 

podem ser dissociados, ou seja, não podemos priorizar um em detrimento de outro, 

principalmente por se complementarem. Sobre a tríade ensino-pesquisa-extensão, 

Santos (2010) explica que: 

Convém observar que o preceito de aplicação sistêmica da tríade 

ensino-pesquisa-extensão na busca da qualidade da educação superior 

brasileira é bastante sábio. Sábio porque obriga que as universidades 

sejam conduzidas, associando e integrando as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão de maneira que se complementem, para bem 

formar seus profissionais universitários (docentes e discentes). Em 

outras palavras: a universidade é detentora do conhecimento (formal-

científico) e o transmite, por meio do ensino, aos educandos. Através 

da pesquisa, aprimora os conhecimentos existentes e produz outros 

novos. Pelo ensino, conduz esses aprimoramentos e os novos 

conhecimentos aos alunos. Por meio da extensão, pode proceder a 

difusão, socialização e democratização do conhecimento existente, 

bem como das novas descobertas à comunidade. A extensão propicia a 

complementação da formação acadêmica de docentes e discentes 

universitários, dada nas atividades de ensino e pesquisa, alicerçadas 

com a aplicação prática. Assim, forma-se um ciclo onde a pesquisa 

aprimora e produz novos conhecimentos, os quais são difundidos pelo 

ensino e pela extensão, de maneira que as três atividades tornam-se 

complementares e dependentes, atuando então de forma sistêmica. 

(SANTOS, 2010, p.12-13). 

 

Por conseguinte, essa integração cria condições formativas que transcende 

os aspectos técnicos, instrumentais ou unicamente teóricos, passando à contextualização 

a partir de uma visão ampliada e interdisciplinar proporcionada pela conexão dos 

aspectos teórico-científicos-práticos, políticos e socioculturais. No entanto, pelos 

dizeres dos Estagiários evidenciados neste tópico o curso de graduação no qual eles são 

alunos ainda apresenta limitações com relação a essas três esferas (ensino-pesquisa-

extensão) as quais estão associadas a paradigmas reducionistas e fragmentados do 

processo formativo – pelas falas dos Estagiários percebemos que ainda há uma visão 

dicotômica desses processos, pela qual esta tríade converte-se em atividades em si 

mesmas. 

As limitações estruturais estão essencialmente relacionadas: às escassas 

oportunidades de pesquisa e extensão pelo Departamento ao qual o curso de Pedagogia 

está vinculado; tímido incentivo e limitações em torno da inserção dos graduandos em 

contextos educacionais onde poderão atuar; e a insuficiente aproximação da 

universidade à comunidade. Essas restrições convergem para que a universidade acabe 
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negligenciando as especificidades do contexto no qual ela está inserida e cidades 

circunvizinhas que destinam alunos a se graduar nesse lócus, por outro lado, cerceia a 

aderência entre os componentes curriculares e os contextos da prática. 

Basicamente, essas são as razões que norteiam a defesa da aproximação entre 

ensino, pesquisa e extensão na melhoria da formação do acadêmico sustenta-se na ideia 

de que o acesso ao conhecimento por parte dos graduandos não pode se dar de modo 

passivo, de que o saber produzido não é indiferente ao lugar social, o qual possibilita a 

sua produção e oferece condições para que este saber seja construído; elucidando o 

acesso ativo para a iniciação científica a qual possibilita ao discente adquirir uma 

postura investigativa na construção do conhecimento.  

Assim, essa premissa se justifica porque por meio dessa tríade pode haver o 

desenvolvimento de noções básicas dos contextos e dos métodos de investigação usadas 

pelas diferentes ciências para que os acadêmicos, durante sua formação superior, 

produzam os seus conhecimentos/saberes conhecimentos. Além disso, esse tripé 

funciona como instrumentos necessários para levantamento e articulação de 

informações, procedimentos necessários para resignificar, continuamente, os conteúdos 

de ensino, contextualizando-os nas situações reais. 

A terceira premissa que os dizeres dos Estagiários nos permite destacar é o 

caráter polissêmico do Estágio. Em suas falas os Estagiários dão ênfase ao Estágio em 

Educação Infantil como um eixo articulador da teoria-prática, o qual segundo eles 

funciona como ensino, mas também como pesquisa e extensão – apesar de 

reconhecerem que somente ele não dá conta de favorecer a construção de todas as 

habilidades necessárias para atuar na Educação Infantil. 

No entanto, pelas enunciações dos partícipes da pesquisa podemos 

reconhecer que nesse curso de Pedagogia o Estágio em Educação Infantil é um 

momento ímpar para desenvolver a atitude de investigação e a interpretação da 

realidade e dos acontecimentos que constituem os contextos da Educação Infantil, por 

meio dele, o graduando Estagiário pode definir objetos de estudos, conhecer e saber 

usar procedimentos da investigação científica: registro, sistematização de informações, 

análise e comparação de dados, praticar a observação, problematizar a realidade, 

formular e resolver problemas relevantes, refletir e discutir em coletividade – atividades 

que medeia e perpassa o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Pelos dizeres dos Estagiários inferimos que o Estágio em Educação Infantil 

contribui como instrumento articulador entre dois importantes espaços de formação 
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docentes: a academia (conhecimentos teóricos/epistemológicos) e os diferentes espaços 

formativos (neste caso específico de nossa pesquisa a Educação Infantil). Por meio dele, 

os acadêmicos em formação se reapropriam dos saberes oriundos da sua área de 

formação, articulando-os com os adquiridos na vivência do Estágio, uma vez que 

durante o Estágio, o conjunto dos conteúdos explorados pelos componentes curriculares 

de seu curso, é requerido. Logo, há naturalmente um movimento de (res)significação da 

formação construídos através da reflexão coletiva, o que lhes auxiliará na construção 

progressiva de sua autonomia e identidade profissional. Por esse motivo, 

compreendemos o Estágio como um momento privilegiado da formação docente na 

compreensão da realidade em que irá trabalhar auxiliando-o na constituição de sua 

identidade, além disso, contribui com a área da formação docente propiciando reflexão e 

estruturação enquanto campo do conhecimento.  

No Estágio todos são beneficiados (a academia, o contexto que recebe os 

Estagiários e os próprios Estagiários) – nesse caso a construção de 

conhecimentos/saberes pelos Estagiários representa a soma de forças através da 

possibilidade real de contar com o auxílio de outras pessoas (profissionais, crianças) e 

da própria universidade (professores formadores e colegas graduandos) para o 

enfrentamento de suas dificuldades. Outrossim, todos os profissionais e as próprias 

crianças são beneficiados com o Estágio, visto que, a intervenção dos Estagiários no 

contexto de Estágio favorece um movimento de trocas que suscitam 

aprendizagens/saberes para ambos.  

As falas pronunciadas pelos Estagiários e os elementos até aqui arrolados, 

nos permitem dizer que a) o Estágio enquanto campo teórico-prático favorece a 

construção de saberes específicos sobre a Educação Infantil; b) possibilita a 

materialização do ensino, pesquisa e extensão; c) promove um movimento constante de 

estudo, de repensar e de revisitar conceitos e teorias tanto para os graduandos 

Estagiários como para os Professores Colaboradores e Professores Supervisores. Tais 

elementos corroboram ainda para, afirmarmos que o Estágio visto nessa perspectiva 

opõe-se a redução da formação ao mero desenvolvimento da racionalidade técnica-

instrumental e ultrapassa a ideia que ele deve atender as demandas do mercado de 

trabalho. Por conseguinte, imprime no Estágio a marca de um lócus que pode garantir a 

apreensão do significado sócio-histórico da Educação Infantil; das condições de 

trabalho dos docentes da Educação Infantil; das especificidades das instituições que 
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atende a criança de 0 a 5 anos de idade; das efetivações das políticas públicas oficiais 

para a Educação Infantil. 

Ressaltamos, ainda, que o Estágio pode ser fio condutor para a análise 

crítica e investigativa, para o desenvolvimento de interações que permitem apreender os 

elementos concretos que constituem a realidade do exercício profissional com crianças, 

um elemento interventivo e potencializador do processo de ensino e aprendizagem na 

graduação – neste sentido, assume relevância frente ao currículo dos cursos de formação 

de professores se constituindo como prática social dialógica basilar na formação do 

pedagogo. 

Nos dizeres dos Estagiários percebemos que eles apresentam clareza no 

entendimento do ensino, pesquisa, extensão e estágio como um elo nos processos 

formativos da graduação, ressaltando as lacunas existentes no cotidiano dessas práticas 

no curso em que estão inseridos, parece que essas colunas formativas são ignoradas nas 

práticas dos docentes da graduação. É perceptível nas enunciações a valorização que os 

graduandos dão a esses pilares - o reconhecimento da complexidade desses 

instrumentos educativos para sua formação, apontam o estágio como atividade que 

envolve teoria, prática, extensão e pesquisa, no entanto, pelas falas identificamos certa 

fragmentação nestes dispositivos e na consistência das práticas. Observamos, ainda, que 

falta a contextualização do projeto de estágio, através da não sintonia com os espaços 

educativos.  

Essas três premissas nos permite sintetizar dois princípios desencadeadores 

da construção de saberes no processo formativo na graduação em Pedagogia, em 

especial como é o caso de nossa pesquisa, na formação inicial de professores para a 

Educação Infantil: 

a) Princípio Epistemológico - desenvolvimento dos conteúdos conceituais - 

concepções e princípios oriundos das diferentes áreas de conhecimento; 

b) Princípio da articulação entre teoria e prática – Integração de teoria e prática 

permeando atividades de ensino, pesquisa, extensão e estágio possibilitando a 

formação teórico-científica-prática aplicável à atuação profissional - 

investigação sobre processos educativos em diferentes situações institucionais 

escolares e não-escolares. 

Por outro lado, as premissas citadas sinalizam demandas e apontam 

caminhos com vistas a formação do professor/pedagogo, são relevantes como indicador 
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para uma ação avaliativa que envolva os profissionais que atuam no curso de Pedagogia 

do CAP/UERN, suscita reflexões sobre possíveis caminhos que (res)significarão as 

práticas e as perspectivas curriculares da formação de professores para atuar na 

Educação Infantil, tomando o cuidado para dar profundidade e sentido à essa 

modalidade na graduação em Pedagogia. Neste sentido, essa conjunção de elementos 

tem um grande valor formativo porque os sujeitos aprendem e compreendem sobre sua 

profissão porque estão ativamente implicados no processo o qual ocorre a partir da 

reflexão teórica sobre a prática e, simultaneamente, uma (res)significação das teorias 

sobre ela, o que possibilita sua transformação (Pimenta, 2002). 

A profissão docente é uma prática social, ou seja, é uma forma de se intervir 

na realidade social, portanto, nos cursos de formação de professores, compete 

possibilitar que os futuros professores se apropriem da compreensão dessa 

complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais, 

como possibilidade de se prepararem para sua inserção profissional. O ensino, a 

pesquisa, a extensão e o estágio são, pois, uma atividade de conhecimento das práticas 

institucionais e das ações nelas praticadas. Todas as disciplinas, conforme nosso 

entendimento, são ao mesmo tempo teóricas e práticas - num curso de formação de 

professores, todas as disciplinas, as de fundamentos e as didáticas, devem contribuir 

para a sua finalidade que é a de formar professores, a partir da análise, da crítica e da 

proposição de novas maneiras de fazer educação. Assim, todos os componentes 

curriculares necessitam oferecer conhecimentos e métodos para esse processo e, para 

isso, é importante que os docentes da graduação questionem e reflitam sobre: quais 

pressupostos devem está por trás das atividades do processo formativo na graduação em 

Pedagogia?  

Essa é uma questão que, muitas vezes, não é considerada nos programas das 

disciplinas, nos conteúdos, objetivos e métodos que desenvolvem, contudo, é de 

extrema relevância que seja tomada como referência na construção e desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico de Curso e no próprio fazer dos docentes responsáveis pela 

formação de professores no curso de graduação em Pedagogia. Visto que, poderá 

garantir aos licenciandos e a seus formadores a produção de conhecimentos numa 

perspectiva em que teoria e prática sejam reconhecidas numa lógica-dialética onde se 

reconheça que a teoria é necessidade da prática e a prática é necessidade da teoria, ainda 

que elas possuam estruturas e movimentos diversos e, que uma não se reduza a outra. 
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Porquanto a prática não ocorre de modo imediato e sem intermediação, requerendo uma 

decisão consciente, acaba sempre incluindo elementos teóricos. 

No entanto, pelos enunciados dos Estagiários o que se constata é um 

distanciamento entre o “saber” e o “fazer”, o qual acaba gerando uma formação 

profissional muito distante da realidade dos contextos educacionais em que os 

graduandos poderão atuar quando concluir o curso. Compreendemos que um dos 

elementos do processo formativo que contribuem para que graduandos no curso de 

Pedagogia construam aprendizagens específicas é o diálogo crítico permanente com os 

contextos educacionais num sentido teórico e prático. 

É muito comum escutarmos discussões acadêmicas que questionam: o que 

deve ser privilegiado a teoria ou a prática? Por conseguinte, correntes divergentes de 

estudo se constituíram e, algumas defendem a prática como ponto de partida do 

conhecimento, a base da teoria; outras por outro lado, defendem que a teoria deve 

investigar a prática e sobre a qual retroagir mediante os conhecimentos adquiridos. 

Neste trabalho, compreendemos que no curso de Pedagogia deve haver garantia da 

relação dialética entre teoria e a prática. Não nos é possível isolar nenhum destes polos, 

apesar de haver especificidades referentes a cada um deles. Também não é possível 

negar que, de acordo com a atividade que se realiza, uma dessas dimensões citadas é 

preponderante em relação à outra, apesar da possibilidade que têm de se objetivarem 

como um todo. 

Ressentimos que no curso o qual os partícipes da pesquisa estão vinculados 

ainda há fragilidades quanto a inter-relação ensino, pesquisa, extensão e estágio, como 

transparece nas falas dos Estagiários, ainda há um distanciamento entre esses pilares. De 

modo geral, entendemos que é preciso pensar um conjunto de articulações no interior do 

curso de graduação aliando-se um conjunto de disciplinas que permitam pensar 

sistematicamente um dado objeto a ser investigado ao longo do processo formativo. 

Para isso, é preciso criar condições para o surgimento de atitudes mais interdisciplinares 

assumindo o ensino, a extensão e o estágio como práticas orientadas pela pesquisa. 

Com esse entendimento há de se efetivar no cotidiano do curso um trajeto de 

formação que privilegie a indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e estágio; 

como também a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares considerando 

seus desdobramentos na complexidade do processo de formação dos futuros pedagogos 

bem como dos estudantes que são professores já em exercício. A formação de 

professores para atuar na Educação Infantil é um campo paradigmático – no curso de 
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Pedagogia lócus de formação dos Estagiários que participaram de nossa pesquisa, como 

já vimos em suas falas nos tópicos anteriores, há necessidade de maior investimento e 

esforço para ampliar o compromisso que ele deve ter com essa modalidade de Ensino 

que incorpora o atendimento e a educação das crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de 

idade.  

Considerando-se a realidade do sistema educacional brasileiro que a partir da 

LDB nº 9394/96 passa a conceber a Educação Infantil como sendo também uma etapa 

da Educação Básica - a formação de professores para essa área tornou-se premente o 

que tem levado a busca por cursos de graduação em Pedagogia. Contudo, inferimos que 

ainda é preciso enfrentar a organização fragmentária, compartimentalizada e disciplinar 

dos diferentes espaços universitário entendendo que a formação de professores nesse 

curso envolve a compreensão da prática educativa como prática social e que precisa 

estar intimamente ligada às questões dos diversos níveis e modalidades de ensino, 

salientamos a necessidade de que a universidade estabeleça também com os sistemas de 

ensino, com a educação básica uma relação orgânica. Apoiadas nas contribuições de 

entidades ligadas ao campo educacional (Anped, Anfope, Forumdir, etc.) sobre a 

formação de professores no ensino superior, Scheibe & Aguiar diz que: 

 

(...) o curso de Pedagogia destina-se à formação de um profissional 

habilitado a atuar no ensino, na organização e na gestão de 

sistemas, unidades e projetos educacionais e na difusão do 

conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência 

como base obrigatória de sua formação e identidade 

profissional. (cf. SCHEIBE & AGUIAR, 1999, p.232). 

 

Essa ideia vincula a formação do pedagogo à dos professores, e coloca o 

papel da universidade na formação de professores. É essa concepção de pedagogo que 

está presente na Resolução do CNE que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia e, também a concepção que defendemos. 

Justificamos esse posicionamento pelo desejo de que a formação de professores seja 

pensada e realizada, cada vez mais, sob parâmetros de qualidade -  significa 

apostar também a formação de professores para a Educação Infantil em nível superior, 

especificamente na universidade,  supera os determinantes institucionais, históricos e 

sociais que os ignoram, visto que, ela não tem sido tematizada em muitos cursos de 

formação de pedagogos. Embora muitos reconheçam que a Educação Infantil e o 

profissional que nela atua são importantes para a sociedade, esses têm sido 
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historicamente alvo de desprestígio social, muitas vezes, em detrimento da valorização 

de outras áreas do conhecimento. 

Mas, afinal, nesse curso de pedagogia em que os partícipes da pesquisa 

estão se graduando, há no projeto curricular pedagógico do curso pressupostos que 

proporcionem ao aluno uma formação que lhe dê condições de ser intelectual e 

profissional da Educação Infantil? Pelos dizeres dos graduandos analisados até aqui e as 

análises no PPC (2008), percebemos que em parte esse curso propicia estudos e 

situações que possibilitam aos licenciandos conhecer a especificidade e complexidade 

dos aspectos históricos, filosóficos e pedagógicos que norteiam a Educação Infantil. 

Como já mencionamos anteriormente, existem no Projeto Pedagógico desse Curso 

(PPC, 2008) dois componentes curriculares que tratam especificamente da Educação 

Infantil (Concepções e Práticas de Educação Infantil e o Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil) – apesar de serem considerados pelos Estagiários como insuficientes 

para a construção de um arcabouço de saberes que devem constituir um profissional da 

Educação Infantil. Nas falas dos Estagiários também são realçadas as contribuições 

desses componentes curriculares relacionadas a fundamentos acerca da concepção de 

infância, de educação para as crianças de 0 a 5 anos de idade e de instituição para a 

educação infantil abordando aspectos físicos, pedagógicos e humanos para essa faixa 

etária que possui suas particularidades educacionais.  

Quanto à proposta curricular do curso apesar de reconhecer a Educação 

Infantil como um dos eixos de formação do pedagogo ainda deixa muito a desejar, tanto 

a prática quanto a teoria precisam ser repensadas – carecem, inclusive, da promoção de 

espaços e tempos mais ricos que favoreçam uma relação teoria-prática mais efetiva; há 

ainda uma lacuna a ser preenchida no que diz respeito a pensar qual relação existe entre 

essa formação e a valorização profissional do docente da Educação Infantil; precisa 

acertar aspectos imprescindíveis quanto a questões mais aprofundadas como a Educação 

Infantil em seus múltiplos aspectos, sua diversidade, sua heterogeneidade e sua prática. 

Além disso, aponta para a necessidade de um trabalho que articule as disciplinas de 

forma dinâmica e, também as disciplinas com os contextos de atuação profissional. 

No entanto, constatamos pelas falas dos Estagiários que a experiência do 

Estágio, levou muitos estudantes a vislumbrar a educação infantil como espaço de 

atuação permeado de significado profissional. Pelos dizeres, ficou claro que a base 

teórica do curso é favorável ao conhecimento, uma vez que lhes deram oportunidades de 

conhecer caminhos possíveis para a prática; por outro lado, o Estágio ofereceu base para 
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o desempenho na Educação Infantil, considerando que a partir do contato com o 

contexto da prática os acadêmicos adentraram com afinco no que desejavam conhecer. 

De acordo com os Estagiários o Estágio foi proveitoso, os dizeres sinalizaram como um 

momento crucial para a construção de um repertório de saberes e, possibilidade de dá 

sentido aos estudos teóricos realizados em outras disciplinas.   

Os dizeres dos Estagiários destacam o Estágio como ápice do curso de 

Pedagogia que estão inseridos, o ponto neufrágico, como já mencionamos 

anteriormente, é a falta de articulação entre esse componente curricular e os outros 

componentes que fundamentam o currículo do referido curso. Nossa preocupação é que 

a relação teoria-prática, a articulação universidade-contextos de atuação profissional, os 

pressupostos investigativos e de reflexão crítica deveria está além do estágio curricular 

obrigatório do curso de pedagogia, isso certamente proporcionaria aos futuros 

profissionais uma formação muito mais consistente, articulada e consciente. 

Compreendemos que uma formação pautada nesse movimento dialético, com certeza, 

irá possibilitar uma formação profissional que responda as exigências para a prática 

educativa na Educação Infantil. 

Contudo, como já vem sendo demonstrado ao longo desse trabalho as vozes 

dos Estagiários dão o escopo do que pretendemos discutir no próximo capítulo sobre as 

contribuições que o componente curricular Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil tem dado aos formandos em Pedagogia e as aprendizagens específicas da 

Educação Infantil construídas pelos graduandos em Pedagogia no Estágio 

Supervisionado. Visto que, como evidenciado ao longo desse trabalho o Estágio parece 

ser o maior contribuidor para a construção de saberes sobre a Educação Infantil no curso 

de Pedagogia no qual os participes de nossa pesquisa são alunos. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL COMO EIXO 

ARTICULADOR DE SABERES E PRÁTICAS 

 

 

Como sujeitos, os indivíduos são afetados, de diferentes 

modos, pelas muitas formas de produção nas quais eles 

participam, também de diferentes maneiras. Ou seja, os 

sujeitos são profundamente afetados por signos e sentidos 

produzidos nas (e na história das) relações com os outros. 

(SMOLKA, 2000, p. 32) 
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5 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO EIXO 

ARTICULADOR DE SABERES E PRÁTICAS 

A formação dos professores da Educação Infantil hoje é um direito dos próprios 

professores e também das crianças. Em diferentes momentos da história do nosso país e 

por diferentes razões o trabalho das pessoas que atendem à criança pequena no Brasil 

sempre foi identificado com uma ação assistencialista, pois tratava-se somente do 

cuidado e nada mais. Por conseguinte, não havia a garantia de uma profissão para 

aqueles que muito tempo, assim como as crianças com as quais trabalhavam, ficaram à 

margem de políticas públicas. Basta lembrar dos diferentes nomes usados para se referir 

a esses trabalhadores: auxiliares, monitoras, berçaristas, babás, recreadoras, animadoras, 

pajens, entre outros.  

Com a promulgação da LDB 9394/96 a Educação Infantil passa definitivamente 

para a responsabilidade da área educacional - é com ela que os profissionais que 

atuavam e continuam atuando na Educação Infantil passaram a ser reconhecidos como 

profissionais com direito à formação. Porém, um desafio enorme surge para as 

instâncias de formação, pois, há especificidades na faixa etária da Educação Infantil, 

nesse sentido é preciso levar em consideração a identidade desses professores, que são 

profissionais da educação e como tais devem ser respeitados e valorizados. 

Acreditamos que, em primeiro lugar, nós, que trabalhamos com a formação de 

professores no curso de licenciatura em Pedagogia devemos nos comprometer em 

abordar aspectos relacionados às condições históricas, contextuais, humana e da 

profissão, procurando que os participantes desse curso estudem, debatam questões 

relacionadas ao devir professor e, no nosso caso, profissional da Educação Infantil e sua 

relevância para o processo educacional que responda as necessidade da Educação 

Infantil na atualidade. 

Muito se tem debatido sobre os processos de formação do docente da Educação 

Infantil – teses, dissertações e pesquisas acadêmicas desenvolvidas nesse campo 

apontam problemáticas de diversas ordens: revelam fragilidade entre o campo de 

formação e do trabalho docente, ressalta a necessidade de aprimoramento nos processos 

de formação e nas condições de trabalho. Associado a esses pontos, intrinsecamente 

relacionado, encontra-se o Estágio Supervisionado em Educação Infantil. Notamos que, 

embora crescente número de trabalhos na área, esse tema ainda é pouco focalizado nas 
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pesquisas. Ainda há certo silêncio no interior do curso de Pedagogia sobre o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil. 

Consideramos necessário dizer, que a construção de saberes específicos sobre a 

Educação Infantil no curso de Pedagogia não se reduz unicamente ao Estágio - ele não é 

o componente curricular principal do processo de formação também não pode ser 

considerado como o de menor importância. O espaço do Estágio deve possibilitar uma 

produção de conhecimentos que não se limite à simples transferência e aplicação de 

teorias, mas que seja o eixo de articulação entre a teoria e a prática, entre os conteúdos 

do curso e a realidade do contexto de atuação profissional.  

Assim, é imprescindível uma vinculação do Estágio Supervisionado com os 

outros componentes curriculares do curso (como já enfatizamos em capítulo anterior). 

Desta forma, o Estágio não deve se constituir de atividades esparsas, mas de uma 

proposta consistente que contemple as necessidades formativas dos licenciandos e dê 

subsídios que o ajudem a compreender a complexidade da Educação Infantil para um 

tipo de formação com mais consciência política e social – na tentativa de unificar teoria-

prática. 

Sabemos que o Estágio sempre foi considerado como um momento da prática 

dos cursos de formação de professores em detrimento da formação teórica. Entretanto, 

enfatizamos aqui, que ele não deve se restringir a uma dimensão burocrática do 

processo educativo na graduação, nem deve se constituir como um treinamento em 

situações empíricas de habilidades consideradas como necessárias ao docente, ou uma 

oficina de elaboração de técnicas a serem empregadas em sala de aula. Ele deve 

fornecer uma possibilidade de se pensar o processo de desenvolvimento de 

aprendizagens sem isolar a atuação dos agentes sociais, é a intersecção entre a 

universidade e o possível futuro local de trabalho dos graduandos.   

Nas falas dos Estagiários apresentadas em capítulos anteriores podemos perceber 

que o Estágio Supervisionado em Educação Infantil no curso de Pedagogia onde os 

participes da pesquisa estuda, se apresenta como elemento unificador das experiências 

teórico-práticas por eles vivenciadas, por conseguinte, a indissociabilidade entre teoria-

prática encontra sua maior significação nesse Estágio. A propósito, há uma 

descontextualização das disciplinas teóricas e os contextos de atuação profissional, 

infelizmente, muito se tem discutido sobre a ênfase na teoria ou na prática como única 

forma verdadeira de conhecimento em muitos cursos de licenciatura. Em que pese a 

formação inicial na graduação em Pedagogia deve se constituir por uma dimensão 
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relacional, que extrapole os limites da teoria e da racionalidade prática e requer a 

valorização de experiências que oportunize o enfrentamento do conflito, da contradição, 

da tensão – análogos a qualquer processo formativo.  

Certamente a essa discussão subjaz o debate em torno de concepções de 

sociedade, de educação, de formação que somente num ambiente universitário somos 

capazes de aprofundar. No tocante à formação de professores para a Educação Infantil 

no curso de Pedagogia, um dos principais dilemas diz respeito a assumir uma postura 

incisiva em relação a produção de conhecimentos, não se reduzindo a uma justaposição 

de disciplinas na matriz curricular mas atribuir maior ênfase aos estudos sobre a 

infância e a Educação Infantil  ampliando as possibilidades de aprendizagens 

profissionais nessa área, inclusive, efetivando mais atividades de pesquisa e extensão na 

área, como bem destacaram os Estagiários em suas falas em capítulo anterior. 

As demandas por uma formação que atenda a Educação Infantil e o 

reconhecimento profissional dos que nela atua foram suscitadas face às diversas 

mudanças ocorridas na trajetória histórica que culminou na consolidação das bases 

educativas hoje existentes, assim, a formação docente passou a ocupar lugar de grande 

destaque, e a qualidade na formação dos educadores tornou-se um dos eixos central nas 

discussões sobre construção de um processo formativo em que os graduandos 

desenvolvam saberes/habilidades/conhecimentos que os possibilite agir de maneira 

significativa nos contextos de Educação Infantil onde atuam. Essa formação não deve 

dispensar a produção intelectual qualificada da área nem o ato investigativo da própria 

práxis. Imbernón (2002) diz que é preciso estabelecer um preparo que proporcione um 

conhecimento válido que gere uma atitude interativa e dialética, destaca que as 

instituições ou cursos de formação inicial deveriam ter um papel decisivo na promoção 

não apenas do conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão 

docente, comprometendo-se com o contexto e a cultura com que esta se desenvolve, 

enfatiza ainda, a importância de o professor perceber desde a formação inicial, que as 

disciplinas conversam entre si, estabelecendo assim um vínculo dialógico que resulta 

numa construção interdisciplinar do conhecimento.  

O autor orienta que a formação inicial como começo da socialização profissional 

deve evitar passar a imagem de um modelo assistencial voluntarista que reflete um tipo 

de educação que serve para adaptar acriticamente os indivíduos à ordem social, antes 

deve: 
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(...) dotar o futuro professor ou professora de uma bagagem sólida nos 

âmbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal 

deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa em toda sua 

complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor 

necessários, isto é, apoiando suas ações em uma fundamentação válida 

para evitar cair no paradoxo de ensinar a não ensinar, ou em uma falta 

de responsabilidade social e política que implica todo ato educativo e 

em uma visão funcionalista, mecânica, rotineira, técnica, burocrática e 

não reflexiva da profissão, que ocasiona um baixo nível de abstração, 

de atitude reflexiva e um escasso potencial de aplicação inovadora. 

(IMBERNÓN, 2002, p. 60). 

 

Para vencer os obstáculos relativos à formação docente é essencial aos 

programas de formação oportunizar o aperfeiçoamento teórico e prático, provocando 

uma inquietude que leve os licenciandos a desenvolver a reflexão crítica, nesta direção, 

a formação contribui para além da perspectiva de um exercício profissional. Não se trata 

de um processo formativo exclusivamente lógico e racional, mas, sim, social, permeado 

pelas especificidades sociais e culturais. No currículo do curso de Pedagogia não deve 

se agregar apenas conhecimentos de modo geral, mas também, aqueles considerados 

socialmente válidos; portanto, não apenas conhecimentos científicos, mas também 

crenças, expectativas, visões sociais – considerados importantes de serem efetivados na 

construção de saberes inerentes ao profissional da Educação Infantil. 

Esses aspectos delineados apontam para a complexidade em que se constitui a 

formação do professor de Educação Infantil na graduação em Pedagogia, terreno em 

que se está tateando para encontrar caracterizações sensatas e coerentes, visto que, esse 

processo não constitui tarefa individual ou de grupos isolados, mas de todos que, de 

forma direta ou indireta, se vinculam ao percurso da área - um processo feito por 

sujeitos sociais num movimento de luta, de contradição, de dúvidas, de rupturas, de 

enfrentamento, de indefinições, de avanços e retrocessos. É preciso, pois, não permitir 

que as tradições que se perpetuam com o passar do tempo, impeçam que se desenvolva 

uma consciência crítica nem que dificultem a geração de novas alternativas que tornem 

possível a melhoria do processo formativo no curso de Pedagogia. A melhoria do 

processo nesse curso reside em parte em estabelecer caminhos para o debate entre o 

próprio grupo de profissionais sobre o conhecimento que deve ser aprofundado, sobre 

como essa formação pode contribuir para a profissionalização docente, analisar o que 

desqualifica a formação de docentes para a Educação Infantil nesse curso.  

O desafio do curso de Pedagogia supõe, portanto, a formação de um profissional 

que busque o saber enquanto pesquisador de sua própria prática e que saiba dialogar 
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com os especialistas das várias áreas, além disso, incluir uma compreensão de criança e 

seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, suas necessidades tanto físicas 

quanto emocionais, ou seja, contemplar o entendimento das necessidades das crianças 

dessa faixa etária e como atendê-las de modo adequado. Cerisara (2002) alerta que: 

Outro aspecto que vale a pena ser destacado diz respeito à 

especificidade do professor de Educação Infantil nos cursos de 

formação, como se este pudesse ter como base a docência das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. Falar de professor de Educação 

Infantil é diferente de falar de professores das séries iniciais, e isso 

precisa ser explicitado. (CERISARA, 2002, p. 68). 

 

 A formação do professor de Educação Infantil no curso de Pedagogia também 

não pode se limitar a assegurar uma preparação técnica e, principalmente não pode 

reforçar concepções utilitaristas de formação ou subordinar a formação aos interesses 

imediatistas do mundo empresarial valorizando as especializações; por se constituir 

como um terreno político a formação inicial está sujeita ao debate e à controvérsia, 

implica escolhas e opções, é, pois, um dos espaços para a constituição da identidade 

profissional quando proporciona a conscientização e a reflexão sobre o que é ser 

professor de educação infantil, quais saberes e perfis são requeridos para a sua atuação 

profissional.  

Entendemos que a atividade de ensinar compreende o processo de evolução do 

ser humano, o que implica a existência de uma relação dialética entre homem e 

sociedade, entre singular e social em uma via de mão dupla, o desenvolvimento do 

homem enquanto ser racional, dotado de consciência e a evolução da própria sociedade, 

dadas às mudanças pelas quais passa nessa interação. Compreendemos, então, que a 

formação docente está vinculada às dimensões sociais, culturais e econômicas de cada 

sociedade. Vygotsky (2001) destaca que entre as exigências que se apresentam às 

professoras, é que elas sejam profissionais cientificamente instruídas e professoras de 

verdade, pautando seu trabalho em uma base científica que, por conseguinte, deve ter 

conhecimento do objeto da técnica da sua área. Mais ainda, deve ter um embasamento 

cultural bastante amplo para que o trabalho educativo e pedagógico seja criador, social e 

vital; assim, propulsionará a transformação da educação em uma criação de vida.  

Para este autor “os problemas da educação serão resolvidos quando forem 

resolvidas as questões da vida” (VYGOTSKY, 2001, p. 462). No que tange 

particularmente à formação das educadoras de infância, Oliverira-Formosinho (2005) 

destaca que é um processo profissional longo, complexo e de ciclo de vida que orienta e 



231 

 

monitoriza, podendo a sua constante análise e transformação servir tanto a inovação 

quanto a tradição. A autora acrescenta ainda que aquilo que a professora vivencia 

enquanto aluno nas séries iniciais, constitui-se como primeira fase de aprendizagem do 

que é ser professora. O ensino secundário é considerado a segunda fase dessa 

aprendizagem e, caso a primeira etapa tenha características holísticas e integradoras, a 

segunda etapa poderá converter-se em corte experiencial. Por fim, na terceira e quarta 

etapas, o papel da professora é desempenhado em contextos de formação acadêmica e 

nos estágios, esse último considerado estruturante de qualquer modelo de formação 

profissional, visto constituir-se numa instância importante da relação entre a 

comunidade acadêmica e a comunidade profissional.  

Pérez Gómez (1998) traça diferenciadas perspectivas ideológicas dominantes no 

discurso teórico e no desenvolvimento prático da função docente e da formação de 

professores, definindo quatro perspectivas básicas que geralmente permeiam os 

pressupostos dos cursos de formação de professores: acadêmica, técnica, prática e de 

reconstrução social. No quadro abaixo caracterizamos cada uma delas, no intuito de 

demonstrar suas diferenciações. elencando as características de cada uma delas, como 

explicado no quadro abaixo: 

QUADRO 6 - PERSPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO 

DOCENTE  

ACADÊMICA Proporcionar o domínio do conteúdo da 

disciplina - o ensino como um processo de 

transmissão de conhecimentos e de 

aquisição da cultura pública, sendo o 

professor visto como um especialista, 

detentor de conhecimentos e, por isso, 

também um transmissor desses 

conhecimentos. 

TÉCNICA  Aquisição de princípios e práticas - o 

ensino é uma ciência aplicada e o 

professor um técnico que domina as 

aplicações do conhecimento científico 

produzido por outros e transformado em 

regras de atuação. 
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PRÁTICA Aprendizagem da prática, para a prática e 

a partir da prática - o ensino é uma 

atividade complexa que se desenvolve em 

cenários singulares, carregados de 

conflitos de valor que requerem opções 

éticas e políticas 

REFLEXÃO NA PRÁTICA PARA 

RECONSTRUÇÃO SOCIAL  

Desenvolvimento de: capacidades de 

refletir criticamente sobre a prática - o 

ensino é a reflexão crítica da prática 

Fonte: Organizado com base nas leituras em Pérez Gómez (1998). 

 

Essas perspectivas distintas em suas vertentes teóricas têm produzido metáforas 

a respeito do professor, como: professor tradicional, técnico, artesão, artista, reflexivo, 

pesquisador, entre outras. Essa divergência, bifurca-se em tendências, por isso, impõe a 

necessidade de lançarmos um olhar mais cuidadoso para a formação do professor, visto 

que, a formação e ensino num profícuo e constante diálogo são linhas-mestras na 

sociedade atual, a qual caracteriza-se enquanto sociedade de formação, de comunicação, 

de conhecimento e de aprendizagem.  

Advogamos uma concepção de formação não prescritiva que estimule a 

emergência de comunidades de aprendizagem, por meio da interações/mediações e 

reflexão teórico-prática sobre o saber e o saber fazer que permanentemente se recriam. 

Isso implica em subverter uma lógica de formação prescritiva e aplicacionista. 

Neste sentido, pensar a formação inicial de professores para a Educação Infantil 

no curso de Pedagogia pressupõe a compreensão das condições sócio-históricas 

determinantes da sociedade capitalista, exige o entendimento das circunstâncias 

implicadas na vida cotidiana das instituições de Educação Infantil, nos saberes e fazeres 

da experiência docente e das crianças - acreditamos que a formação inicial no curso de 

Pedagogia deve está vinculada a produção de um conjunto de valores, saberes e 

atitudes, os quais imprimem significado ao perfil do profissional. Supõe considerar 

variados aspectos conhecidos na área e interligados: as conquistas legais de direitos das 

crianças pequenas no âmbito da educação básica no Brasil, as identidades dos 

profissionais e dos atores envolvidos nesse processo (crianças, educadores e famílias). 

Deve ocorrer mediante um processo sistemático em que os graduandos se 

envolvam por meio da rede de interação, mediada por instrumentos/signos que 
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possibilitam construir informações, descrever, confrontar e reconstruir, ou seja, 

formação desenvolvida num processo de interação, questionamento, busca de soluções, 

compreensão dos significados e sentidos, em que os licenciandos sejam capazes de 

elevar seu nível de compreensão sobre a criança, o seu desenvolvimento e 

aprendizagem, além de perceber suas necessidades e condições sociais que a cercam. 

 A conquista legal da exigência de ensino superior para a docência na Educação 

Infantil e a valorização da carreira do magistério da Educação Básica – nos inclina a 

olhar a formação para a docência nos cursos de Graduação em Pedagogia no sentido de 

suscitar discussões que possibilitem repensar a organização curricular desses cursos que 

hoje são os únicos a formar em nível de graduação os professores para a Educação 

Infantil - para além da Pedagogia, as contribuições da Sociologia, da Antropologia e da 

Psicologia da Infância, entre outras, que na atualidade, nos levam a conceber a infância 

como categoria socialmente construída, ou seja, favorece aos estudantes o acesso a 

quadros teóricos importantes, articulados aos significados de práticas pedagógicas, 

recriando-as em contextos pedagógicos enriquecidos nas instituições dirigidas à infância 

– espaços e tempo de afirmação da cidadania, como atores concretos, sobretudo pelas 

condições de criação e recriação de culturas nas relações que as crianças conseguem 

estabelecer nesses ambientes institucionais. 

Entendemos que valorizar os percursos formativos dos graduandos, seus saberes, 

suas vozes, as possibilidades de exercício reflexivo sobre as teorias e práticas 

profissionais, revestem-se de fundamental importância para pensar a formação de 

professores no curso de Pedagogia, nesse nosso caso particular, especificidade da 

formação para a docência na Educação Infantil. Pelo que já pontuamos anteriormente 

em outros capítulos, observamos que os estudos e reflexões sobre esta modalidade estão 

pouco presente nesse curso de Pedagogia onde os partícipes de nossa pesquisa estão se 

graduando, considerando insuficiente o número de componentes curriculares sobre esse 

tema e a falta de pesquisas e extensões sobre o trabalho com crianças de 0 a 5 anos de 

idade. 

Kishimoto (2002) ao tratar dos avanços e retrocessos na formação de 

profissionais de educação infantil destaca que um dos problemas encontrados diz 

respeito à falta de clareza sobre o perfil profissional daqueles que vão atuar junto à 

criança pequena. A crítica mais comum está na natureza disciplinar do currículo, pois os 

conteúdos são organizados em campos disciplinares, dificultando qualquer possibilidade 

de reformas. A autora ressalta que a formação profissional no interior das universidades 
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tem reproduzido práticas em que os professores se organizam em campos disciplinares; 

“[...] criam-se tradições, feudos e priorizam determinados campos de conhecimento em 

detrimento de outros: em uns, saberes históricos e filosóficos, sociológicos e 

antropológicos ou organizacionais entre outros” (KISHIMOTO, 2002, p. 108). 

O Estágio, por exemplo, sempre foi identificado como a parte prática dos cursos 

de formação de professores, em contraposição à teoria tornando-se invisível por não 

articular-se aos demais campos do conhecimento a “[...] tradição verbalista dos cursos 

de formação, coloca o aluno em contato com livros, mas pouco se vai à realidade, às 

escolas, para observar e aprender no contexto como se processa a relação ensino e 

aprendizagem” (KISHIMOTO, 2002, p.109). Pelos dizeres dos Estagiários que 

participaram de nossa pesquisa no curso de Pedagogia que eles estudam parece se 

incluir nessa mesma situação, contudo, os acadêmicos enfatizam o Estágio em 

Educação Infantil como um divisor de águas – um momento que ultrapassa a prática de 

aplicar uma teoria aprendida, mas como espaço-tempo de construções teórico-práticas. 

Entendemos o Estágio enquanto lócus de produção do conhecimento e pesquisa, 

o qual não se resume na produção de conhecimentos, habilidades e competências, mas, 

investigar durante suas práticas, refletir e construir aprendizagens sobre o cotidiano do 

contexto da Educação Infantil, sua identidade, sobre os saberes inerentes ao profissional 

da Educação Infantil, entre outras, que veremos no decorrer dos tópicos desse capítulo. 

A construção de conhecimentos/aprendizagens/saberes no Estágio não é uma tarefa 

solitária, mas construída pela coletividade – a qualidade do Estágio está diretamente 

ligada ao grau de interação existente entre as instituições formadoras e as instituições 

estagiadas, a capacidade de diálogo entre saberes destas duas instituições e entre os 

profissionais que nelas atuam, por outro lado, as significações e sentidos costruídos 

estão intimamente interligados à articulação entre as disciplinas teóricas desenvolvidas e 

o componente Estágio. 

Pimenta (2001) demonstra preocupação ao tratar da formação dos professores de 

Educação Infantil, quando há uma distância entre os processos de formação inicial dos 

professores e a realidade encontrada nos centros de educação infantil.  Afirma que 

corresponder as reais necessidades apresentadas pelo cotidiano escolar infantil 

contemporâneo é um desafio que se coloca a qualquer atividade profissional docente 

que, atualmente, ultrapassa a prática de aplicar uma teoria aprendida ou repetir 

procedimentos e/ou metodologias utilizadas em outros contextos anteriores. 

Infelizmente, por longos anos o Estágio foi reduzido à hora da prática assumindo apenas 



235 

 

a posição de espaço de aplicação da teoria ficando à margem a observação curiosa e 

criteriosa, do olhar que interroga a realidade para conhecer a complexidade que se 

esconde sob o cotidiano das escolas infantis no sentido de buscar o diálogo e a 

compreensão dos inúmeros desafios impostos frente a complexidade na organização do 

trabalho pedagógico do professor. Ostetto (2000) diz que é possível fazer desse um 

momento de encontro entre alunos em formação e professores que estão atuando e, 

nesse processo, experimentem uma verdadeira formação em serviço. “pesquisando o 

cotidiano, desenvolvendo formas de observação do cotidiano e do grupo de crianças que 

dele faz parte, não aprendem apenas a ‘fazer’, mas a ‘pensar’ sobre e ‘decidir como’, de 

forma ampla, contextualizada, articulada”. (OSTETTO, 2000, p.22-23). 

A experiência de Estágio inscreve-se em uma das multiplicidades de caminhos 

que existem para a formação do professor de Educação Infantil. Nas palavras de Ostetto 

(2000) indica que a universidade tem muito a contribuir neste campo, recriando o 

contexto do Estágio como lugar de troca e interlocução, sobretudo, a aproximação da 

universidade com os contextos da Educação Infantil, num movimento de abertura, de 

relações forjadas no lócus de cada instituição que constitui-se, sem dúvida, num campo 

de alternativas no trabalho com crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Entender que o Estágio têm tais pressupostos amplia os horizontes norteadores 

para pensar a formação docente para a Educação Infantil no curso de Pedagogia, buscar 

sentido a respeito do que estamos propondo enquanto educadores, envolve uma reflexão 

complexa que possibilita a superação da reprodução de ações pedagógicas e da 

instrumentalização técnica - não limitando o Estagiário apenas a ser um sujeito 

habilidoso para observar e dar aulas, isso empobrece o Estágio, ademais, o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil é espaço-tempo de interpretar a realidade do 

contexto da educação das crianças desse campo de conhecimento, isso implica em 

considerar os elementos socioculturais, valores, crenças, presentes nas relações e no 

trabalho nesse espaço, bem como o aporte dos elementos teóricos que ajudam a 

entender a complexidade desse contexto. Em razão disto, o Estágio deve incorporar 

princípios de aprendizagem investigativa superando o modelo de formação tradicional 

que desencadeia, nos futuros profissionais, apenas atitudes de dependência e a 

reprodução de saberes.  

O grande desafio, portanto, é o Estágio ser concebido como um momento 

formativo possibilitando aos futuros pedagogos-docentes a inserção na realidade da 

Educação Infantil a partir de um movimento dialético consubstanciado pela relação 



236 

 

teoria-prática, pela investigação, vivência e análise crítica dessa realidade. Para isso, 

consideramos necessária uma revisão das finalidades do curso de Pedagogia em sua 

organização interna, mas também externa no diálogo com os contextos de Educação 

Infantil, tendo em vista, que a aprendizagem profissional nos estágios curriculares 

resulte em efetiva compreensão pelos estudantes em formação do campo da Educação 

Infantil, em sua diversidade e complexidade.  

Assim, os estudos, discursos e reflexões propositivas neste capítulo têm como 

premissa ampliar o debate e implementação de propostas que superem os desafios atuais 

posto a formação do professor de Educação Infantil na graduação em Pedagogia como 

também acerca da concepção e desenvolvimento do Estágio supervisionado, sobretudo, 

contribuir para disposições e tomadas de decisões pelos Departamentos dos cursos de 

Pedagogia, que em muitas realidades, ainda concebem o Estágio como unicamente o 

momento da prática e, também suprime os estudos sobre a criança pequena e a 

Educação Infantil em escassos componentes curriculares. 

 

5.1 AS CONTRIBUIÇÕES QUE O COMPONENTE CURRICULAR ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL TEM DADO AOS FORMANDOS 

EM PEDAGOGIA 

Formar professores para atuar na Educação Infantil é um sério desafio para os 

cursos de formação de professores, influenciada por mudanças sociais constantes, essa 

área tem sofrido inúmeras transformações, por isso, envolve um processo de formação 

que considere o processo histórico do profissional da Educação Infantil. Mais que 

possibilitar o domínio de determinado campo de conhecimento, é necessário realizar a 

formação de um professor que aprenda a pensar, que aprenda a refletir sobre sua ação e, 

principalmente, desenvolver um espírito investigativo para preparar-se para intervir na 

sua realidade de vida e trabalho. 

Embora o Pedagogo possa atuar na Educação Infantil compreendemos que esse 

profissional precisa de saberes específicos para atuar com as crianças de 0 a 5 anos de 

idade. No entanto, a formação desse Pedagogo ainda é lacunar, no tocante aos estudos 

na área da Educação Infantil, visto que, ainda há pouco espaço para os estudos e 

pesquisas nessa área, como é o caso do curso de Pedagogia do CAP/UERN. Desse 

modo, o Estágio Supervisionado em Educação Infantil, o segundo dentre dois 

componentes que trata da Educação Infantil em todo o currículo desse curso, se 



237 

 

desponta como pilar essencial na construção de saberes específicos sobre a Educação 

Infantil – oferece aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes relativas à profissão docente na Educação Infantil, considerando o 

contato direto com o campo de estágio esse componente se caracteriza como prática 

social de reflexão fundada na articulação teoria-prática, envolve múltiplas interações e, 

a construção de um processo de identidade profissional. 

O Estágio Supervisionado em Educação Infantil poderá ser um agente 

contribuidor na formação do professor, caracterizando-se como objeto de estudo e 

reflexão. Nos dizeres dos Estagiários partícipes de nossa pesquisa eles destacam que o 

Estágio em Educação Infantil contribuiu da seguinte maneira: 

 

De acordo como está organizado no currículo do nosso Curso eu 

acho que o Estágio tem um papel de extrema importância, pois é um 

dos únicos momentos que temos oportunidade de ir até o espaço 

prático, então acho que um dos contributos maior dele é essa 

oportunidade prática, prática no sentido de construção de 

experiência, no sentido de afirmar os conceitos construídos 

teoricamente nas disciplinas. Apesar de achar que ele precisa se 

estruturar melhor na questão do tempo que eu particularmente acho 

pouco, e também ampliar mais os momentos de discussões entre 

Universidade e a Escola no período que antecede e também posterior 

à experiência. Eu considero que ele contribui de maneira singular 

para nossa formação no sentido de prática, de experiência, de 

aprofundarmos nossos conceitos, e, também como já disse antes 

refletirmos sobre nossa identidade nesse Curso - em que área quero 

realmente atuar na Pedagogia. Acho que ele serve como subsídio 

para compreendermos como realmente alguns contextos 

educacionais funciona, quais são as particularidades daqueles 

contextos, contato mais sistematizado com a realidade educacional. 
E isso é muito bom porque não ficamos somente nos estudos teóricos 

das outras disciplinas, até porque as disciplinas teóricas raramente 

dá essa oportunidade, ou melhor até a vivência do Estágio nenhuma 

disciplina deu essa oportunidade e olha que já estamos no quinto 

período do curso. (MARIANA, 2012, p.14-15, grifos nossos). 

 

Eu acho que o Estágio é um grande contribuidor da formação do 

graduando no que diz respeito a prática e a consolidação de saberes 

teóricos, eu vejo o Estágio como um diferencial no Curso de 

Pedagogia porque antes de entrar no Estágio eu tinha alguns 

conhecimentos sobre Educação Infantil e após passar pelo o Estágio 

esses saberes se aprimoraram, ele deu subsídios para eu pensar com 

mais fundamentação sobre essa área, pensar mais sobre a criança e 

o desenvolvimento de sua aprendizagem. Ele me impulsionou a 

gostar desse espaço de atuação, embora ter sido um curto espaço de 

tempo ele proporcionou aprendizagens, ele foi de valia para minha 

formação no Curso de Pedagogia. O Estágio foi um momento 
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excepcional já que em outras disciplinas não tive oportunidade de 

pesquisar sobre essa área, através das atividades que realizei com as 

diversas linguagens, como por exemplo: a linguagem oral e a escrita, 

a matemática, as artes visuais, artes plásticas, música, movimento, a 

natureza e sociedade, o próprio brincar pude refletir sobre o papel do 

Professor de Educação Infantil, quais saberes ele precisa 

desenvolver para que seu trabalho seja eficaz, e, que a formação é 

importante para que esse professor possa vivenciar sua prática com 

segurança, qualidade e criatividade - refletindo diariamente sobre 

ela.(JULIANA, 2012, p.28, grifos nossos). 

 

O Estágio Supervisionado contribuiu e muito na minha formação 

porque como futuro profissional preciso saber sobre as 

especificidades da Educação Infantil, estou sendo formado para isso 

também, acho que o curso é muito ausente dos contextos de prática 

educativa com as crianças, estamos em mais da metade do curso e 

agora que fomos ter essa experiência. Por todas estas questões eu 

considero o Estágio em Educação Infantil um momento ímpar 

porque permite olhar tanto para teoria como para a prática com 

mais consistência, porque possibilita vivê-las através das várias 

situações que vão ocorrendo no momento de vivência de cada fase 

(observação, planejamento, docência). É um momento de vivência 

da teoria e da prática, um momento de olhar mais de perto a 

criança, se relacionar com ela, observar o contexto da Educação 

Infantil e intervir nesse contexto. Diante disso, construirmos 

saberes, aprofundarmos saberes que tínhamos diante da outra 

disciplina estudada e despertamos para a construção de outros 

saberes inerentes a atuação como docente nesse campo. Olhar a 

criança na prática de perto, o contexto de Educação Infantil, até 

então não tinha sido possibilitado por nenhum componente 

curricular. O Estágio oportuniza aprendermos mais sobre o saber 

fazer num trabalho educativo com a criança, traz a realidade que 

muitas vezes é distante do mundo acadêmico - as vezes a graduação 

se firma somente no ensino teórico das disciplinas e esquece desse 

movimento teoria-prática, observar melhor como organizar e 

vivenciar uma rotina no dia-a-dia da instituição de Educação 

Infantil, colocar em evidência o que sabemos e o que ainda não 

sabemos sobre criança e a Educação Infantil, comprovar os 

benefícios afetividade, do brincar, do faz de conta no desenvolvimento 

da criança - eles possibilitam as crianças fazer relações, construir 

perfis, compreender melhor o seu entorno, viver melhor o seu 

momento criança. (MARCOS, 2012, p.41, grifos nossos). 

 

O Estágio é um momento único, é o momento de nos encontrar 

Professor, é uma ação formativa dentro do Curso de Pedagogia, 

espaço de aprendizagem profissional fundamental durante a nossa 

formação inicial, momento privilegiado de aprendizagem da 

docência, uma vez que contribui para a inserção mais efetiva do 

acadêmico no ambiente da Educação Infantil, onde encontrará 

situações reais relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem e 

a organização do espaço de atendimento a criança de 0 a 5 anos, 

visto que nos outros componentes curriculares do Curso pouco se 
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discute sobre a docência, sobre a Educação Infantil e sobre a criança. 

E também os outros componentes até agora não oportunizou agente 

observar contextos educativos, refletir sobre eles. Esse Estágio 

contribui para nossa formação porque é um momento desafiador 

onde vamos realmente reconhecer as especificidades daquele campo 

profissional na realidade, onde vamos conhecer a postura, os 

saberes importantes e indispensáveis à prática daquela profissão, 

permite de certa forma também avaliarmos a nossa formação 

acadêmica, as nossas limitações. A partir do momento que 

realizamos o Estágio passamos a refletir melhor sobre as crianças, 

sobre a Educação Infantil, sobre o papel do docente da Educação 

Infantil e sobre as contribuições do próprio Curso nessa formação. 

Através desse Estágio eu passei a pensar que esse curso de Pedagogia 

precisa discutir mais sobre a criança e sobre a Educação Infantil, 

sobre o trabalho pedagógico com as crianças de 0 a 5 ano. Pouco 

tivemos informações sobre o trabalho com crianças de 0 a 5 anos, 

principalmente com as menorzinhas de 0 a 3 anos nas disciplinas 

teóricas. Através da experiência do Estágio reconheci que 

precisamos aprender muitas coisas sobre a criança e a Educação 

Infantil e percebi que o curso dá pouco respaldo a esse mundo da 

Educação Infantil. (PAULO, 2012, p.54-55, grifos nossos). 

 

Nos dizeres de Mariana (2012) o Estágio se apresenta como oportunidade da 

prática, de afirmar conceitos já construídos teoricamente, de conhecer as especificidades 

dos contextos de Educação Infantil e como propiciador de reflexões sobre a identidade 

profissional dela. Para Juliana (2012) o Estágio contribui para aprimorar e consolidar 

saberes teóricos, pensar mais sobre a criança e o desenvolvimento de sua aprendizagem 

e refletir sobre o papel do professor de Educação Infantil - que saberes ele precisa 

construir. Nos dizeres de Marcos (2012) esse Estágio permite olhar tanto para teoria 

como para a prática com mais consistência, olhar mais para a criança, conhecer e 

intervir no contexto da Educação Infantil, oportuniza a aprender sobre o saber fazer com 

crianças na Educação Infantil, como organizar e vivenciar a rotina na Educação Infantil, 

permite o Estagiário reconhecer o que sabe e o que ainda não sabe sobre a criança e a 

Educação Infantil. Em sua fala Marcos (2012) destaca que esse Estágio traz a realidade 

prática que muitas vezes é distante do mundo acadêmico. A fala de Paulo (2012) 

aparece como contribuição desse Estágio a oportunidade que ele dá do Estagiário se 

encontrar professor, de viver situações reais de ensino e aprendizagem com crianças, 

conhecer as especificidades da Educação Infantil e as particularidades de um 

profissional da Educação Infantil – saberes importantes à prática nessa profissão e, as 

contribuições do curso de Pedagogia nessa formação. Em suas enunciações o Estagiário 
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Paulo (2012) diz que o curso de Pedagogia dá pouco respaldo ao mundo da Educação 

Infantil. 

Essa síntese dos dizeres dos Estagiários sobre as contribuições do Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil do CAP/UERN nos permite analisar que, por 

unanimidade, os Estagiários concebem como contribuições principais desse componente 

curricular a relação teoria-prática a qual segundo eles permitiu afirmar e aprimorar 

conceitos já vistos em disciplinas do curso, dentre estes saberes, eles destacam saberes 

sobre as especificidades da criança e de sua aprendizagem e, das especificidades da 

Educação Infantil no que concerne a sua organização espacial e a rotina do trabalho 

neste contexto. Pelos dizeres identificamos, também, que o Estágio em Educação 

Infantil contribui como instrumento para que eles (os Estagiários) compreendam qual o 

perfil do docente da Educação Infantil evidenciando o que esse profissional precisa 

saber e, por conseguinte, o que eles (Estagiários) sabem e ainda precisam aprender para 

atuar nessa área. 

A partir dos discursos dos Estagiários podemos dizer que o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil nesse curso de Pedagogia se constitui num 

componente curricular privilegiado de aprendizagem para os acadêmicos tornar 

significativos os conteúdos trabalhados nas várias disciplinas, para a construção de 

conhecimentos necessários à organização do trabalho pedagógico com crianças da 

Educação Infantil, favorece para que os Estagiários problematizem a realidade da 

Educação Infantil, percebam como se dá sua organização e os processos de ensino e 

aprendizagem com as crianças. É ainda, espaço de definição de finalidades sobre a 

identidade profissional - quanto à necessidade de reflexão sobre a própria formação no 

curso em que estão sendo graduados. 

Por outro lado, as enunciações corroboram para inferirmos que esse curso de 

Pedagogia dá mais ênfase a teoria - todos são unânimes ao dizer que o curso dá pouco 

respaldo às atividades de interações com a prática, que durante cinco períodos do curso, 

essa foi a primeira vez que foram a um contexto de Educação Infantil. Isso demonstra 

que nesse curso são insuficientes os momentos em que os graduandos têm oportunidade 

de realizar atividades teórico-práticas que permitam a reflexão crítica sobre a realidade 

dos contextos educativos, aponta para as escassas atividades de pesquisa e extensão; 

como também sinaliza que a Educação Infantil pouco tem sido estudada/discutida no 

referido curso.  Pelos enunciados dos Estagiários, o Estágio se apresenta como principal 

componente curricular para mediar a interação universidade-contexto de Educação 
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Infantil, para suscitar iniciativas de pesquisas por parte dos acadêmicos e materializar a 

relação teoria-prática se constituindo como um dos principais referenciais, nesse curso, 

para estudar/discutir/observar/ analisar/ vivenciar questões específicas da criança de 0 a 

5 anos e da Educação Infantil.  

 Notamos nas falas dos partícipes da pesquisa, respectivamente, que o Estágio é 

caracterizado como momento singular, excepcional, ímpar, único - se pesquisarmos no 

dicionário esses adjetivos são palavras sinônimas que conferem ao Estágio uma 

categorização e significado exclusivo em comparação com outros componentes do 

curso, neste sentido, o Estágio para estes Estagiários teve uma validade, contribuiu de 

maneira significativa para que eles percebessem, analisassem e discutissem suas 

aprendizagens – a experiência desse Estágio, mesmo em um tempo curto, tem sua 

relevância para a formação de futuros professores, pois, suscita novos questionamentos 

a cerca da prática docente na Educação Infantil e, consequentemente, a formação desse 

docente no curso de Pedagogia. 

Pelos dizeres, inferimos que esse Estágio não se limita ao domínio do 

conhecimento prático, ele tem como objeto as relações educativas-pedagógicas-sócio-

políticas estabelecidas entre e com a teoria-prática – ele pode gerar produção do 

conhecimento sobre o real, responder a demandas tanto dos Estagiários quanto do 

contexto onde está sendo realizado, visto que, da maneira que é realizado, como 

apresentamos na metodologia dessa pesquisa, há uma proposta de intervenção no campo 

de Estágio, tornando-se um importante instrumento de integração entre universidade, 

escola e comunidade, por esse motivo, o Estágio em Educação Infantil do CAP/UERN é 

um processo que transpõe os limites da universidade a partir das interações que nele 

ocorrem. 

Esse Estágio contribui para orientar condutas pela articulação entre 

conhecimentos científicos, culturais, valores, interações/diálogo entre diferentes visões, 

compreensão do ambiente social, político, educativo da criança/Educação Infantil; 

fornece elementos iniciais e importantes para investigar/pesquisar e começar a 

compreender esse âmbito. As falas nos dão pistas de que esse Estágio tem uma validade 

social e científica porque apresenta: 

a) uma base epistemológica constituída por um processo de articulação entre o 

arcabouço teórico e o campo social no qual está inserido o contexto da 

prática da Educação Infantil;  
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b) processos de intervenção e construção de significações em meio ao 

cotidiano, os quais solicitam encaminhamentos de observação, planejamento, 

análises e comparações entre as explicações existentes e os dados novos que 

a realidade impõe e que são percebidas na postura investigativa. 

Esses aspectos se aproximam dos princípios da pesquisa assinalados por Demo 

(2002): questionamento sistemático, metódico, argumentado - significa que o Estágio 

tem uma direção mais ampla e global, que não se esgota em exigências metodológicas, 

embora estas sejam necessárias, pois um questionamento teórico conceitual, desde que 

argumentado, é também uma forma de pesquisa. O Estágio em tela se efetiva sob essas 

bases que se aproxima da modalidade de pesquisa, possibilita a vivência de uma prática 

devidamente teorizada, ou seja, de uma prática da qual emana uma teoria, que retorna à 

prática de forma modificada ou fortalecida. 

Nos dizeres de Pimenta (2006) a pesquisa no Estágio é uma estratégia, um 

método, uma possibilidade de formação do Estagiário como futuro professor. Ela pode 

ser também uma possibilidade de formação e desenvolvimento dos professores da 

escola na relação com os estagiários. 

A pesquisa no estágio, como método de formação dos estagiários 

futuros professores, se traduz pela mobilização de pesquisas que 

permitam a ampliação e análise dos contextos onde os estágios se 

realizam. Mas também e, em especial, na possibilidade de os 

estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a 

partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam 

ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que 

observam. (PIMENTA, 2006, p. 14). 

 

Esse processo de investigação da realidade da Educação Infantil que pode 

ocorrer a partir de matizes científicas, promovido pelo Estágio Supervisionado, além de 

contribuir para a (re)construção de conhecimento nos campos específicos do ensino e da 

aprendizagem sobre a criança e a Educação Infantil, transforma o aluno/pesquisador em 

autor de propostas teórico-práticas, que podem ser avaliadas pelos contextos de Estágio 

e por seus pares na academia, a fim de se constituírem como subsídios para análises, 

discussões e possíveis referenciais no campo da formação de professores.  

No entanto, é preciso ter claro que o Estágio Supervisionado no processo 

formativo da graduação em Pedagogia como campo de pesquisa não se faz por si, ele só 

pode ocorrer com o intercâmbio do que se teoriza e do que se pratica tanto na 

universidade quanto nas instituições-campo de Estágio, constituindo um verdadeiro e 

articulado projeto político pedagógico de formação de professores cuja marca é a 
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articulação entre teoria-prática, estágio-pesquisa, universidade-instituição campo de 

estágio. 

Acreditamos que o Estágio nessa perspectiva possibilita a formação do professor 

pesquisador e, consequentemente, contribuirá para o desenvolvimento da construção de 

habilidades científicas na formação do senso crítico, reflexivo e científico - elementos 

imprescindíveis na construção do perfil docente. André (2001) observa que há um 

consenso na literatura educacional de que a pesquisa é um elemento essencial na 

formação profissional do professor. O movimento que destaca o papel da pesquisa na 

formação dos futuros professores é bastante recente, pode-se afirmar que os anos 90 

apresentam uma maior produção científica que defende esta concepção. Diversos 

autores apresentam perspectivas onde a pesquisa ocupa papel de destaque:  

Demo (1994) defende a pesquisa como princípio científico e 

educativo; Lüdke (1993) argumenta em favor da combinação de 

pesquisa e prática no trabalho e na formação de professores; André 

(1994) discute o papel didático que pode ter a pesquisa na articulação 

entre saber e prática docente; Geraldi, Fiorentini e Pereira (1998) 

enfatizam a importância da pesquisa como instrumento de reflexão 

coletiva sobre a prática. (ANDRÉ, 2001, p. 56). 

 

Precisamos, contudo, entender que a pesquisa na formação inicial não deve ficar 

apenas restrita ao âmbito do Estágio. A autora diz que existem várias formas de 

articulação entre ensino e pesquisa na formação de professor, segundo ela uma delas é 

que a pesquisa se torne um eixo ou núcleo do curso, ou seja, que ela integre o projeto de 

formação inicial e continuada da instituição. Pode, além disso, traduzir-se no uso da 

pesquisa como mediação, ou seja, que as disciplinas e atividades do curso incluam a 

análise de pesquisas que retratem o cotidiano escolar, visando aproximar os futuros 

docentes da realidade das escolas. Para esta autora há ainda, a possibilidade de os 

docentes do curso de formação incluir seus próprios temas e projetos de pesquisa nos 

programas das disciplinas; outra alternativa citada por ela é buscar articular ensino e 

pesquisa não só na formação inicial, mas nas diversas formas de desenvolvimento 

profissional dos docentes (trabalho conjunto universidade-escola). (ANDRÉ, 2001, 

p.61-62). 

Acreditamos que a possibilidade da realização de Estágio nesta perspectiva cria 

uma nova cultura nos cursos de formação inicial de professores, onde a pesquisa não 

envolve apenas o Estágio, mas perpassa todas as disciplinas do currículo, possibilitando 

o rompimento da dicotomia teoria - prática ainda presente na maioria dos cursos de 

formação. Entendemos que a pesquisa é portadora de diferentes maneiras de se perceber 
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a realidade e, por isso alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 

mundo. Visto que, “embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e 

ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em 

primeiro lugar, um problema da vida prática”. (MINAYO, 1994, p. 17).  

Pensemos, ainda, que o processo de elaboração de conhecimento sobre o mundo 

não é um processo individual.  Os significados produzidos para sua compreensão são 

produzidos pelo conjunto dos sujeitos sociais, ou seja, é socialmente produzido. Neste 

sentido, o Estágio Supervisionado em Educação Infantil como espaço de 

interação/mediação aproximação das crianças e da Educação Infantil pressupõe a 

construção de um olhar crítico-reflexivo – se constitui como contexto de produção de 

pesquisa e conhecimento dos universos infantis. Cria a possibilidade de interagir, de 

trocar experiências e de partilhar significados que possibilitem tanto a graduandos 

quanto aos professores formadores e (Supervisores de Estágio) professores 

colaboradores o acesso a novos conhecimentos.   

Considerando os dizeres dos Estagiários, apresentados nesse tópico, percebemos 

que o Estágio que eles realizaram parece ser o único momento que se evidenciou a 

vinculação entre ensino e pesquisa, que viabilizou uma série de situações que se 

configuraram como pontos para investigação: Que especificidades têm as crianças da 

Educação Infantil? O que é ser professor de Educação Infantil? Que saberes esses 

profissionais precisa ter? O que é necessário para sua formação? Por conseguinte, 

permitiu aos graduandos acessar caminhos para sua autonomia na construção de 

aprendizagens/saberes e de um perfil profissional. Consubstanciados nos dizeres dos 

Estagiários visualizamos que a falta de articulação entre teoria-prática nos outros 

componentes curriculares desse curso obscurece as possibilidades de fomentar a postura 

investigativa nos acadêmicos. Contudo, o Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

inaugurou essa atitude investigativa ampliando a visão reducionista das questões que 

permeiam a área da Educação Infantil, estudada em outros componentes curriculares, 

consequentemente, tonou possível aos Estagiários problematizar essas questões que se 

configura como pontos para investigação no intuito de compreender as especificidades 

desse campo de estudo. 



245 

 

Haja vista os enunciados dos Estagiários, identificamos que no curso de 

Pedagogia do CAP/UERN os componentes curriculares, com exceção do Estágio
33

, são 

desprovidos de pesquisas que considerem o âmbito da Educação Infantil ou outros 

espaços próprios da formação docente, desconsiderando a complexidade dos contextos 

da prática. No entanto, o Estágio em Educação Infantil tem dado passos significativos 

para a prática do estágio como pesquisa. Pimenta e Lima (2004) ao abordar o conjunto 

de modelos das práticas de estágios apresentam a proposta do “estágio como pesquisa e 

a pesquisa no estágio”, no qual, tanto o professor orientador, como os estagiários, ensaia 

outra postura de problematizar o contexto situado da prática do estágio. A escola, antes, 

de espaço para imitação ou aplicação de técnicas de ensino, passa a ser percebida como 

lugar propício para o desenvolvimento da postura investigativa e consequente produção 

de conhecimento. A prática de pesquisa no contexto de estágio adquire características 

próprias, desenvolvendo a percepção de que os sujeitos pertencentes à comunidade 

escolar são ativos e reflexivos na interação com os conhecimentos inerentes ao processo 

ensino-aprendizagem.  

Assumir o Estágio como prática orientada pela pesquisa pode ser um caminho 

para (re)significar a teoria e as práticas, dado que nesses moldes ele não será reprodutor 

de práticas técnico-instrumentais – logo,  potencializa a formação numa rede 

compartilhada de saberes que permitem a análise dos contextos onde os Estágios se 

realizam como pesquisa. As falas dos Estagiários confirmam a assertiva de que é 

indispensável aos professores formadores e futuros professores a concretude da relação 

teoria e prática que se traduz e se (re)significa nos contextos de atuação do Pedagogo. 

Seus dizeres também sinalizam para a compreensão de que esse Estágio é de suma 

importância para a formação profissional do professor que poderá atuar na Educação 

Infantil, visto que, possibilita ao estudante refletir e relacionar teoria e prática nessa área 

– onde se processam atividades teórica-prática de conhecimento, fundamentação, 

diálogo e intervenção da realidade. 

O Estágio tem sido o destaque no processo de ensino e aprendizagem desse 

curso porque contribui significativamente para que os graduandos tenham experiências 

nos contextos de Educação Infantil do entorno onde a universidade está inserida, uma 

vez que os outros componentes do curso que eles estudaram até o momento da pesquisa 

                                                           
33

 Nos referimos aos componentes curriculares  estudados até o 5º período do curso - momento em que os 

partícipes da pesquisa haviam estudado, por conseguinte, nos referimos apenas ao Estágio em Educação 

Infantil único Estágio que eles vivenciaram até o momento da pesquisa. 
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tiveram uma relação descontextualizada dos contextos da prática, visto que, em suas 

falas os Estagiários dizem que esse foi o primeiro momento que tiveram oportunidade 

de fazer relações tórico-práticas através da articulação universidade/escola/comunidade. 

Sabemos que a complexidade da Educação Infantil exige dos seus profissionais a 

significação de velhos conceitos/paradigmas que ainda tem prevalecido em grande parte 

dos contextos de atendimento às crianças de 0 a 5 anos de idade, um novo olhar que 

compreenda a criança em suas especificidades e conceba os espaços de Educação 

Infantil como ambiente que perceba a criança em suas singularidades histórico-sociais, 

psicológicas, afetivas, cognitivas e, para além dos cuidados incorpore o educar, o 

brincar como elementos constitutivos de seu fazer.  

Entretanto, para avançar no entendimento e na compreensão da Educação 

Infantil como uma prática social, pedagógica-educativa, ela deve ser pensada não como 

uma prática em si mesmo, mas tomar a criança o seu desenvolvimento, a sua 

aprendizagem e a sua identidade social e cultural. No curso de Pedagogia essas 

proposições devem servir de aporte para que os formandos nessa área conheçam as 

especificidades da criança e da Educação Infantil, mas para isso, não basta somente os 

estudos teóricos fundamentados na História da criança, na Sociologia da infância, na 

Antropologia da Infância e na Psicologia, é preciso além dos 

fundamentos/conceitos/teorizações – que os graduandos tenham oportunidade de 

experienciar atividades em contextos de Educação Infantil para que possam visualizar, 

investigar, analisar, discutir, refletir e praticar atividades na complexidade dos contextos 

de Educação Infantil onde as crianças são atendidas. Infelizmente, como disseram os 

participes de nossa pesquisa estas atividades são raras, elas apenas são possíveis de se 

realizar por meio desse primeiro Estágio que ocorre no 5º período do curso. 

Referenciados em tudo que foi dito neste tópico e no que vem sendo discutido ao 

longo desse trabalho, entendemos que o Estágio Supervisionado em Educação Infantil 

no curso de Pedagogia do CAP/UERN em suas contribuições permite avanços na 

compreensão dos Estagiários sobre as especificidades das crianças e da Educação 

Infantil e, com isso contribui para refletir como mais propriedade sobre esses aspectos, 

reconhecer que trata de um grande desafio ser profissional da Educação Infantil, que a 

formação desse professor está muito além dos estudos teóricos nas disciplinas, também 

envolve investigação e experiências nos contextos de prática dessa área.  

Por outro lado, é preciso sinalizarmos que a formação docente não está 

diretamente vinculada nem limitada a determinados espaços ou metodologias, ela 
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precisa fazer parte de novas operações dialéticas que suscitem inquietações e 

impulsionem a pesquisa, a reflexão, a discussão com os pares e consequentemente gere 

novas fundamentações, teorizações e consequentemente novas formas de pensar. Pensar 

por si com autonomia, mas também pensar com outros. 

Acreditamos que assim como o Estágio propicia vivência de pesquisa, de 

conflitos, busca de soluções, pensar dialético na relação teoria-prática, os outros 

componentes curriculares do curso de Pedagogia também podem abordar em sua 

fundamentação e metodologia atividades que suscitem de igual maneira esse movimento 

teórico-prático a partir da investigação. No entanto, é imprescindível que em todos os 

componentes do currículo do curso de formação inicial de professores não haja 

hierarquização entre estas duas dimensões (teoria e prática), concordamos com Nóvoa 

(2005, p. 15) que defende a utilização de programas de formação que desenvolvam o 

saber relacionar e saber relacionar-se (dilema da comunidade), o saber organizar e saber 

organizar-se (dilema da autonomia) e o saber analisar e saber analisar-se (dilema do 

conhecimento), o que, em situação de formação e aqui nos reportando ao nosso objeto 

de estudo, potencializa a discussão sobre a criança pequena e a Educação Infantil 

possibilitando ao aluno da graduação em Pedagogia uma formação pautada em 

princípios investigativos, crítico e reflexivos. 

Os dizeres dos Estagiários indicam que o Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil contribui em três dimensões que podem se constituir como um dos referenciais 

de formação não somente para o Estágio Supervisionado, mas também para os outros 

componentes do currículo do curso de Pedagogia: 

 Dimensão Científica – estímulo à investigação/pesquisa sobre a Educação 

Infantil sua organização e práticas; 

 Dimensão da Experiência – o contato com a prática social da profissão: 

observar, planejar e intervir no cotidiano do contexto profissional da educação 

de crianças de 0 a 5 anos de idade;  

 Dimensão Profissional – compreensão das singularidades do perfil docente para 

a Educação Infantil. 

Argumentamos que estas dimensões foram possíveis de ser constituídas porque 

o Estágio é um espaço discursivo por excelência onde ocorrem as manifestações tanto 

do ensino, como da pesquisa e da extensão as quais possibilitam apropriações de 
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significados e construção de sentidos por meio das interações/mediações entre os 

sujeitos envolvidos no processo de Estágio. Neste sentido, essas dimensões se 

processam porque o Estágio ultrapassa os limites dos muros da universidade. 

Consideramos que no curso de formação inicial de professores os graduandos devem ter 

contatos com âmbitos de educação da criança desde os primeiros períodos, despertar 

nos acadêmicos o gosto pela pesquisa desde os primeiros estudos tornando possível que 

ele façam a relação entre os textos teóricos estudados na universidade e a prática dos 

contextos profissionais - para que possam olhar, analisar, problematizar e propor 

encaminhamentos para o seu percurso formativo no curso, ou seja, para que desde cedo 

possam exercer autonomia para com a sua própria formação.  

 

5.1.1 Os aspectos significativos e aspectos negativos da vivência no Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil 

O Estágio Supervisionado em Educação Infantil é uma ação educativa e social, 

uma forma de intervir na realidade, de interagir com as crianças bem como com a 

realidade do espaço onde se realizam as atividades com essas crianças, por isso, torna-se 

um contexto de análises e reflexão como também lócus de enfrentamento de desafios.  

Neste tópico iremos trazer à tona aspectos positivos e negativos do Estágio na 

Educação Infantil, na intenção de analisar mais especificidades desse componente 

curricular e assim acrescentar contribuições para os estudos nessa área. Visto que, como 

já apresentado no decorrer dos textos desse trabalho esse Estágio tem se constituído 

como arcabouço para o desenvolvimento do perfil dos graduandos em Pedagogia no que 

concerne á construção de saberes sobre a Educação Infantil, de maneira geral, pelas 

análises e discussões até aqui realizadas ele tem se caracterizado enquanto um evento 

discursivo, de circulação e produção de conhecimentos. 

As análises, pontuações e discussões empreendidas nesse tópico não são 

fechadas e acabadas de apenas um indivíduo, mas é um processo heterogêneo, 

conjunção de discursos entre a autora e o outro. “Nossas palavras não são ‘nossas’ 

apenas; elas nascem, vivem e morrem na fronteira do nosso mundo e do mundo alheio; 

elas são respostas explícitas ou implícitas às palavras do outro, elas só se iluminam no 

poderoso pano de fundo das mil vozes que nos rodeiam” (TEZZA, 1988, p. 55). 

Assim, nos apropriaremos dos dizeres dos Estagiários para retratar nossas 

intenções. No entanto, todas as vozes dos Estagiários são respeitadas enquanto vozes 
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sociais e históricas, portadoras de posturas sócio-ideológicas que podem não coincidir 

com as da autora, mas são orquestradas por ela. 

Quando pedimos para os Estagiários dizer os aspectos que consideraram 

significativos e os aspectos que destacam como negativos na construção de saberes por 

meio do Estágio Supervisionado em Educação Infantil eles disseram: 

 

O aspecto mais significativo é a oportunidade que ele dá para a 

gente ter contato com as crianças e isso possibilita você conhecê-las 

melhor, e, também com o campo de atuação do docente da 

Educação Infantil. Esses dois aspectos são de extrema relevância 

para podermos até mesmo refletir se nos identificamos com essa área 

de atuação do Pedagogo, essa experiência nos permite responder 

para nós mesmos: É isso mesmo que eu quero para mim como 

profissão? É com crianças nessa idade que eu quero trabalhar?O que 

ainda preciso aprender? Então eu destaco esse diferencial no 

Estágio suscitar questões que nos ajudarão a definir nosso campo de 

atuação, uma identidade dentro do curso. E os aspectos negativos eu 

acho que citei anteriormente quando falei do isolamento ou 

distanciamento do componente curricular Estágio e as outras 

disciplinas e o tempo destinado à carga horária das etapas de 

observação e docência. Mas também destaco como mais um ponto 

negativo a relação da própria Universidade com o Campo de Estágio 

- porque veja bem não há um encontro antes entre Professor 

Supervisor, Professor Colaborador e Estagiários. O Professor 

Supervisor faz o primeiro contato combina com a direção da Escola e 

os Professores que serão Colaboradores e depois nós vamos sozinhos 

para os primeiros contatos que já é na parte de observação. Então eu 

percebi que fica um pouco isolado essa relação porque nós a partir 

do que observamos na sala que vamos estagiar em comum acordo 

com o Professor escolhemos os projetos que desenvolveremos. No 

entanto, na minha opinião, eu acho que deveria a Universidade dá 

uma contribuição maior a essas escolas fazer antes de todas as 

etapas de Estágio umas discussões sobre como o Estágio pode dá uma 

contribuição à Escola, discutir sobre o papel desse Estagiário na 

escola, porque de qualquer maneira nós interferimos naquele 

ambiente durante o período de Estágio. E por último eu destaco que 

nesse Estágio os Professores Supervisores de Estágio devem ser 

profissionais que tenham estudos na área porque pelo menos nesse 

Estágio a maioria dos professores Supervisores de Estágio não 

tinham leituras aprofundadas nem experiência em Educação 

Infantil, e, isso eu creio que traz muitos prejuízos. (MARIANA, 2012, 

p.13-14, grifos nossos). 

 

Eu considero que a docência é um dos aspectos mais importante do 

Estágio porque ela amplia o conhecimento e a visão dos conceitos 

que construímos nas disciplinas do Curso, visto que, até então 

estamos presos ao mundo isolado da realidade que agente tem que é o 

mundo das teorias – na prática realmente agente ver a realidade, os 

aspectos que muitas vezes as teorias não tratam, viver as situações 
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cotidianas com as crianças naquele ambiente escolar nos dá a 

propriedade para entendermos melhor as crianças e seu processo de 

desenvolvimento, e, ainda nos dá oportunidade de reconhecer o que 

precisamos aprender para ser docente na Educação Infantil. Na 

docência o estudante observa e aprende a resolver problemas e passa 

a entender a grande importância que tem o educador ter 

conhecimentos e experiência naquela área. Os aspectos negativo eu 

já mencionei a questão do tempo que deve ser aprimorado em cada 

etapa do Estágio; ajustar as atividades do Estágio à programação da 

Escola porque agente na observação identifica alguns aspectos que 

podem ser foco do tema gerador do Projeto Interdisciplinar de 

docência mas diante da programação dos conteúdos da Professora 

Colaboradora e da própria instituição muitas vezes temos que fazer 

adequações, as vezes  no próprio planejamento diário precisamos 

fazer alguma adaptação em função de alguma exigência que a 

Professora Colaboradora faz. Porque apesar deles ceder a sala para 

o Estagiário não podemos mexer muito na dinâmica de vivência da 

turma. Eu acho que deveria haver um diálogo maior entre o 

Estagiário e Professor Colaborador antes de fazermos o 

planejamento e ir para a docência, poderia fazer uns encontros com 

os Professores Colaboradores para explicar melhor a dinâmica do 

Estágio, agente expor melhor para elas as nossas propostas de 

Projeto de Docência em função do que observamos. Eu acho que falta 

mais uma comunicação entre o Professor Supervisor e o Professor 

Colaborador antes de iniciar as atividades de Estágio e também 

durante as atividades, porque quando agente chega lá é como se eles 

dissessem assim “vixe os estagiários já estão chegando”. Então 

agente sai daqui sabendo que vai lá aprender também com esse 

professor, mas parece que eles não sabem disso, têm ideia contrária 

pensam que vamos lá para avaliá-lo e, eu acho que isso é falta de um 

trabalho dos Professores Supervisores de Estágio junto as Escolas 

Campo de Estágio apresentando a proposta de Estágio, os objetivos 

de o Estagiário ir para o campo que é a sala de aula, que 

contribuições a escola e os professores da escola vão está dando ao 

Estagiário e contribuições esse Estagiário vai está trazendo para a 

Escola. Veja bem um exemplo do que aconteceu no meu Estágio 

preparamos nosso planejamento e a professora disse que não queria 

que trabalhássemos aqueles conteúdos, então tivemos que mudar 

nossa temática, então eram temas que vimos ser necessário 

trabalhar com as crianças, mas a professora tinha o seu roteiro de 

conteúdos, talvez se tivesse havido a explicação da proposta de 

Estágio ela deixasse agente mais livre na escolha do tema de projeto 

porque ela saberia os objetivos. Então, acho que falta um tempo para 

em coletividade (Professores Supervisor de Estágio, Estagiários, 

Diretores de Escolas e Professores Colaboradores) para apresentar a 

Proposta de Estágio e ali definir quem realmente quer ser parceiro do 

Estágio porque o que acontece é que o Supervisor de estágio vai a 

escola tem uma conversa com o diretor e as vezes os Professores 

Colaboradores nem quer Estagiário, daí mandam Estagiários para 

esse Professor e ele não estava disposto a receber Estagiário, então 

acho falho. Também nesse encontro agente ver a política da escola, e, 

ouvir esses professores para podermos adequar nossos projetos ao 

que observamos com as crianças e também ao que os professores tem 

programado. (JULIANA, 2012, p.26-27, grifos nossos). 
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Os aspectos que eu considero mais significativos são a possibilidade 

que o Estágio dá ao aluno de conhecer a si mesmo, suas 

potencialidades, habilidades e competência relacionadas nesse caso 

específico a atuação na Educação Infantil como docente;  outro 

aspecto significativo é porque nessa atividade podemos constatar se 

existe ou não coerência com o dito e o feito; dá a oportunidade de 

haver uma relação pedagógica entre quem já é profissional 

reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um futuro  

profissional; a mediação que o Estágio faz entre o teórico e o 

prático. Como negativo eu destaco a questão de conciliar as 

atividades do Estágio com as das outras disciplinas curriculares do 

Curso que estão acontecendo ao mesmo tempo; a questão da 

localidade geográfica – agente vem de outra cidade para estagiar na 

sede aqui em Patu - acho que se estagiasse nas nossas cidades seria 

até mais produtivo porque já conhecemos o nosso contexto de 

vivência, a realidade de nossas crianças, as dificuldades de nossas 

escolas, então poderíamos dá uma contribuição lá no nosso local de 

vivência. A própria questão financeira também é um aspecto 

negativo, pois arcamos com gastos de estadia, de materiais para 

confeccionar os recursos para as atividades de docência porque o 

que a escola não dispõe agente confecciona ou compra com nosso 

dinheiro. Na própria Proposta de Estágio como já citei o tempo de 

cada fase do Estágio ser muito restrito, a ausência de debates sobre 

variados temas que cerca a Educação Infantil, visto que até então só 

tínhamos discutido sobre a sua especificidade em uma única 

disciplina de 60h; se o tempo de Estágio fosse estendido poderia ter 

antes de irmos para a docência propriamente dita as apresentações 

de miniaulas ministradas pelos acadêmicos. (MARCOS, 2012, p. 39-

40, grifos nossos). 

 

Os aspectos que eu considero mais significativo no Estágio é a 

possibilidade que ele dá ao graduando de avançar na construção de 

saberes sobre a docência, ter uma visão mais concreta do mundo 

infantil, do lugar da criança na instituição de Educação Infantil, 

além de observar como elas podem construir aprendizagens, 

compreender que a ação educativa envolve muito mais que técnicas 

de aprendizagem mas um entrelaçamento de saberes teóricos e 

práticos, as orientações no decorrer do planejamento das atividades a 

serem vivenciadas nas escolas também é um grande diferencial; o 

acompanhamento e supervisão dos graduandos nos momentos de 

execução das atividades também oportuniza a construção de 

saberes. A troca de saberes que há entre Graduando Estagiário, 

Professor Supervisor, Professor Colaborador, Estagiários e as 

próprias crianças faz toda a diferença – é um intercâmbio que 

desenvolve saberes.  Os aspectos negativos que eu destaco é o tempo 

de cada fase como já mencionei – acho muito limitado; o número de 

graduandos, ou seja, Orientandos por Supervisores acho muito 10 

orientandos por orientador não dá para ele fazer um 

acompanhamento mais assíduo no momento que estamos na 

docência; diante disso eu cito também como um ponto negativo a 

pouca frequência do Professor Supervisor na sala de aula onde 
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estamos realizando o Estágio; a falta de um diálogo entre o 

Componente Estágio Supervisionado e as outras disciplinas do 

período; a falta de uma divulgação maior dos trabalhos finais do 

Estágio pois eles são resultados de uma experiência e merece maior 

divulgação no âmbito acadêmico e nos próprios contextos onde foi 

realizado o Estágio; a realização da docência muitas vezes em  

turmas que o Professor Colaborador não tem como formação básica 

a graduação, visto que, aprendemos também com ele – não foi o meu 

caso mas ouvi colegas dizer que o Professor Colaborador deles ainda 

tinha uma visão muito ultrapassada de Educação Infantil. Pensando 

nesses pontos negativos destacados eu acho que a Proposta do 

Estágio deve ser discutida e repensada em coletividade pelos 

professores e alunos graduandos que fazem o Departamento de 

Educação do CAP. (PAULO, 2012, p.53, grifos nossos). 

Para iniciarmos uma análise e reflexão sobre esses dizeres dos Estagiários em 

relação aos aspectos significativos e negativos que estão relacionados à vivência do 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil é importante lembrarmos em primeiro 

lugar, que pensar em enunciados, linguagem, remete à produção de 

significados/sentidos que só ocorrem ao estarmos imersos em um sistema de relações 

sociais e, tomando por base as ideias de Bakhtin (2003) afirmamos que os enunciados 

apontam para posição ideológica dos Estagiários possuem uma entonação expressiva, 

valorativa-avaliativa. Parece bastante evidente, em cada uma das falas, a primazia da 

experiência de Estágio como um dos principais referenciais para as análises 

empreendidas pelos participes da pesquisa.  

Tomemos inicialmente os aspectos da vivência do Estágio que os Estagiários 

destacam como significativos, podemos dizer pela fala de Mariana (2012) que os 

aspectos mais significativos estão relacionados à interação com as crianças e com o 

próprio contexto da Educação Infantil, além disso, a Estagiária destaca essa vivência 

como um momento que permite ao graduando analisar sua identidade perante o curso 

que está realizando, ou seja, sobre o campo de atuação enquanto Pedagogo.  

Do ponto de vista de Juliana (2012) a fase da docência é o aspecto mais 

significativo do Estágio porque, segundo ela, possibilita a relação teoria-prática, 

entender com mais propriedade o processo de desenvolvimento da criança e, oportuniza 

refletir sobre o que precisa aprender para ser docente na Educação Infantil, visto que, 

entra em contato com a dinâmica do dia-a-dia da Educação Infantil e nela observa e 

aprende a resolver problemas e passa a entender a grande importância que tem o 

educador ter conhecimentos e experiência naquela área.  

Nos dizeres de Marcos (2012) é apontado como significativo à oportunidade que 

o Estágio dá ao graduando de conhecer a si mesmo, suas potencialidades, habilidades e 
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competência relacionadas à atuação na Educação Infantil, outro aspecto significativo 

que ele enfatiza é possibilidade que essa atividade dá para o acadêmico fazer relação 

teoria-prática, faz menção ainda, a importância da interação que ocorre entre quem já é 

profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um futuro 

profissional. 

Para Paulo (2012) os aspectos mais significativos do Estágio estão relacionados 

à possibilidade que ele dá ao graduando de avançar na construção de saberes sobre a 

docência, ter uma visão mais concreta do mundo infantil, do lugar da criança na 

instituição de Educação Infantil, além de observar como elas podem construir 

aprendizagens. Destaca ainda, que essa atividade oportuniza a compreensão de que a 

ação educativa envolve muito mais que técnicas de aprendizagem, mas um 

entrelaçamento de saberes teóricos e práticos, o acompanhamento, as orientações – as 

interações no decorrer do Estágio entre Graduando Estagiário, Professor Supervisor, 

Professor Colaborador, Estagiários e as próprias crianças faz toda a diferença – é um 

intercâmbio que desenvolve saberes.  

Cada enunciado proferido pelos Estagiários é carregado de indícios das 

apropriações construídas por meio de interações/mediações ocorridas no campo de 

Estágio, percebemos que os aspectos mais significativos estão relacionados à: 

a) Interações com as crianças e com o contexto da Educação Infantil; 

b) Oportunidade de relação teoria-prática; 

c) Reconhecer a especificidade do perfil do profissional da Educação 

Infantil; 

d) Especificidades da prática Pedagógica com crianças pequenas na 

Educação Infantil.  

Os dois primeiros aspectos correspondem a práticas/atividades formativas que 

oportunizam a construção de saberes específicos sobre a criança e a Educação Infantil 

na formação inicial na graduação, especialmente, no contexto formativo do Estágio 

Supervisionado; os dois últimos aspectos estão relacionados à aprendizagens/saberes 

construídos sobre as especificidades do trabalho pedagógico no contexto da Educação 

Infantil – se referem a conhecimentos científicos e pedagógicos - saberes necessários 

para enfrentar adequadamente a carreira docente, necessidades de o educador possuir 

um repertório de conhecimentos adquiridos em sua formação inicial. No tocante aos 

dois primeiros aspectos destacamos que eles estão ligados à fatores externos – às ações 

educativas-pedagógicas da universidade e do campo de Estágio; no que se refere aos 
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dois últimos aspectos estão atrelados à fatores internos, isto é, ligados aos próprios 

Estagiários. 

É importante salientar que, a construção da identidade docente e dos saberes do 

dia-a-dia do profissional docente têm sido temas de intensas discussões no âmbito da 

universidade, por outro lado, o Estágio Supervisionado têm se evidenciado com um 

novo caráter bastante significativo – afastando-se da compreensão até então corrente, de 

que seria a parte prática do curso nos cursos de licenciatura, mas assumindo o perfil de 

componente que propicia ao graduando uma aproximação à realidade a qual poderá 

atuar, onde atribui significado/sentido ao conteúdo que está aprendendo. No Estágio em 

tela o graduando dialoga com questões que tocam a sua curiosidade, ou seja, dá 

condições de entender a dinâmica da Educação Infantil e relacionar os desdobramentos 

políticos, sociais, culturais e seus reflexos nesse contexto; estimula a compreensão e 

percepção por parte dos graduandos sobre o perfil do profissional da Educação Infantil e 

assim corrobora para que os acadêmicos pensem sobre os saberes necessários a serem 

construídos por eles no seu processo formativo. 

Diante de tais considerações acerca dos aspectos significativos do Estágio que 

contribuem para formação do graduando em Pedagogia no que concerne a construção de 

saberes específicos para atuar na Educação Infantil, inferimos que este componente 

curricular se sobressai porque constitui-se como espaço/contexto educativo de 

construção de aprendizagens a partir da problematização dos saberes vivos e dinâmicos 

que fazem sentido para quem aprende (os Estagiários), através de interações/mediações 

realizadas pelas relações estabelecidas entre os graduandos e o campo de Estágio - 

trocas e experiências as quais suscitam reflexões acerca da dinâmica interna do âmbito 

da Educação Infantil que os conduzem a perceber as especificidades e reais 

necessidades dos profissionais que atuam nessa realidade.  

No Estágio a aprendizagem ocorre socialmente, ou seja, o processo de 

aprendizagem depende fundamentalmente de processos interativos - a partir da 

interação entre diferentes sujeitos (Estagiários, Professor Supervisor, Professor 

Colaborador e Crianças) se estabelecem processos de aprendizagem e, por 

consequência, construção de saberes. No processo de interação que acontece no Estágio 

e que pode resultar em aprendizagem os Estagiários agem sobre os objetos (o contexto, 

as situações) e sofre a ação destes e, a partir destes vão ampliando a sua capacidade de 

conhecer, ou seja, de vivenciar processos de aprendizagem. 

 Imbernón (2002) fala que  



255 

 

o eixo fundamental do currículo de formação do professor é o 

desenvolvimento da capacidade de refletir sobre a própria prática 

docente, com o objetivo de aprender a interpretar, compreender e 

refletir sobre a realidade social e a docência. (IMBERNÓN, 2002, p. 

39). 

 

Compreendemos por meio de estudos referenciados em Vygotsky (2007, 2008) 

que o desenvolvimento dessas capacidades ocorre quando os sujeitos constroem uma 

linguagem interna a partir da interação dialética com o meio sócio-histórico-cultural em 

que está inserido, sendo que esse desenvolvimento é mediado por outros indivíduos, 

especialmente por meio da linguagem. De forma original Vygotsky compreendeu a 

relação desenvolvimento/aprendizagem e criou o conceito de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP) onde defende a ideia de que os sujeitos sociais são capazes de aprender 

e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente (adulto, criança mais velha ou com 

maior facilidade de aprendizado, etc.).  

Consideramos que quando os Estagiários chegam ao campo de Estágio eles 

ainda estão com algumas habilidades/saberes ainda em desenvolvimento e/ou não têm 

essas habilidades/saberes, neste caso, o Estágio trabalha essas habilidades/saberes por 

meio da orientação de adultos (Professor Supervisor e Professor Colaborador) ou em 

colaboração com os pares (colegas Estagiários) mais habilidosos e até mesmo com as 

próprias crianças - de modo que alavanca o processo de desenvolvimento de 

aprendizagens/saberes/habilidades sobre a prática pedagógica/docência com as crianças 

na Educação Infantil. Essas proposições demonstram o grande valor que a teoria 

Vygotskiana dá ao processo de interação e, em nosso caso específico, como o Estágio, 

contribui na construção do conhecimento, na medida em que fornece subsídios 

(interações/mediações) para que o graduando compreenda os desafios em relação à 

prática docente na Educação Infantil. 

[...] o estágio pressupõe o cruzamento de diversos olhares e saberes, 

advindos de lugares igualmente diferenciados: das crianças, dos 

alunos estagiários, dos professores e demais profissionais de educação 

infantil e dos professores orientadores de estágio. (OSTETTO, 2008, 

p.106).  

 

Nessa perspectiva, entendemos que no Estágio a aprendizagem é concebida 

como um processo de construção compartilhada, uma construção social, apresenta uma 

orientação prospectiva, ou seja, dirigida ao que o aluno ainda não é capaz de fazer 

sozinho, que possibilita relacionar os conceitos científicos (conceitos construídos em 

situação formal de aprendizagem) aos conceitos espontâneos (conceitos construídos em 
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situações cotidianas, não-sistematizadas) e auxilia ao graduando a internalizar os 

conceitos científicos em um movimento espiralado, no qual vai aprendendo novos 

conceitos e, por conseguinte, desenvolvendo saberes/habilidades. 

Nos dizeres dos Estagiários apresentados neste tópico, por unanimidade, eles 

destacam como aspecto significativo do Estágio a oportunidade que por meio dele eles 

têm de perceber as especificidades da docência/prática Pedagógica com crianças 

pequenas na Educação Infantil. Entendemos que a prática pedagógica é uma dimensão 

da prática social, é um exercício de aprendizagem constante, do saber falar, ouvir, 

propor e vivenciar situações de aprendizagem e, como diz Veiga (1992) é uma ação 

social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos inseridos no contexto social. 

Envolve muito mais que racionalidade técnica, marcada por aprendizagens conceituais e 

procedimentos metodológicos, ou seja, muito mais que domínio teórico e competência 

técnica. É um processo relacional que envolve também, crenças, valores, atitudes, 

ações, reações, afetividade, enfim reflete nossas concepções e intencionalidades. 

Por isso, problematizar a prática pedagógica do docente da Educação Infantil no 

processo de formação inicial implica abarcar todas as suas múltiplas dimensões em que 

estão inseridas diferentes relações tais como: a concepção de criança, Educação Infantil, 

cuidar – educar, brincar. São essas concepções que determinam as escolhas e tomadas 

de decisão de cada profissional, assim como colabora para a construção de 

aprendizagens/saberes. Neste sentido, o Estágio pela sua própria caracterização como 

eixo articulador entre teoria e prática através da maneira peculiar de inserir o acadêmico 

na realidade do cotidiano da Educação Infantil e, ao mesmo tempo, colocá-lo frente a 

frente com situações reais do processo de ensino e aprendizagem nesse contexto, sem 

perder a consciência de que ainda está no percurso formativo, constitui-se em um 

momento não somente de construção de conceitos, mas uma atividade da graduação que 

possibilita ao acadêmico pensar o sentido que se dá à profissão, nesse caso particular, o 

sentido da profissão do docente da Educação Infantil - como bem especifica as falas dos 

Estagiários partícipes de nossa pesquisa.  

Em síntese, percebemos que os aspectos significativos do Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil referem-se à vivência/experiência e o 

conhecimento da área da Educação Infantil, ou seja, a compreensão da importância do 

Estágio para os acadêmicos, como forma de identificar a realidade encontrada 

futuramente e os saberes necessários ao profissional docente dessa área. Além disso, 

pelos dizeres dos graduandos, ele se caracteriza como subsídio para suprir as 
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necessidades formativas reconhecidas no processo de vivência do Estágio e, canal 

mediador na construção de saberes específicos para o campo da Educação Infantil.  

Essas particularidades evidenciadas nos conduzem a entender o Estágio 

Supervisionado como uma prática dialética e colaborativa - um processo formativo no 

qual existe uma relação interativa entre escola e universidade onde cujas aprendizagens 

são marcadas pelas dinâmicas coletivas/interativas, na qual apesar dos aspectos 

negativos destacados pelos Estagiários, é propiciadora do desenvolvimento de 

aprendizagens/saberes. 

Quando se reportam aos aspectos negativos da vivência no Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil os Estagiários mencionam aspectos que se 

relacionam a questões organizacionais/estruturais do Estágio. Dentre os aspectos 

negativos destacados nos dizeres dos Estagiários identificamos: 

 Distanciamento entre Estágio e outras disciplinas do currículo do curso. 

(MARIANA); 

 Relação entre Universidade e campo de Estágio. (MARIANA); 

 Professores Supervisores não ter experiência na área da Educação 

Infantil. (MARIANA); 

 O tempo de cada etapa do Estágio ser muito limitado. (JULIANA); 

 Adequar a atividade do Estágio à programação do campo de Estágio – os 

Projetos de Estágio devem se adequar aos conteúdos planejados pela 

instituição onde ocorre o Estágio. (JULIANA); 

 Falta de maior comunicação entre Professor Supervisor e Professor 

Colaborador antes do Estágio. (JULIANA);  

 Conciliar a vivência do Estágio e o estudo dos outros componentes 

curriculares que estão sendo cursados ao mesmo tempo. (MARCO); 

 Localidade geográfica, questão financeira
34

. (MARCOS); 

 O tempo limitado de cada fase do Estágio. (MARCOS); 

 Ausência de mais debates sobre temas específicos da Educação Infantil. 

(MARCOS); 

 Tempo limitado de cada fase do Estágio. (PAULO); 

                                                           
34

 Os Estagiários realizam Estágio na sede do Campus de Patu/RN. Desta forma, eles precisam se 

locomover da localidade onde residem para vivenciar o Estágio na Sede do Campus. Quando destaca a 

questão financeira o Estagiário se reporta ao investimento que faz tanto na estadia como na compra de 

materiais para realizar as atividades de Estágio. 
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 Número elevado de Estagiários por Professores Supervisores. (PAULO); 

 Pouca frequência do Professor Supervisor no campo de Estágio. 

(PAULO); 

 Falta de diálogo entre Estágio e as outras disciplinas do período. 

(PAULO); 

 Falta de maior divulgação dos trabalhos finais do Estágio. (PAULO); 

 Em algumas turmas o Professor Colaborador não ter formação na área. 

(PAULO). 

Diante desses pontos negativos enfatizados nos dizeres dos partícipes de nossa 

pesquisa, percebemos que esse Estágio apresenta alguns aspectos que precisam ser 

repensados, ou seja, é imprescindível que aconteçam momentos para discutir essas 

pontuações feitas pelos Estagiários no intuito que busquem alternativas/soluções para 

minimizar esses aspectos negativos que podem interferir no processo de construção de 

aprendizagens/saberes no âmbito formativo desse Estágio. 

As evidências sinalizadas pelas falas dos Estagiários apontam para a necessidade 

de algumas mudanças referente à estrutura da disciplina de Estágio, especificamente a 

relação estágio-outros componentes curriculares do curso de Pedagogia e estágio-campo 

de estágio. De acordo com os pesquisados não há uma interação/colaboração/diálogo 

efetivo entre esses pares dificultando a relação teoria-prática. Entendemos que o Estágio 

Supervisionado no curso de Pedagogia complementa a formação profissional assim 

como as demais disciplinas do currículo. Nesse sentido, o Estágio deve se somar ao 

curso, estabelecendo ligação com as disciplinas, mantendo assim uma relação teórica e 

prática que aparecerá no decorrer de todo o curso e não somente nos períodos de 

Estágio. Por isso, é necessário que haja o rompimento desse distanciamento que os 

Estagiários enfatizaram que há.  

Também é destacado por eles o perfil dos Professores Supervisores os quais 

segundo os Estagiários (em alguns casos) não têm experiência na área da Educação 

Infantil e no acompanhamento deixam a desejar quanto à frequência no campo de 

Estágio. Kishimoto (2002) diz que apesar de ter sido incluído a docência na Educação 

Infantil como uma das bases, o curso de Pedagogia não modificou a sua estrutura a fim 

de dar sustento à esta área, ou seja, incluiu-se a formação de professores para atuar na 

Educação Infantil, mas quase não houve alteração de currículos, como também há falta 

de profissionais qualificados para direcionar a formação dos futuros professores. Essa 

limitação por parte dos Professores Supervisores pode dificultar a construção de saberes 
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pelos Estagiários no campo de Estágio porque de acordo com Nóvoa (1992) o diálogo 

entre Supervisor e Estagiários é essencial para consolidar os saberes advindos da prática 

profissional, a coletividade se constitui como um fator determinante na afirmação de 

valores próprios da profissão docente.  

Os pesquisados também mencionam a falta de uma formação apropriada dos 

Professores Colaboradores – sabemos que concretamente, as várias mudanças no âmbito 

legal ainda não são sentidas na prática, tanto no que se refere à formação dos 

profissionais como às condições de trabalho e das práticas desenvolvidas com as 

crianças. Decorrente disto, ainda podemos encontrar atualmente pessoas trabalhando em 

instituições de Educação Infantil com pouca ou nenhuma formação na área. Por outro 

lado, ainda predomina um preconceito e desprestígio sobre o trabalho com crianças de 0 

a 5 anos, o que contribui para a compreensão de que quanto menores as crianças, menos 

necessidade de formação para trabalhar com elas. Entendemos que a falta de uma 

formação mínima por parte do Professor Colaborador pode prejudicar o 

desenvolvimento de aprendizagens/saberes no campo de Estágio, visto que, apesar desse 

profissional ter uma história de vida, o acúmulo de experiências da docência ao longo 

dos anos, ele precisa ter em sua bagagem uma sólida formação e a base para isso é pelo 

menos a graduação em Pedagogia – acreditamos que essa formação poderá ajudá-lo a 

refletir, discutir, analisar, questionar, criticar com mais propriedade diferentes opções 

teóricas/práticas sobre a docência na Educação Infantil. 

Outro aspecto apontado pelos Estagiários como ponto negativo é que em alguns 

casos o Estagiário fica submetido ao planejamento estabelecido pelo Professor 

Colaborador, podendo interferir de maneira superficial na escolha de temas para o 

projeto que irá desenvolver na docência. Salientamos, que as orientações da Proposta de 

Estágio do curso de Pedagogia do CAP/UERN é que o projeto de docência deve ser 

planejado a partir das necessidades do campo de Estágio, as quais foram identificadas 

pelo Estagiário durante a primeira fase do Estágio (observação). Pelos dizeres da 

Estagiária Juliana (2012) isso não é levado em consideração por alguns Professores 

Colaboradores que certamente estão mais preocupados com a programação que tem 

planejada para o grupo de crianças com as quais atuam. Desta forma, é importante 

frisarmos que talvez isso ocorra pela falta de um diálogo/interação maior entre os 

Professores Supervisores e Professores Colaboradores em momentos que antecedem as 

atividades de Estágio como evidenciam as Estagiárias Mariana (2012) e Juliana (2012) 

em suas falas. 
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Acreditamos que essa fragilidade pode ser superada a partir de discussões 

conjuntas entre Estagiários, Professores Supervisores de Estágio e Professores 

Colaboradores onde possa haver apresentação da Proposta de Estágio, discutir temáticas 

referentes à Educação Infantil que são relevantes para o desenvolvimento da Proposta 

de docência do Estágio em tela. Para isso, é importante maior cisão entre universidade-

campo de estágio através da interação assídua (antes, durante e depois) dos Estagiários e 

Professores Supervisores no contexto aonde vai se realizar o Estágio. 

Os Estagiários ressaltam ainda, por unanimidade, a carga horária destinada ao 

Estágio como insuficiente para atender tanto as exigências das atividades de Estágio 

como as relacionadas ao próprio processo de formação acadêmica. Talvez por isso, 

como cita os Estagiários, ocorram a ausência de mais debates sobre temas específicos da 

Educação Infantil e a falta de maior divulgação dos trabalhos finais do Estágio. 

Esses aspectos negativos pontuados, nos rementem a dizer que esse Estágio 

parece está sendo concebido pelos professores responsáveis da disciplina e/ou pelo o 

próprio Departamento ao qual esse componente curricular está vinculado como mais um 

cumprimento de exigência legal, sem considerar o papel social do aluno-estagiário, da 

universidade que o prepara, e da instituição em que irá estagiar, visto que, identificamos 

pelos dizeres dos pesquisados uma concentração de registros que denuncia a 

necessidade de melhorias tanto nas relações das instituições formativas como entre 

todos envolvidos no Estágio. 

Tomando por base estas evidências, ganha importância a problematização acerca 

da relação entre a formação decorrente da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil e os desafios enfrentados pelos Estagiários no campo de Estágio, uma 

vez que o Estágio representa a valorização de uma experiência de conhecimento que 

não está localizada apenas em conteúdos disciplinares pertencentes à grade curricular. 

Pois, o saber e a prática do aluno/granduando em Pedagogia devem ser construídos ao 

longo do curso, já que a formação profissional não deve conduzir apenas a construção 

de conhecimentos e habilidades, mas sim, permitir o desenvolvimento de aprendizagens 

que o torne sensível a fatos da profissão e a reflexão sobre os mesmos. Neste sentido, o 

Estágio é um momento que o acadêmico em Pedagogia poderá investigar e analisar 

criticamente as práticas encontradas, tanto a dos professores da instituição quanto a sua 

própria prática enquanto Estagiários, futuros professores.  

Certamente, o Estágio não deve ser concebido como um momento em que os 

acadêmicos irão à campo observar e reproduzir as práticas lá observadas. Pelo contrário, 
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partindo de todo o conhecimento teórico que os acadêmicos já possuem, o momento do 

Estágio deve ser concebido como campo de conhecimento que oferece subsídios para 

reconhecer e suprir as limitações apontadas no que concerne às necessidades formativas 

do graduando. De acordo com Pimenta (2001),  

A finalidade do estágio supervisionado é proporcionar que o aluno 

tenha uma aproximação à realidade na qual irá atuar. Portanto, não 

deve colocar o estágio como o polo prático do curso, mas como uma 

aproximação à prática, na medida em que será consequente à teoria 

estudada no curso, que por sua vez deverá constituir numa reflexão 

sobre e a partir da realidade [...]. (PIMENTA, 2001, p. 70).  

 

Desta forma, o acadêmico em campo de Estágio, não somente vai preparado 

para pôr em prática os seus conhecimentos, mas também para construir novos 

conhecimentos, pois compreendemos que neste local, não existe um conhecimento 

pronto e acabado que dê conta de cada situação enfrentada, mas que é um conhecimento 

que está em processo de construção todos os dias. Logo, por meio dos dizeres dos 

Estagiários, verificamos muitos embates vivenciados pelos acadêmicos em campo de 

Estágio, que se tornam desafios a serem superados, a fim de ofertar maiores condições 

para que o Estágio seja mais consistente para a formação do Pedagogo.  

Assim, com o período de Estágio curto e insuficiente, como dizem os 

pesquisados, é imperativo que o Departamento no qual esse componente curricular está 

vinculado trace caminhos, a fim de que sejam rompidos os distanciamentos já 

mencionados no decorrer deste tópico, por conseguinte, como sugere os Estagiários – 

coloque em discussão temáticas acerca das especificidades da Educação Infantil 

(organização, planejamento, prática pedagógica, perfil/saberes do profissional dessa 

área) instigando a olhar com mais atenção para estas questões tanto durante o processo 

de Estágio como em outros momentos do curso. Visto que, partindo do exposto, apesar 

da Educação Infantil ter sido incluída como uma das áreas de atuação do Pedagogo no 

Projeto Pedagógico desse Curso de Pedagogia do CAP/UERN, ela ainda não foi 

contemplada a contento, pois como evidenciam os dizeres dos Estagiários partícipes de 

nossa pesquisa não há uma organização e supervisão específica e número de disciplinas 

suficientes que tratem das peculiaridades do trabalho com as crianças de 0 a 5 anos, os 

futuros profissionais da Educação Infantil recebem uma formação, onde questões 

importantíssimas deixam de ser atendidas como: o olhar mais apurado às crianças, de 

como elas se relaciona, como elas pensam, suas particularidades, suas preferências. Ou 

seja, um olhar para a infância que gere reflexões diretas nas práticas desenvolvidas. 
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Podemos considerar que esse Estágio Supervisionado tem muito a contribuir 

para a formação dos futuros professores, porém, a própria duração desse Estágio não 

permite este olhar mais específico, pois, em uma disciplina com poucas horas em campo 

de Estágio, torna-se impossível este reconhecimento. E, como já foi apresentado 

anteriormente, há restritas atividades teóricas e também práticas que possibilitam 

discussões, pesquisas, extensões relacionadas à Educação Infantil. Predominando assim, 

mais uma vez, um olhar aligeirado sobre as especificidades do trabalho na Educação 

Infantil e sobre as próprias crianças que são atendidas nesse contexto.  

No entanto, pelos dizeres dos Estagiários que vem sendo analisado ao longo 

desse trabalho, podemos afirmar que esse Estágio Supervisionado apresenta 

contribuições para a formação do futuro professor - é possível identificar relações 

positivas quanto aos Estagiários reconhecer a partir da vivência desse Estágio 

especificidades no que concerne a criança e a Educação Infantil, entre elas, os saberes 

que os profissionais da área precisam construir - os saberes docentes necessários para 

atuar com as crianças de 0 a 5 anos.  

É possível perceber que esse Estágio em Educação Infantil pode potencializar as 

múltiplas dimensões do ser professor da Educação Infantil: o pensar, o planejar, o 

sentir, o fazer. Como discutiremos no próximo tópico a partir dos achados nos dizeres 

dos partícipes de nossa pesquisa. 

 

5.2 OS SABERES/APRENDIZAGENS QUE EMERGEM DA VIVÊNCIA NO 

ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA DO 

CAP/UERN E SÃO CONTRIBUTOS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES QUE PODERÃO ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

No tópico anterior delineamos o que tem sido oportunizado aos graduandos do 

curso de Pedagogia do CAP/UERN a partir da vivência do Estágio Supervisionado em 

Educação Infantil. No tocante, as falas dos Estagiários relacionam a contribuição desse 

componente curricular à possibilidade de investigar, diagnosticar, interpretar e intervir 

no contexto da Educação Infantil. Por outro lado, chamam a atenção para a insipiência 

das disciplinas desse curso de Pedagogia que não oportunizam a relação teoria-prática, 

atividades de investigação nos contextos educativos e discussões mais contundentes 

sobre a criança e a Educação Infantil. Além disso, pontuam como aspectos negativos do 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil limitações que dizem respeito à carga 



263 

 

horária das atividades desse componente curricular, operacionalização da Proposta de 

Estágio e aspectos inerentes as interações/mediações no decorrer das atividades desse 

Estágio. 

Compreendemos que esse Estágio configura-se como importante lócus de 

construção dos saberes docentes tendo em vista sua característica como espaço de 

interlocução/interação/mediação entre a universidade e o contexto da Educação Infantil. 

Nesse sentido, se constitui em espaço privilegiado de interface teoria-prática compondo-

se de interações constante entre conhecimentos acadêmicos disciplinares e o 

enfrentamento de situações decorrentes da vivência de situações próprias do cotidiano 

da Educação Infantil. Sob tal aspecto, não há como desvincular desse contexto 

formativo o entendimento de que é possível a construção de aprendizagens/saberes 

específicos da área de Educação Infantil por parte dos Estagiários/acadêmicos do curso 

de Pedagogia.  

Sabemos que a complexidade da prática docente é bastante incisiva na prática da 

Educação Infantil - torná-la coerente implica favorecer um atendimento comprometido 

com as dimensões históricas, sociais, políticas e econômicas que permeiam as relações 

entre criança, infância e Educação Infantil, além disso, envolve um profissional que 

compreenda as especificidade desse contexto. Essas particularidades que permeiam o 

universo da Educação Infantil exige a formação de um profissional que perpsse pela 

construção  de conhecimentos específicos para esse fim. Postulamos que o 

desenvolvimento da aprendizagem não se dá no vazio, mas em condições históricas 

determinadas para atender a necessidades e interesses de pessoas e grupos.  

Neste trabalho defendemos que a graduação em Pedagogia é um dos requesitos 

mínimos para que sejam construídas aprendizagens/saberes que dê subsídio para a 

prática do profissional da Educação Infantil. No caso dessa pesquisa o Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil como componente curricular desse curso de 

licenciatura, como já vem sendo dito pelos partícipes da pesquisa, vem suprir carências 

de outros componentes curriculares fundindo conceitos estudados em alguns 

componentes curriculares com práticas vivenciadas a partir da vivência do Estágio. 

Pensando o Estágio como uma atividade que pode trazer imensos benefícios para 

a aprendizagem, para a melhoria do ensino na graduação em Pedagogia como também 

do contexto onde o Estágio acontece e, para o Estagiário, no que diz respeito à sua 

formação, neste tópico, como o título anuncia, iremos analisar por meio dos dizeres dos 

Estagiários – que saberes/aprendizagens emergem da vivência do Estágio na Educação 
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Infantil e poderão contribuir para a formação de professores que poderão atuar na 

Educação Infantil? 

Para isso, iremos olhar mais uma vez para as vozes dos Estagiários, assim, será o 

encontro de muitas vozes que possibilitarão a autora encontrar particularidades do seu 

objeto de estudo, como diz Bakhtin (2003) a autora será emolduradora (que comenta, 

avalia, objeta) - o segundo sujeito que reproduz o texto do outro (os Estagiários) no 

âmago da dinâmica: pensamento sobre pensamento, discurso sobre o discurso, como um 

autor que tem uma forma irrepetível de dizer. Neste sentido, mediante a apreensão de 

todas as vozes procuraremos refletir sobre o pensamento de outrem para organizar o 

nosso próprio pensamento no decorrer das páginas escritas nesse tópico.  

Os dizeres dos Estagiários que apresentamos em seguida se reportam a que 

saberes no momento do Estágio foi emergindo como necessários para atuar com as 

crianças na Educação Infantil: 

 

No momento em que comecei a vivenciar a experiência de Estágio já 

na fase de observação comecei a refletir sobre dois saberes 

fundamentais para o docente da Educação Infantil compreender: o 

cuidar e o educar crianças nesse contexto. E assim em cada etapa do 

Estágio (observação, planejamento e docência) comecei a perceber 

como realmente deve se dá esse cuidar e esse educar os quais já não 

era mais daquela maneira que eu imaginava quando ainda não 

tinha leituras sobre Educação Infantil e também bem mais 

aprimorado do que eu compreendia quando discuti na disciplina 

teórica sobre a Educação Infantil que cursei. O cuidar independente 

da maneira como você vai conceber o processo de ensino e 

aprendizagem com a criança, independente de como você vai 

trabalhar os eixos de conteúdos (a linguagem, a matemática, a 

natureza e a sociedade e os outros como a música, as artes) ele deve 

está presente no fazer do professor de Educação Infantil. Acredito que 

o cuidar está intrínseco em todo o processo, mas o cuidar no sentido 

de perceber as necessidades físicas, psíquicas, cognitivas e afetivas 

das crianças. E nesse cuidar também está implícito o educar.  Por 

isso, eu destaco como um dos primeiros saber construídos nesse 

Estágio saber diferenciar esse cuidar – porque muitos podem ter a 

ideia de que esse cuidar é aquele mesmo que a concepção 

assistencialista pregava - ele vai além do banho, da alimentação e 

esse educar também não passa unicamente pela ideia de preparar as 

crianças para entrar no Ensino Fundamental ou apresentar as 

primeiras letras. Também fui observando que é necessário o 

professor saber observar e acompanhar todo o processo, ter 

realmente conhecimento sobre como avaliar na Educação Infantil - 

observar e registrar são de extrema importância não para dizer 

quem sabe e quem não sabe até porque esse não é o propósito da 

Educação Infantil, mas para observar a criança, suas 

especificidades e seu desenvolvimento e também olhar para nossa 

prática pedagógica. Outro aspecto que entendi ser um saber de suma 
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importância é o docente saber planejar e desenvolver atividades de 

acordo com as necessidades e particularidades de cada grupo de 

criança. Na docência do Estágio compreendi que as crianças de dois 

anos têm suas particularidades e as atividades pedagógicas também 

devem ter um direcionamento diferente do que fazemos com as de 

cinco anos; por exemplo, a contação de histórias, a rodinha deve ter 

uma dinamicidade no tempo. Nesse Estágio eu aprendi a planejar e 

organizar estes dois tipos de atividades com mais segurança e percebi 

que conseguia envolver as crianças, eu reconheço que dentro da 

prática com as crianças essas foram habilidades que eu realmente 

construi. Durante aqueles dias convivendo com as crianças eu 

também entendi que a teoria sobre o que é a criança, como ela 

aprende; o que é Educação Infantil como deve ser a prática 

pedagógica na Educação Infantil são saberes importantíssimos. Eu 

considero um saber essencial o professor saber ler, reler e 

interpretar a criança – saber ver a criança em todas as suas 

entrelinhas é um saber que o professor deve ter para saber interagir 

com ela e organizar o trabalho educativo com ela, saber o que fazer 

e como fazer no trabalho dele. Quando eu penso em todos esses 

saberes que eu fui destacando que durante o Estágio eu percebi ser 

saberes mínimos necessários ao professor da Educação Infantil eu 

analiso que naquele momento eu fui também construindo aqueles 

saberes e eu acho que isso foi possível por causa de alguns estudos 

que eu tinha, mas principalmente pela vivência com as crianças 

naquele ambiente. Eu acredito que na medida em que o professor vai 

tendo experiências com crianças ele também vai aprendendo mais, ele 

vai adquirindo também por meio do trabalho uma base para planejar, 

eu acho que o experiencial dá oportunidade do professor ir 

reconhecendo as necessidades das crianças e suas próprias 

necessidades, possibilita ele pensar sobre o seu fazer. Quando eu ia 

vivendo a docência eu ia pensando e aprendendo mais sobre a 

criança e sobre o próprio fazer docente, sobre o que esse professor 

necessita conhecer, sobre o que é ser professor da Educação 

Infantil. Eu nunca tinha tido experiência nesse nível de ensino, ou 

seja, não tinha tido nenhuma experiência de docência com as 

crianças pequenas, acho que por isso, senti algumas dificuldades. 

Porque pode-se dizer que é um choque quando chegamos no Estágio 

– estudamos as teorias mas quando chegamos na prática temos 

dificuldades de colocá-la em prática porque há todo um contexto de 

vivência, relações são estabelecidas nesse ambiente. Enquanto teoria 

claro que eu tinha um conceito construído sobre o que é ser criança, 

como ela aprende, sobre como deveria ser a Educação Infantil, 

como organizar a rotina, fazer um planejamento de aula – eu pude 

construir uma base desses saberes teoricamente em algumas poucas 

disciplinas que eu citei e é bom colocar isso entre aspas porque só 

teve uma que tratou sobre a criança e a Educação Infantil. Mas 

enquanto prática eu não tinha, na realidade quando foi para 

vivenciar esses conceitos na prática senti dificuldades. No entanto, 

vale destacar que na prática construi uma base sobre esses saberes 

que eu destaquei. (MARIANA, 2012, p.06-08, grifos nossos). 

 

Na medida em que eu ia vivenciando cada fase do Estágio eu fui 

pensando sobre a importância da Educação Infantil no âmbito 
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educacional, e, em todo o tempo de Estágio tentando justamente 

perceber que saberes realmente agente como Pedagogo que pode 

atuar na Educação Infantil deve ter bem fundamentado. Então, eu 

percebi em primeiro lugar a importância da organização da rotina – 

na rotina está toda a vivência da criança naquele ambiente, pensar o 

espaço e tempo com as crianças de maneira planejada não é fácil. 

Apesar de ter feito umas leituras sobre a rotina na Educação Infantil 

na disciplina que cursei antes do Estágio, quando fui para o espaço 

da Educação Infantil eu percebi a complexidade e a importância dela 

no atendimento das crianças. Como Estagiários não podemos mexer 

na rotina da instituição e da sala que estamos estagiando precisamos 

adaptar nosso planejamento a rotina que eles já têm. Mas se eu 

pudesse tinha mudado muita coisa! Percebi que a rotina que eles têm 

não vê a criança em suas especificidades, um exemplo é que não tem 

praticamente momentos de brincar na rotina. Ela se resume a entrada 

onde eles cantam algumas músicas, uma atividade de linguagem, 

lanche, outra atividade e saída. As crianças que eu estagiei só ficam 

em tempo parcial na instituição, o que me chamou a atenção foi como 

não é pensado esse tempo de maneira que a criança vivencie 

situações prazerosas. Eu acho que a rotina está atrelada ao 

planejamento e um dos saberes que eu pude construir neste estágio 

foi como planejar a rotina de maneira que sejam respeitadas as 

necessidades de cuidados e aprendizagem próprias da criança, cada 

faixa etária requer uma dinâmica diferente, a rotina pode ser rica, 

alegre e prazerosa, mas para isso precisamos como profissionais da 

Educação Infantil ter os saberes da teoria sobre a criança e o seu 

desenvolvimento e eu destaco conhecer as teorias de Piaget sobre o 

desenvolvimento biológico da criança, sobre Vygotsky a questão da 

aprendizagem e sua relação com as interações porque isso vai 

ajudar ao professor a reconhecer a importância dele, das próprias 

crianças e do ambiente escolar para a formação daquelas crianças. 
Eu acho que estes estudos ajudam bastante para entender a criança e 

seu desenvolvimento, para agente aprender a interagir com as 

crianças, um dos saberes que desenvolvi também no Estágio foi 

saber me relacionar, ou seja, interagir com as crianças, a boa 

interação com as crianças foi essencial. Outro saber que eu destaco 

ter aprendido no Estágio foi sobre a importância da troca afetiva 

entre adulto e criança e entre a criança e a criança. Percebi que isso 

é de suma importância na instituição educativa da Educação 

Infantil. Infelizmente eu não tinha muitos estudos sobre o assunto 

porque antes do Estágio eu só tive oportunidade de fazer leituras em 

um texto de Wallon que diz que o desenvolvimento intelectual 

envolve também corpo e emoções, mas no Estágio convivendo com 

as crianças pude ir percebendo com mais consistência como é 

evidente esse aspecto no desenvolvimento das interações e na 

própria aprendizagem das crianças. Eu destaco ainda, como um 

saber construído no Estágio ter dinamicidade para planejar e 

vivenciar com as crianças atividades lúdicas que estão diretamente 

relacionadas ao brincar, durante a docência eu percebi minha 

criatividade e dinamicidade para realizar atividades que envolvem o 

brincar, o lúdico. Antes eu tinha apenas algumas leituras, mas no 

Estágio eu desenvolvi mais saberes sobre esse eixo e principalmente 

pude colocar em prática e aprender a fazer.  No desenvolvimento do 

nosso projeto de docência eu trabalhei bastante as atividades de 

construção que está inserida na questão do lúdico eu percebi que as 
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crianças se envolvem e aprendem muito nesse tipo de atividade e ela 

possibilita a criança pensar logicamente. Mas para isso observei que 

o professor de Educação Infantil deve ter compreensão das 

contribuições do lúdico no desenvolvimento da criança e também 

saber organizar as atividades numa perspectiva lúdica. Apesar de 

não ter experiência na educação com crianças nessa idade, mesmo 

tendo os estudos teóricos eu tive dificuldades quanto a desenvolver na 

prática esse saber, mas eu quero enfatizar que a partir do Estágio eu 

desenvolvi habilidade para planejar e vivenciar atividades lúdicas 

com as crianças. Eu percebo que os estudos teóricos em outras 

disciplinas foram muito poucos eu lembro que estudamos apenas um 

texto de Kishimoto mesmo assim esses conhecimentos ajudaram 

demais, porque sem eles eu não teria base para organizar o projeto 

de docência e muito menos para desenvolvê-lo e fazer as 

implementações necessárias na medida em que as situações iam 

sendo vivenciadas. Mas a prática me deu mais ferramentas a cada 

atividade eu ia aprendendo mais, pesquisando mais sobre o assunto e 

construindo mais saberes sobre ele. Refletindo sobre todos esses 

saberes construídos eu entendo que ainda é preciso saber mais, mas o 

Estágio me deu uma boa base, é como se ele tivesse sido o fio 

condutor e agora eu sei andar sozinha. Nele eu desenvolvi um dos 

principais saberes que é o de saber o que é ser um docente da 

Educação Infantil realmente.(JULIANA, 2012, p.19-21, grifos 

nossos). 

 

Olha a experiência do Estágio é muito importante porque a partir 

dessa experiência em cada etapa eu fui visualizando que necessitamos 

de saberes específicos para atuar com as crianças pequenas. Para dá 

conta da docência na Educação Infantil precisamos de saberes que 

estão voltados para concepções, para habilidades e para valores. 

Para concepções no sentido de ter conhecimento fundamentado 

sobre a criança, sobre a educação formal e em específico da 

Educação Infantil; no que se refere às habilidades – ter habilidade 

para o trato com as crianças na questão de relacionamento, saber 

interagir com elas para poder desenvolver com qualidade as 

atividades no que diz respeito a questão de planejamento e vivencia 

das atividades. Graças ao Estágio eu pude desenvolver a habilidade 

de interagir coma as crianças sabendo olhar suas 

particularidades.Um exemplo sobre isso, é que na Educação Infantil 

tem crianças de berçário, tem crianças maiores e ai o professor deve 

conhecer todas as especificidades de cada grupo de crianças, saber 

interagir com elas e saber que tipo de atividades, estratégias, 

conteúdos devem ser desenvolvido com cada grupo de criança. 

Quanto aos saberes voltados para os valores se refere a questão de 

que conceito ele tem sobre crianças, que conceito ele tem de 

Educação Infantil porque a maneira como ele conceber a criança 

vai definir que tipo de Professor de Educação Infantil  ele vai ser. E 

também o conceito que tem sobre Educação Infantil vai definir a 

postura dele, o perfil dele. Por exemplo: se ele ver a criança como 

uma folha em branco, sem imaginação, sem capacidade de pensar a 

prática é uma. E, se ele reconhece a criança como um ser capaz, 

inteligente e se ele reconhece o direito que toda criança tem de viver 

a infância e ser acolhida em um contexto que a respeite como ser 
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humano singular, ele vai privilegiar a realização pela criança de 

atividades de exploração lúdica em diferentes campos de experiências 

e consequentemente vai ter uma outra prática. Então, eu entendo que 

isso passa pela questão de valores. Outros saberes que eu destaco, 

está voltado para a questão da criatividade, da habilidade de brincar, 

de ser extrovertido. Por exemplo, trabalhar com a imaginação que 

envolve a contação de histórias, as brincadeiras requer do professor 

tanto criatividade, mas também expressão corporal e movimento; 

então acredito que esse professor deve ser ativo e dinâmico. Nesse 

estágio eu analiso que eu desenvolvi essas capacidades, eu percebo 

que esse foi um saber realmente construído na prática do Estágio. 

Saber despertar a criança para se envolver nas atividades envolve ter 

conhecimento do que está fazendo, mas exige criatividade também. 

Na organização do próprio planejamento do professor ele precisa ter 

essa criatividade para construir as atividades para desenvolver com 

as crianças, para saber produzir ou organizar os recursos didáticos. 

Eu acho que esse professor deve saber entrar no mundo da criança, 

além de tudo isso, ele deve ter princípios morais e éticos e saber 

trabalhar esses princípios com as crianças pequenas na Educação 

Infantil. Acho também um saber importante ao docente é ter 

conhecimento e habilidade para organizar, desenvolver e 

acompanhar o desenvolvimento da criança e de sua aprendizagem 

na Educação Infantil. Por último e um dos mais importantes saberes 

eu enfatizo a afetividade não somente ser afetivo com as crianças mas 

reconhecer a importância da afetividade no desenvolvimento das 

relações do contexto da Educação Infantil, no desenvolvimento da 

própria criança e de sua aprendizagem. Eu confesso que eu tinha 

umas referências sobre alguns desses saberes através dos estudos 

das disciplinas no curso de Pedagogia, mas no que diz respeito a 

criança e  sua aprendizagem, sobre a Educação Infantil no que se 

refere a suas funções atuais e a especificidade de cada uma dessas 

funções através dos estudos no RCNEI, sobre a questão dos 

princípios pela questão que a LDB coloca a formação integral da 

criança na Educação Infantil, também a questão da 

profissionalização discutida de maneira geral não especificamente 

do professor de Educação Infantil mas de todos os docentes. Mas 

esses outros que eu citei eu fui construindo na medida em que ia 

vivenciando a experiência, no momento do fazer fui reconhecendo 

esses saberes como necessários e também aprendendo através das 

atividades que ia tendo que realizar - em de cada situação que ia 

vivenciando eu aprendia. Então, diante disso, eu fui descobrindo a 

importância desses saberes, dentro das dificuldades que ia 

vivenciando porque não tinha tido experiência ainda de docência com 

crianças. Pelo o que eu observei e vivi no Estágio eu construi esses 

saberes que envolvem saberes teórico e também saberes de fazer – 

saber fazer na prática, eu acredito que todos esses saberes 

desenvolvidos durante o Estágio dão subsídios para agente construir 

o saber que é a base para toda a prática do docente da Educação 

Infantil - aprender a ser professor de crianças pequenas.  
(MARCOS, 2012, p.34-36, grifos nossos). 

 

O Estágio é um momento muito importante para a nossa formação, 

nos desafia a entrar no mundo profissional, ou seja, termos perfil e 
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atitudes de um profissional. Pensando sobre os saberes que consegui 

construir nesse Estágio acho que em síntese posso dizer que foi 

aprender a ser professor de Educação Infantil, saber as 

especificidades desse profissional. O Estágio exige que tenhamos 

saberes básicos sobre aquele contexto em que estamos, então não é 

fácil. Você precisa ter elaborado alguns saberes básicos para dá 

conta. Eu até já mencionei alguns dos saberes que eu acho básico 

para atuar como docente na Educação Infantil os quais basicamente 

eu repito saber educar, cuidar e brincar esse saber exige saber os 

objetivos de cada eixo desse e saber trabalhá-los na prática, cito 

novamente a questão do planejamento e ainda do lúdico, do 

imaginário e da criatividade eu acrescento ainda o saber lidar com a 

criança com as especificidades delas você não trabalha com crianças 

da Educação Infantil como com as do Ensino Fundamental - as de 0 a 

5 tem suas singularidades e o professor tem que compreender isso, 

tem que ter afetividade, tem que ter preparo para as situações que 

surgem. Por exemplo, elas fazem muitos questionamentos sobre 

sexualidade, gênero entre outros assuntos que as vezes são polêmicos 

como o que menino faz e menina faz, ou seja, as características desses 

gênero. E ai o professor tem que ter preparo para dá as respostas isso 

exige estudos, aprofundamentos porque hoje têm pesquisas, 

discussões como tratar essas questões com as crianças. Um saber 

importante que está bem voltado para o fazer é a questão da 

metodologia de trabalho do docente desse segmento, eu percebo que 

o trabalho com projetos é muito frutífero mas exige um 

conhecimento de planejamento e principalmente de saber o que se 

deve trabalhar com as crianças, acho que esse saber se encaixa na 

questão“que projeto?” o professor deve saber definir que projeto, que 

tema gerador e entender que a escolha desse tema envolve vários 

aspectos, dois dele destacamos: os interesses e as necessidades de 

aprendizagens das crianças. Saber organizar as situações de 

aprendizagem dentro do planejamento e dentro da rotina da 

instituição também é um desafio exige criatividade e dinamismo. As 

crianças tem inteligência, questionam, investigam e são autônomas na 

sua singularidade então o professor de maneira geral precisa ter a 

combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes no trabalho 

com elas. Eu percebo que no Estágio eu desenvolvi habilidade para 

me expressar, me envolver nas situações de aprendizagem, para 

planejar e vivenciar atividades lúdicas de brincar, de contar 

histórias, de construir materiais didáticos. Quando eu iniciei o 

Estágio sabia sobre algumas especificidades do desenvolvimento da 

aprendizagem da criança baseado em Piaget sobre os Estágios de 

desenvolvimento da criança, em Vygotsky sobre a importância do 

outro e do ambiente no desenvolvimento da criança e em Wallon 

sobre a importância do afeto nas relações com as crianças; também 

sabia sobre as funções indissociáveis da Educação Infantil Educar e 

Cuidar; também sobre a importância do brincar como atividade 

educativa própria da criança; outros conhecimentos básicos que eu 

tinha era em relação aos eixos de trabalho da Educação Infantil que o 

RCNEI orienta - fizemos umas oficinas na disciplina Concepções e 

Prática de Educação Infantil que nos deu uma base sobre o que 

podemos trabalhar dentro desses eixos. Sobre a parte de 

planejamento eu tinha a noção de como organizar o plano de aula, 

mas não tinha estudado sobre Projetos na Educação Infantil. Então 

eu considero que eu tinha umas informações teóricas básicas que 
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deram um norte a organização das atividades da docência que 

realizei no Estágio, mas foi no Estágio que realmente eu construi 

um saber fundamentado sobre a criança sobre a Educação Infantil, 

sobre o educar e o cuidar, sobre o brincar principalmente sobre 

planejamento na Educação Infantil – o trabalho com projetos, a 

organização da rotina, como criar os cantinhos de aprendizagem, 

organizar as situações de brincar. No Estágio eu aprendi a interagir 

com as crianças levando em consideração suas singularidades e a 

partir daí organizar a prática pedagógica com elas. (PAULO, 2012, 

p.47-48, grifos nossos). 

As falas dos Estagiários nos dão pistas dos saberes que são possíveis de ser 

construídos no contexto de Estágio Supervisionado em Educação Infantil, corroboram 

para identificamos aspectos formativos que se fazem presente na vivência do Estágio e 

abrem um leque de possibilidades para a significação e produção de saberes necessários 

à prática docente, os desafios sociais, enfim, as necessidades postas pela 

contemporaneidade, que resultam em um emaranhado de situações que direta ou 

indiretamente impactam o processo de formação do docente da Educação Infantil.  

A partir dos enunciados desses Estagiários identificamos que ao inserirem-se nas 

instituições de Educação Infantil, na condição de Estagiários, os acadêmicos do curso de 

Pedagogia se deparam com complexas situações cotidianas com as quais aprendem o 

que é ser professor de Educação Infantil. Isso é possível porque confrontam os saberes 

em ação no campo de Estágio com os saberes (às teorias) as quais tiveram acesso na 

universidade e, pelas interações/ mediações que ocorrem com os pares, com as crianças 

e com os Professores Supervisores e Colaboradores – é a partir desse diálogo que os 

Estagiários constroem saberes sobre a prática docente na Educação Infantil e, constroem 

formas próprias de agir. Tardif (2002) nos fornece elementos para compreendermos a 

identidade profissional do docente, segundo o autor as atividades dos profissionais 

mobilizam diferentes saberes oriundos de fontes diferentes e produzidos em contextos 

institucionais e profissionais variados. De acordo com esse teórico o saber docente 

trazem à tona, no próprio exercício de trabalho, conhecimento e manifestações do saber-

fazer e do saber proveniente de fontes variadas, que engloba os conhecimentos, as 

competências, as habilidades e as atitudes dos docentes no âmbito de sua prática 

profissional, que de certa forma transformam, reorganizam e até filtram o conjunto de 

saberes. 

Sob referenciais Vygotskyanos a  aprendizagem da docência para a Educação 

Infantil, nesse trabalho,  é compreendida como um processo que se dá na relação com o 

outro, em situações interativas/mediadas, imprescindíveis à apropriação de significados 



271 

 

teóricos e metodológicos relativos ao desenvolvimento profissional do professor. Essa 

apropriação consiste em um movimento que acontece do social para o individual, da 

ação interpsíquica para a ação intrapsíquica. Essa é a base da “lei genética do 

desenvolvimento cultural” elaborada por Vygotsky, a qual procura explicar a formação 

e desenvolvimento das funções psicológicas superiores. No corpo dessa lei, as funções 

psicológicas superiores não são originárias do organismo e sim do meio social e 

correspondem às relações sociais internalizadas: a natureza psíquica do homem vem a 

ser um conjunto de relações sociais trasladadas ao interior e convertidas em funções de 

personalidade e em formas de sua estrutura. Nessa dimensão, a atividade social torna-se 

uma etapa necessária à atividade individual. A apropriação docente sobre instrumentos e 

signos teóricos imanentes ao seu trabalho corresponde ao processo denominado por 

Vygotsky de internalização das relações sociais ou conversão das funções sociais em 

funções psíquicas.  

Relacionamos esses pressupostos Vygotskyanos à construção de saberes pelos 

acadêmicos no campo de Estágio – nossa tese é de que no campo de Estágio há uma 

relação da ação intrapsíquica com momentos de reflexão, de autoanálise, de organização 

e sistematização consigo mesmo do que foi vivenciado coletivamente ou do que está em 

processo de vivência e de elaboração. Ou ainda com a metacognição, compreendida 

como um processo de refinamento do conhecimento, de percepção e controle por parte 

do Estagiário sobre o seu processo de cognição ou aprendizagem. Sobretudo, 

defendemos que os saberes desenvolvidos pelos graduandos no Estágio ocorrem com a 

colaboração do outro, mediante situações coletivas as quais, por conterem elementos 

favoráveis à aprendizagem, influencia potencialmente sobre a ZDP dos sujeitos em 

interação. 

Essas premissas e os dizeres dos Estagiários expressos nesse tópico permitem 

inferirmos que as aprendizagens/saberes docentes construídos pelos Estagiários ocorrem 

a partir da mobilização de saberes teóricos e práticos. Revela nuances da construção de 

aprendizagens/saberes docente consubstanciados nas situações em que os Estagiários 

foram desafiados a: planejar, construir materiais, tomar decisões sobre objetivos, 

conteúdos e ações, a observar resultados de suas ações desenvolvidas com as crianças, 

estudar para suprir as dificuldades e, refletir individualmente e coletivamente 

consolidando certezas sobre saberes pertinente a docência na Educação Infantil. 

Neste sentido, os saberes docentes identificados nesse trabalho revelam níveis de 

aprendizagem da docência do grupo Estagiários em estudo, os quais demonstram 
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reconhecimento de que as atividades de Estágio podem contribuir com o 

desenvolvimento de aprendizagem/saberes específicos da docência na Educação 

Infantil, evidenciando não somente entendimento sobre a criança, mas, sobretudo das 

especificidades da prática pedagógica na Educação Infantil a partir da própria dinâmica 

circunscrita do estágio, regida por um processo vivo repleto de 

relações/interações/mediações que ocorrem no cotidiano do contexto da Educação 

Infantil e, que exige dos Estagiários adotarem uma postura não apenas de aprendizes, 

mas também de organizadores de sua docência de modo a garantir, a um só tempo, a 

busca por aprimoramentos de suas aprendizagens/saberes e a correspondência em sua 

prática pedagógica.  

Tardif aponta que a formação do professor, a construção dos saberes docente e o 

ato de ensinar, em si, não se definem somente na pessoa do professor, mas todo esse 

conjunto se constrói por meio da relação professor-aluno, por mais complexa que ela se 

apresente. Tardif destaca, também, que ensinar "é saber agir com outros seres humanos 

que sabem que lhes ensino; é saber que ensino a outros seres humanos que sabem que 

sou professor" (2002, p. 13). Podemos destacar, portanto, que a profissão de professor é, 

fundamentalmente, relacional. A ação do professor é, fundamentalmente, uma ação 

sobre um outro, ou seja, o aluno. Por isso, a construção ou elaboração de um saber sobre 

a relação com o outro é de extrema importância. Como aponta Tardif (2002): 

 

O docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com 

outras pessoas, a começar com os alunos. A atividade docente não é 

exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma 

obra-prima a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede 

de interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento 

humano é determinante e dominante e onde não estão presentes 

símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são passíveis de 

interpretação e decisão que possuem, geralmente, um caráter de 

urgência. (TARDIF, 2002, p. 49). 

 
Assumimos a ideia de que o Estágio Supervisionado em Educação Infantil tem 

uma função primordial na formação inicial do estudante da licenciatura em Pedagogia. 

Seja na fase de observação, de participação, ou na de docência, o Estagiário a partir do 

contato direto com a realidade da Educação Infantil, em interação com as crianças, o 

Professor Supervisor, o Professor Colaborador e outros pares colegas de graduação tem 

a possibilidade de se colocar em profunda reflexão, construindo ou desconstruindo 

expectativas sobre a profissão docente e sobre ser professor de Educação Infantil. De 

fato, Tardif (2002) aponta que a formação do professor, a construção dos saberes 
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docente e o ato de ensinar, em si, não se definem somente na pessoa do professor, mas 

todo esse conjunto se constrói por meio da relação professor-aluno, por mais complexa 

que ela se apresente. 

Destaca ainda, que a ação profissional do professor é desenvolvida levando em 

conta duas séries de condicionantes: os ligados à transmissão da matéria, ou seja, 

ligados diretamente ao ensino e à aprendizagem do conteúdo; e os ligados à gestão da 

interação com os alunos. Como são bem conhecidos, para Tardif (2002), os saberes 

docentes podem ser classificados em quatro tipos: saberes da formação 

profissional (das ciências da educação e da ideologia pedagógica corresponde ao 

conjunto de saberes transmitido pelas instituições de formação de professores); saberes 

disciplinares (saberes que correspondem aos diversos campos de conhecimento, ou seja, 

os conteúdos presentes das disciplinas, como Física, Matemática etc.); saberes 

curriculares (correspondem aos programas escolares, que incluem objetivos, conteúdos, 

métodos etc.) e saberes experienciais (saberes ligados às experiências individuais e 

coletivas, "de saber-fazer e de saber-ser"). Para o autor o saber dos professores “está 

relacionado com a pessoa e identidade deles, com a experiência de vida e com a sua 

história profissional, com suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros 

atores escolares na escola, etc”. (TARDIF, 2002, p. 11). 

Pimenta (1997) destaca que formar professor não deve ser uma atividade 

burocrática para a qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas.  

 

Espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e 

habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente 

irem construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das 

necessidades e desafios que o ensino como a prática social lhes coloca 

no cotidiano. (PIMENTA, 1997, p. 18.) 

 

Compreendemos que o Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia, se bem 

estruturado e articulado a outros componentes curriculares e ao próprio campo de 

Estágio, têm condições de possibilitar a formação de Pedagogos numa perspectiva 

crítica - de maneira que sejam capazes, ao mesmo tempo, de argumentar e intervir 

quando a realidade assim o exigir. Esta ação questionadora do sujeito requer alguém que 

saiba pensar e saiba aprender a aprender e, isso só é possível em um espaço formativo 

que possibilite a construção de saberes docente não apenas relacionados aos saberes 

específicos de conteúdo, mas também aos saberes pedagógicos de conteúdo associados 

à vivência com o exercício da docência e ao sentimento de responsabilidade docente.  
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A formação docente configura-se como importante elemento no processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional do(a) professor(a), no entanto, é preciso 

entender que não se deve dar excessivo peso ao conhecimento teórico-acadêmico, nem 

tampouco às questões postas pela prática pedagógica – a articulação teoria e prática é 

um elemento vital para a construção a formação docente situada enquanto prática social. 

As pesquisas sobre formação docente estão marcadas por enfoques que privilegiam os 

estudos dos saberes docente, despontando na literatura os estudos de Tardif (2002), 

Imbernón (2002), Pimenta (1999), Guathier (1998), Nóvoa (1992) – na visão desses 

autores a formação e a ação docente demanda a articulação/mobilização de uma 

diversidade de saberes contextualizado. 

Nas inferências de Tardif (2002) os professores são sujeitos do conhecimento, 

detentores de um saber específico relativo ao seu fazer pedagógico. Imbernón (2002), 

entende que esse conhecimento é de natureza polivalente, dinâmico, construído e 

reconstruído de forma permanente no percurso profissional dos(as) professores(as), na  

relação teoria/prática. Contribuindo com as reflexões nessa área Guathier (1998) diz que 

o saber dos professores - os saberes que é da prática e produzido e resignificado por 

meio da prática, seja estudado, divulgado e validado pelos pesquisadores das ciências da 

educação e também pelos próprios professores. Nos estudos de Nóvoa (1992, p. 17) ele 

explicita que cada professor(a) constrói maneiras próprias de ser e de ensinar, 

intercruzando o pessoal e o profissional, analisa as relações do(a) professor(a) com o 

saber, e explica que o processo de formação de professores(as) precisa se efetivar a 

partir da articulação de diferentes saberes (pré-profissionais, da formação, da 

experiência, por exemplo). Pimenta (1999) convergindo com as ideias desses autores 

revela em seus estudos o entendimento de que os saberes docentes resultam das 

reflexões sobre a prática, das trocas entre pares, bem como dos estudos realizados a 

partir das produções teórico-científicas na área. Pimenta (1999) afirma que:  

 

A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: 

saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, 

saberes de uma militância pedagógica. [...] saberes específicos que 

não são únicos, no sentido de que não compõem um corpo acabado de 

conhecimentos. (PIMENTA, 1999 p. 30). 
 

No contexto dessas reflexões, o saber docente resulta da articulação entre 

diferentes saberes (da formação e os saberes mobilizados na prática pedagógica), está 

permeado por diferentes variáveis: sociais, econômicas, afetivas, culturais, éticas, entre 
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outros e, não resulta apenas da utilização de conhecimentos teóricos, mas esses 

conhecimentos são (re)construídos nos movimentos da interface teoria-prática. Tardif 

nos diz que "ninguém é capaz de produzir uma definição de saber que satisfaça todo 

mundo, pois ninguém sabe cientificamente, nem com toda a certeza, o que é um saber" 

(TARDIF, 2002, p. 193).  

Reportando-nos ao nosso objeto de estudo inferimos que o campo de Estágio se 

estabelece como um espaço representativo de formação, talvez o mais significativo por 

conter no seu cotidiano os elementos próprios da docência e por suscitar nos Estagiários 

múltiplos questionamentos que são basilares para a construção de saberes. Isso nos 

conduz a dizer que o Estágio tem ênfase no processo de construção de saberes 

experienciais. Pelas características que Tardif (2002, p. 109-111) atribui aos saberes 

experienciais chamo-nos a atenção que é um saber interativo, personalizado e 

existencial. 

Para os Estagiários envolvidos nesta pesquisa, o Estágio foi a primeira 

experiência como professor. Apesar da fase de observação constar apenas de uma 

semana e a docência apenas de dez aulas para cada Estagiário, a experiência parece ter 

sido muito significativa, permitindo aos Estagiários desenvolverem seus primeiros 

saberes docentes experienciais. Neste sentido, para identificarmos quais saberes o 

Estagiário constrói sobre a Educação Infantil durante essa etapa da sua 

formação, analisaremos o que cada um dos partícipes significou nos trechos de suas 

falas inerentes às situações que vivenciou durante esse Estágio Supervisionado 

(expressos nesse tópico). Assim, as proposições teóricas já apresentadas sobre saberes 

docente e os dizeres dos Estagiários deram origem ao quadro 1 que mostra os quatro 

tipos de saberes elaborados pelos Estagiários partícipes de nossa pesquisa durante o 

Estágio Supervisionado em Educação Infantil: 

QUATRO 7: TIPOS DE SABERES CONSTRUÍDOS PELOS ESTAGIÁRIOS A 

PARTIR DA VIVÊNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

Tipos de Saberes Características  

Saber o conteúdo  Saber teorizado, sistematizado, legitimado 

como erudito – abrange o conhecimento 

sobre as especificidades da criança e da 

Educação Infantil no contexto 
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contemporâneo. 

Saber da ação pedagógica Tem origem na relação entre os saberes 

teórico-práticos, o saber da prática 

pedagógica – saber realizar as situações 

pedagógicas com as crianças. 

Saber interagir  Estar relacionado a saber interagir com as 

crianças e saber gerenciar essa interação 

nas situações pedagógicas. 

Saber ser Refere-se a autonomia, autoconhecimento, 

é um saber sobre as especificidades de ser 

professor de crianças – saber elaborar 

pensamentos autônomos e ser capaz de 

tomar decisões nas diferente 

circunstâncias da prática pedagógica. 

Fonte: Quadro criado pela autora desse trabalho, tomando como referência os dizeres dos Estagiários 

partícipes da pesquisa. 

 

Esse quadro elaborado por nós foi construído tendo como referência os dizeres 

dos partícipes de nossa pesquisa - representa uma síntese dos saberes que reconhecemos 

ter sido construído pelos Estagiários do curso de Pedagogia do CAP/UERN no Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil. A seguir, faremos uma análise dos saberes 

específicos da Educação Infantil que foram possíveis de ser construídos a partir do 

Estágio em tela, procurando evidenciar a construção dos diferentes saberes por cada um 

dos Estagiários. A análise apresentada os sentidos que cada participe da pesquisa 

apresentou em seus enunciados que indica a construção de algum saber docente 

relacionado à Educação Infantil.  

Pela fala dos Estagiários percebemos que, por unanimidade, todos construíram 

saberes referente a saber o conteúdo quanto às especificidades da criança e seu 

desenvolvimento, sobre o educar e o cuidar – especificidades da Educação Infantil. 

Consideramos de extrema relevância o Pedagogo em sua formação inicial ter esses 

conhecimentos sistematizados, visto que, a partir deles poderá discutir, organizar 

práticas numa perspectiva crítica, considerando as novas proposições inerentes a criança 

e a Educação Infantil na contemporaneidade. Sabemos que apesar de importantes 

avanços a Educação Infantil continua em debate, sendo ainda hoje necessário superar as 

visões estereotipadas que muitos docentes dessa área ainda têm. A criança por sua vez, 
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ganhou status de sujeito social investigado, observado e compreendido a partir de 

perspectivas investigativas e teóricas que tem levado pesquisadores a dedicar esforços 

na busca por ampliar a compreensão sobre essa fase inicial da vida e estabelecer, em 

consequência, propostas educativas que considerem a especificidade das crianças no 

âmbito de uma infância histórica e socialmente determinada. 

Compreendemos que as concepções de criança carregam histórias, ideias, 

valores, modificam-se ao longo dos tempos e expressam aquilo que a sociedade 

entende, em determinado momento histórico, por criança. Com isso, as práticas e as 

visões da criança que empreendemos não são neutras; ao contrário, carregam as 

características históricas de seu momento. Peter Moss (2002), acredita que a abordagem 

construcionista social possibilita muitas e várias infâncias, construídas para e por 

crianças em contextos específicos. Moss cita Gunilla Dahlberg, que assim se posiciona: 

 

As instituições para a primeira infância, assim como a nossa ideia do 

que seja uma criança, podem ser e devem ser vistas como uma 

construção social de uma comunidade de agentes humanos, originada 

por meio de nossa interação ativa com outras pessoas e com a 

sociedade [...]. As instituições para a primeira infância e as práticas 

pedagógicas são constituídas por discursos dominantes em nossa 

sociedade e personificam pensamentos, conceitos e éticas que 

prevalecem em um determinado momento em uma determinada 

sociedade. (GUNILLA DAHLBERG apud MOSS, 2002, p. 237). 

   

Olhando por essa ótica, inferimos que os discursos dos Estagiários sobre a 

criança e a Educação Infantil se constituem amparados nos referenciais teóricos 

estudados e discutidos no âmbito da universidade, os quais em campo de Estágio são 

colocados em reflexão e significados. 

Outro saber evidenciado nos dizeres dos Estagiários diz respeito ao saber da 

ação pedagógica, pelas enunciações visualizamos que todos os Estagiários com suas 

particularidades desenvolveram saberes inerentes à prática pedagógica - nos dizeres dos 

quatro partícipes aparece o desenvolvimento da habilidade de contar histórias e o 

desenvolvimento de saberes para planejar e vivenciar atividades que envolvem o brincar 

e o lúdico. Por unanimidade os Estagiários enfatizam que no Estágio conseguiram 

desenvolver saberes que estão relacionados à capacidade de planejar, a criatividade para 

organizar as situações de aprendizagem com as crianças e dinamismo para vivenciá-las. 

Há ainda, o destaque para a habilidade de planejar e realizar atividades na rodinha 

(MARIANA, 2012); de organizar a rotina (JULIANA, 2012); de produzir recursos 

didáticos (MARCOS, 2012; PAULO, 2012). 
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Compreendemos que esses saberes destacados pelos Estagiários estão 

diretamente relacionados à prática pedagógica - a ação prática do trabalho docente e, 

está intimamente ligada a relação teoria-prática. Na percepção de GIMENO 

SACRISTÁN (1999) a prática pedagógica é entendida como uma ação do professor no 

espaço de sala de aula. Conforme, o referido autor (1999, p. 73), ”a prática educativa é o 

produto final a partir do qual os profissionais adquirem o conhecimento prático que eles 

poderão aperfeiçoar”. Entendemos que a aprendizagem profissional do professor se 

efetiva na aplicação dos conhecimentos, no exercício das atividades que envolvem a 

docência e que para isso ele precisa ter uma sólida base de conhecimento, a qual serve 

de referência para a significação que ele atribui à criança, a Educação Infantil e 

consequentemente às atividades que realizam nesse contexto. 

Cada profissional tem uma maneira própria na atuação, visto que, cada um 

possui características pessoais, históricas, visão de mundo e crenças particulares 

construídas a partir das interações que realiza com o mundo e com seus pares as quais 

possibilitam acesso a significados diversos. Neste sentido, por mais que a prática 

pedagógica seja própria de cada professor, ela não deixa de ser também a expressão do 

coletivo. Gimeno Sacristán (1999) considera que o mundo externo tem diversas 

dimensões e despertam em nós diferentes significados, de modo que podemos ter várias 

representações do fato vivido. Para este autor a cultura acumulada, ou a experiência, 

adquire um papel fundamental, uma vez que ao considerar que a história vivida marca 

as ações e as decisões do professor, entende que as relações sociais e históricas 

compõem e recompõem constantemente a prática docente. Isso significa que a bagagem 

cultural do professor estará sempre presente nas suas ações educativas, contribuindo 

para a construção dos saberes para o exercício da docência. 

Compreendemos a prática pedagógica como um ato complexo, dinâmico, fonte 

de múltiplas aprendizagens/saberes. Referenciados em Tardif (2002) entendemos que 

esses saberes são plurais e mediados por diversas fontes de natureza e especificidades 

diferentes. Em um sentido amplo - engloba os conhecimentos, as habilidades (ou 

aptidões) e as atitudes dos docentes - conceitos estritos do que pôr em prática no 

momento de se exercer a docência – ingredientes que correspondem ao saber, saber-ser 

e saber-fazer. Consideramos e defendemos nesse trabalho que os saberes docentes têm 

fontes diversas, por isso, recorremos ao quadro de modelo tipológico dos saberes dos 

professores, proposto por Tardif (2002, p.63) para compreender a origem dos saberes 

docente.   
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QUADRO 8 - SABERES DOS PROFESSORES  

Saberes dos 

professores 

Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração no 

trabalho docente  

Saberes pessoais dos 

professores. 

A família, o ambiente de 

vida, a educação no 

sentido lato, etc.  

Pela história de vida e pela 

socialização primária.  

Saberes provenientes 

da formação escolar 

anterior. 

A escola primária e 

secundária, os estudos pós-

secundários não 

especializados, etc.  

Pela formação e pela 

socialização pré-profissionais. 

 

Saberes provenientes 

da formação 

profissional para o 

magistério. 

Os estabelecimentos de 

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

atualização, etc.  

Pela formação e pela 

socialização profissionais nas 

instituições de formação de 

professores.  

Saberes provenientes 

dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho.  

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: programas, 

livros didáticos, cadernos 

de exercícios, fichas, etc. 

 

Pela utilização das 

“ferramentas” de trabalho, sua 

adaptação às tarefas.  

Saberes provenientes 

de sua própria 

experiência na 

profissão, na sala de 

aula e na escola.  

A prática do ofício na 

escola e na sala de aula, a 

experiência dos pares, etc. 

 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional.  

Fonte: Tardif (2002, p.63). 

 

 Pelo quadro inferimos que o processo de aprender a docência perpassa a história 

de vida, a história acadêmica e a história profissional; é formado tanto nas práticas 

como nas teorias da educação; estar impregnado de cultura, de relações/interações 

/mediações e significações. Neste sentido, o contexto formativo seja a universidade ou o 

contexto de atuação profissional são campos basilares no processo de formação do 

professor – na tessitura das relações sociais que potencializa a construção de 

aprendizagens/saberes. 
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Esses saberes da ação pedagógica expressos pelos Estagiários partícipes de 

nossa pesquisa são de conteúdos pedagógicos, estão intrinsecamente relacionados ao 

planejamento na Educação Infantil e a vivência prática desse planejamento, envolve o 

domínio dos fundamentos do processo de ensino e aprendizagem, seus objetivos, suas 

metodologias, materiais didáticos, suas formas de avaliação e o domínio de vivenciar na 

prática as atividades com as crianças. Apesar de evidenciarem ter sentido dificuldades 

quanto a colocar em prática os estudos realizados nas disciplinas, reconhecem as suas 

contribuições e enfatizam que a prática de Estágio é um diferencial para que 

desenvolvam aprendizagens quanto ao trato didático da contação de histórias, do brincar 

e das atividades lúdicas – atividades específicas do trabalho pedagógico com as 

crianças. 

As falas dos Estagiários demonstram que sabem a importância de mobilizar os 

saberes necessários ao exercício da docência na Educação Infantil, realçam a convicção 

de que o curso de Pedagogia deve priorizar atividades teórico-práticas na área da 

Educação Infantil; sinalizam para percebermos que esse curso de Pedagogia tem ainda 

muito a fazer, pois embora tenham realizado leituras/estudos sobre temáticas 

pertencentes ao campo da Educação Infantil, os Estagiários enfatizam que foram 

mínimas as discussões, o que parece é que o Estágio suscitou nos Estagiários atitudes de 

pesquisar, buscar produzir saberes sobre a Educação Infantil - perspectivando uma 

formação inicial mais fundamentada. 

É possível constatar pelos enunciados que os Estagiários para colocar em prática 

os saberes da ação pedagógica destacado por eles utilizam conhecimentos do saber 

teorizado relativo aos conteúdos estudados – saber conteúdo; saberes sobre as 

especificidades de ser professor de crianças – saber ser; saberes pessoais que fia-se em 

sua própria experiência e retém elementos de sua formação profissional para validá-la. 

A rigor, os Estagiários corroboram com a ideia de que o Estágio é o canal que 

possibilita no processo de formação inicial no curso de Pedagogia aprendizagens  que 

asseguram  o saber-fazer e o saber sobre o ser e o fazerse professor de Educação 

Infantil.  

Outro saber que observamos ter sido construído pelos os Estagiários envolvidos 

na pesquisa foi saber interagir – em seus enunciados todos fazem menção que aprendeu 

a interagir/relacionar com as crianças e a partir dessa interação organizar melhor as 

atividades pedagógicas com elas. Pelos dizeres reconhecemos que esse saber expressa a 

compreensão que os Estagiários têm da criança e de suas interdependências, bem como 
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o entendimento da importância do docente da Educação Infantil perceber as 

particularidades da criança nesse âmbito educacional. A ênfase que os Estagiários dão a 

interação constitui-se como um parâmetro para o desenvolvimento das atividades com 

as crianças, como pilar que fortalece os vínculos entre professor-criança, criança-

criança, criança- ambiente da Educação Infantil, criança-objetos e enriquece o processo 

de ensino e aprendizagem nesse âmbito. 

Em seus dizeres os Estagiários concebem a criança na condição de sujeitos de 

direitos que devem ser ouvidos e terem suas necessidades respeitadas no processo 

educativo, pontuam a importância de respeitar as especificidades das crianças e saber 

interagir com elas.  As enunciações demonstram que as concepções dos Estagiários 

sobre a criança se distancia do“adultocentrismo” largamente difundido na nossa 

sociedade, pelo contrário, ás identificam como sujeito pleno, que tem um modo 

particular de lidar com a realidade e que não é inferior ao adulto. 

Compreendemos o ambiente da Educação Infantil como um contexto coletivo de 

educação onde se produzem valores culturais e sociais que são referência para as 

crianças, assim, as relações que as crianças estabelecem com os adultos ou com seus 

pares pode indicar possibilidades para que elas construam conhecimentos diversos.  

Esse saber interagir construídos pelos Estagiários no campo de Estágio é de 

extrema relevância porque é por meio das interações que a criança constrói 

conhecimento sobre o mundo e sobre si mesma. Nesse sentido, o modo como as 

relações ocorrem na instituição é uma das principais ferramentas de desenvolvimento 

das crianças. Socializando-se com os Outros as crianças vão descobrindo as próprias 

especificidades, como também as especificidades dos que com ela convivem. Na esteira 

de Vygotsky (2007) a criança é um ser social em todos os sentidos - um sujeito sócio-

histórico que se desenvolve a partir das relações que vivencia. 

Tomando por base as falas dos Estagiários o saber interagir no âmbito da 

Educação Infantil pode ser considerado como uma teia que vai sendo construída a partir 

das experiências com as crianças e com esse contexto; envolve capacidades afetivas 

relativas às emoções, sentimentos, valores, crenças. Segundo os Estagiários o saber 

interagir é um instrumento que possibilita experiências que podem ampliar, as 

capacidades afetivas e até mesmo cognitivas do docente. Para Kramer (1999b), o 

processo pelo qual as pessoas se tornam individuais e singulares se dá, exatamente, 

neste reconhecimento do Outro e de suas diferenças numa experiência crítica. 
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Nos seus dizeres os Estagiários destacam a observação, a escuta, o respeito as 

especificidades da criança e a afetividade como elementos essenciais para a construção 

do saber interagir com as crianças no âmbito da Educação Infantil. Sabemos que a 

afetividade é um rico canal de comunicação entre a criança, os objetos e as pessoas com 

quem convive, por quanto, o afeto é imprescindível - na sua interioridade afetiva, na sua 

necessidade a criança chora, ri e busca constantemente compreender o mundo que a 

cerca, bem como o que ela faz ali na instituição de Educação Infantil.  

Na fala da Estagiária Mariana (2012) ela destaca que saber ler, reler e interpretar 

a criança – saber ver a criança em todas as suas entrelinhas é um saber que o professor 

deve ter para saber interagir com ela e organizar o trabalho educativo com ela, saber o 

que fazer e como fazer no trabalho dele. Nos dizeres da Estagiária Juliana (2012) ela 

enfatiza que a boa interação com as crianças é essencial [...] a troca afetiva entre adulto 

e criança e entre a criança e a criança é de suma importância na instituição educativa da 

Educação Infantil para desenvolver as atividades pedagógicas. 

Na visão do Estagiário Marcos (2012) ter habilidade para o trato com as crianças 

na questão de relacionamento, saber interagir com elas é de suma importância para 

poder desenvolver com qualidade as atividades no que diz respeito à questão de 

planejamento e vivência das atividades. Segundo ele o Estágio possibilita desenvolver a 

habilidade de interagir com as crianças sabendo olhar suas particularidades e, destaca 

ainda, que o professor deve conhecer todas as especificidades de cada grupo de 

crianças, saber interagir com elas e saber que tipo de atividades, estratégias, conteúdos 

deve ser desenvolvido com cada grupo de criança. O Estagiário Paulo (2012) afirma que 

nesse Estágio aprendeu a interagir com as crianças levando em consideração suas 

singularidades e a partir daí organizar a prática pedagógica com elas.  

As pontuações dos Estagiários dão lugar de destaque ao saber interagir com as 

crianças e sua especificidades no cotidiano da Educação Infantil para a partir daí 

planejar e organizar as situações pedagógicas para vivenciar com elas. Nos dizeres 

desses Estagiários está evidente que para eles - organizar o cotidiano das crianças na 

instituição de Educação Infantil é, antes de tudo, o resultado da leitura que se faz do 

grupo de crianças a partir especificamente de suas particularidades e necessidades. 

Certamente esse saber interagir é necessário no arcabouço de saberes do 

docente da Educação Infantil porque a jornada diária de uma instituição infantil tem de 

prever momentos diferenciados com vários tipos de atividades que envolverão no 

cotidiano das crianças e dos adultos: o horário de chegada, a alimentação, o repouso, a 
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higiene, os jogos diversificados, as brincadeiras, os livros de historia, as atividades 

coordenadas pelo adulto, entre outras. E, isso requer a estruturação do espaço-tempo 

que leve em consideração as singularidades das crianças como também tenha 

significado para elas. 

Ressaltamos ainda, que esse espaço da Educação Infantil é uma atmosfera de 

estabelecimento de relações diversificadas, onde ocorre a interação, a comunicação 

infantil, a criação de vínculo, a inter-relação com o ambiente, com as pessoas e com 

objetos na qual a aceitação de cada singularidade deve ser objeto de atenção. Visto que, 

a cada dia há nesse âmbito uma plenitude de significados e valores peculiar da interação 

nas situações que ocorrem. 

Podemos, portanto, inferir que o Estágio serve de base para que o Estagiário 

construa uma percepção e sensibilidade sobre a criança, respeitando-a em sua 

singularidade, seu modo de sentir o mundo, seu pensamento e sua individualidade – 

aprendizagens possíveis a partir do saber interagir com as crianças no âmbito da 

Educação Infantil - possibilitadas através da vivência de atividades propiciadas pelo o 

Estágio Supervisionado. 

Nos dizeres dos Estagiários partícipes de nossa pesquisa, como apresentado no 

quadro 7, também foi possível construir aprendizagens que estão intrinsecamente 

ligadas ao saber ser – pelas enunciações esse saber envolve uma dimensão tanto no 

aspecto pessoal quanto no profissional, está relacionado à construção de pensamentos 

autônomos e críticos e da formulação de juízo de valor, de modo que seja possível 

descobrir por si mesmo como agir nas diferentes circunstâncias da atuação profissional 

na Educação Infantil. Delors (2003), em seu relatório, ao dizer que perante as atuais 

exigências sociais, a educação deve se organizar em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais - apresenta o aprender a ser como uma dessas quatro aprendizagens da 

educação, onde defende que esse pilar reafirma o conceito de educação ao longo da vida 

em seu sentido mais amplo: o de que a educação deve contribuir para o 

desenvolvimento humano tanto no aspecto pessoal como no profissional. O principal é 

que cada pessoa consiga ter um nível de autonomia intelectual que lhe permita formar o 

próprio juízo de valor diante das mais variadas situações, e que, em cada um desses 

momentos, ela tenha capacidade de escolher caminhos e alternativas baseadas no seu 

entendimento da realidade. Aprender a ser envolve a realização pessoal, a capacidade de 

cada um de descobrir o próprio potencial e a força criativa. 
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Acreditamos que o processo de formação profissional é antes de tudo uma 

viagem interior, cujas etapas correspondem ao desenvolvimento contínuo da 

personalidade e, esse percurso formativo é, ao mesmo tempo, um processo 

individualizado e uma construção social interativa. Implica conhecer e compreender a si 

mesmo, às demais pessoas, à sociedade e o mundo em que vive, capacitando-se para 

exercer responsável e criticamente a autonomia, a cooperação e a criatividade.  

De acordo com Delors (2003) o aprender a ser permite conhecer a realidade de 

forma a assumir responsabilidade e ser interveniente de forma responsável, apostando 

num desenvolvimento que tem por objetivo a realização do homem enquanto individuo 

membro de uma coletividade, envolve a compreensão do outro para que possa fazer a 

ligação entre o plano individual e o plano coletivo. Nos dizeres dos Estagiários este 

aprender a ser está intrinsecamente relacionado ao aprender sobre como ser professor de 

Educação Infantil, como demonstra os Estagiários em trechos dos seus discursos: 

“Quando ia vivendo a docência eu ia pensando e aprendendo mais sobre a 

criança e sobre o próprio fazer docente, sobre o que esse professor necessita conhecer, 

sobre o que é ser professor da Educação Infantil”. (MARIANA). 

“O Estágio me deu uma boa base, é como se ele tivesse sido o fio condutor e 

agora eu sei andar sozinha. Nele eu desenvolvi um dos principais saberes que é o de 

saber o que é ser um professor da Educação Infantil realmente”. (JULIANA). 

“[...] eu acredito que todos esses saberes desenvolvidos durante o Estágio dão 

subsídios para agente construir o saber que é a base para toda a prática do docente da 

Educação Infantil – aprendi a ser professor da criança pequena”. (MARCOS). 

“Pensando sobre os saberes que consegui construir nesse Estágio, acho que em 

síntese posso dizer que foi aprender a ser professor da Educação Infantil, saber as 

especificidades desse profissional”. (PAULO). 

É unanime nos dizeres a expressão aprender a ser e, também é comum em todos 

os enunciados a ideia de que o saber docente é constituído por inúmeros saberes que 

interligam-se uns aos outros. Se nos reportarmos às falas dos Estagiários no início desse 

tópico, também vamos observar que segundo eles o saber ser professor na Educação 

Infantil envolve as representações que cada professor possui a respeito da criança, de 

seu desenvolvimento, da Educação Infantil, do professor da Educação Infantil e dos 

processos de aprender e ensinar. Por conseguinte, o saber ser professor da Educação 

Infantil está relacionado com características pessoais que contribuem para a qualidade 

das interações com as crianças no trabalho e a formação de atitudes de 
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autodesenvolvimento – envolve atividades que implicam em um processo de 

aprendizagem e de formação a partir de uma rede de interações/mediações capaz de 

potencializar a construção de um arcabouço de saberes inerentes a criança, a Educação 

Infantil e a prática pedagógica nessa área. 

Defendemos que ser e tornar-se professor da Educação Infantil deve perpassar 

primeiramente pela exigência da formação superior em Pedagogia. Pressupõe o domínio 

de concepções pedagógicas e instrumentação metodológica para desenvolver com 

maiores fundamentos os estudos, pesquisas e a prática profissional nessa área. Neste 

sentido, a formação do profissional docente da Educação Infantil deve se constituir na 

dinâmica, tanto do conhecimento acadêmico (teórico) como do saber prático (cotidiano) 

num processo dialético que não negue a relação intrínseca entre teoria-prática e 

possibilite saber o conteúdo, saber da ação pedagógica, saber interagir e saber ser - os 

quais, no nosso ponto de vista, se encontram correlacionados com os conhecimentos 

teóricos/epistemológicos/práticos.  

 Aprender a ser no contexto desse trabalho envolve, portanto, o pensamento do 

professor e suas formas de conceber e desenvolver a docência na Educação Infantil. 

Logo, implica num sistema de concepções pessoais que se desdobra em saberes que 

envolvem a tecedura de noções que são teóricas, mas que se molda em espaços da 

prática – de experiências pedagógicas. Desse modo, não é possível pensar no processo 

de aprender a ser professor da Educação Infantil sem a efetivação de uma rede de 

interações/mediações que se caracteriza pela atividade compartilhada. Não é possível 

falar em uma receita de formação para esse docente, no entanto, deve existir a 

preocupação de construir uma ponte entre saberes da instituição e os saberes da 

experiência na confluência dos diversos saberes citados por Tardif (2002). 

Com referência nos discursos dos Estagiários aqui analisados, é possível traçar 

algumas considerações sobre os contributos do Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil na construção de saberes docentes para atuar na Educação Infantil – a partir 

desse componente curricular os graduandos do curso de Pedagogia do CAP/UERN 

vivenciam situações de docência na Educação Infantil entrando em contato com saberes 

que poderia somente encontrar nesse contexto; as aprendizagens/saberes sobre a 

docência na Educação Infantil ocorrem na relação Estagiário-criança, Estagiário- 

Professor Colaborador, Estagiário-Professor Supervisor, Estagiário-prática pedagógica; 

os saberes construídos encontram-se entrelaçados e em constante movimento na relação 

teoria-prática; no momento da prática da docência o Estagiário articula o conhecimento 
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específico do conteúdo, os saberes pedagógicos e saberes de experiências; incorpora 

experiências individuais e coletivas assim como habilidades de saber interagir, saber ser 

e saber fazer.  

A partir dos achados nas vozes dos Estagiários, inferimos ainda, que o Estágio 

representa oportunidade de aprendizado docente, visto que, as interações/mediações e as 

práticas desenvolvidas são elementos considerados essenciais na medida em que os 

Estagiários assumem o papel de sujeitos co-responsáveis pelo processo de ensinar e 

aprender, neste sentido, os desafios impostos pelo dia-a-dia do professor precisam ser 

superados na troca mútua de saber e saber-fazer, o que para quem ainda não tem 

formação se faz na interação e na própria prática, consequentemente, nas atividades que 

vão vivenciando, vão dando consistência as concepções de criança, de Educação Infantil 

e de professor da Educação Infantil – traduzindo-se em aprendizagens/saberes sobre a 

docência nesse campo de estudo. 
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Aprendendo com as palavras próprias e alheias... 

São movimentos que tratam da participação e do 

envolvimento dos sujeitos, interação, mediação e tensões em 

torno do aprender e ensinar com e sobre as crianças no 

Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia.  

(Jacicleide Melo). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio Supervisionado em Educação Infantil no curso de Pedagogia do 

CAP/UERN como contexto de formação docente específica para a Educação Infantil e, 

portanto, como espaço de interações entre sujeitos e conhecimentos próprios à atuação 

pedagógica nessa etapa foi o motor, o campo e também, em certa medida, o objeto dessa 

pesquisa em que objetivamos analisar quais saberes são apropriados por Graduandos 

Estagiários como específicos à docência com crianças pequenas. 

Ter contato com a prática dos profissionais, registrar experiências realizadas, 

construir saberes específicos da Educação Infantil são algumas das conquistas 

evidenciadas pelos Estagiários partícipes da pesquisa com os quais o diálogo foi 

estabelecido durante o processo de investigação que dá corpo a esse trabalho, mediante 

discursos elaborados em situações de entrevistas individuais e coletivas.  

A observação do fazer do outro, a experimentação do exercício da docência na 

interação com crianças, o compartilhamento de ideias e práticas com o Professor 

Supervisor, o Professor Colaborador, os colegas graduandos e as próprias crianças são 

situações constitutivas do Estágio enfatizadas nas vozes dos Estagiários. De acordo com 

os Estagiários, as atividades/interações/mediações vivenciadas através do Estágio 

propiciam a aproximação, a articulação e ampliação de saberes necessários ao docente 

da Educação Infantil e, por conseguinte, possibilitam a construção de saberes 

específicos dessa área. 

A pesquisa mostrou que o Estágio é um caminho possível e necessário para a 

construção de saberes docentes, visto que propicia a apropriação de fazeres e saberes 

pertinentes às práticas pedagógicas com crianças da Educação Infantil. Na trama dos 

discursos constituídos durante a investigação, é ressaltado pelos Estagiários que a 

construção de saberes específicos para a docência na Educação Infantil exige formação 

teórica e prática cujos conhecimentos auxiliam na interpretação das múltiplas e 

complexas situações vivenciadas com crianças no âmbito das instituições educativas, 

considerando-se as especificidades das crianças que demandam, por sua vez, modos 

específicos de relações de cuidado e educação; de organização/planejamento dos 

tempos, espaços e materiais próprios às necessidades e possibilidades de aprendizagem 

e desenvolvimento infantis.  

Ressalta-se, de modo reiterado nos discursos dos Estagiários, a necessidade da 

aproximação entre teoria e prática, de modo que possa possibilitar aos graduandos 
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aprofundamento teórico e prático que fundamente suas ações e intervenções com as 

crianças, ao mesmo tempo em que apontam essa indissociação como uma exigência em 

todas as disciplinas do curso de Pedagogia, evidenciando-se que o Estágio não deve ser 

a única possibilidade de atividade de caráter prático. 

Ressaltamos que nossa pesquisa se desenvolveu ancorada nos discursos dos 

Estagiários, em cuja construção privilegiamos a importância do movimento discursivo 

nas interações verbais e, nelas, a relevância da questão de estudo como 

desencadeadora/orientadora da enunciação,
35

 destacando o signo/a palavra com seus 

múltiplos sentidos e significações e demarcando as posições dos pesquisados e do 

pesquisador em sua posição necessariamente exotópica, de acordo com os postulados 

bakhtinianos, para configurar e legitimar a situação de pesquisa que circunscreveu e 

marcou os modos de participação de cada um nos momentos de interação voltados a 

essa finalidade. 

Além disso, referenciamos a investigação nos pressupostos da perspectiva 

histórico-cultural compreendendo que a construção de saberes produz-se mediante 

interações/mediações/internalizações – conversões de teorias e práticas compartilhadas 

socialmente em sentidos individuais. Os processos psicológicas – conceituações, 

significações, reflexões, abstrações, análises, sínteses – que emergem dessas 

interações/mediações podem ir, gradativamente, em processo não linear, não imediato e 

não homogêneo, sendo internalizadas por cada partícipe, inclusive nós. Desse modo, as 

próprias situações de pesquisa, ao possibilitarem reflexões orientadas sobre o processo 

formativo, não apenas revelam, como revelam-se possibilidades de aprendizagens da 

docência na Educação Infantil. 

 Os sentidos circulantes no contexto de Estágio sobre a docência na Educação 

Infantil foram apropriados, pelos Estagiários, nas relações que estabeleceram com os 

outros, mobilizados pelas necessidades próprias da situação do estagio, no movimento 

da prática, bem como pelas trocas significativas, pelo confronto entre as ideias primeiras 

e diversas de cada um com as concepções teóricas em suas interpretações singulares.  

Confirmamos nesse estudo que a construção de saberes pertinentes ao trabalho 

pedagógico faz-se, de modo privilegiado, na formação inicial, compreendia como 

espaço de articulação de múltiplos saberes provenientes de diferentes contextos de 

vida/história pessoal e acadêmica dos formandos, bem como de acesso e consolidação 

                                                           
35

 Enunciação “[...] implica necessariamente a palavra e o outro” (SMOLKA, 2000, p. 51). 
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de conhecimentos científicos que compõem os saberes da prática docente.  A nossa 

pesquisa ratifica, portanto, a formação inicial no curso de Pedagogia como um dos 

contextos fundamentais próprios à construção de saberes específicos sobre a Educação 

infantil e, por conseguinte, traz indícios de que o Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil no referido curso também é um campo de construção de conhecimento e 

interpretação da realidade - instância permanente de aprendizagem, de troca de 

experiências e vivências.  

A investigação demonstra que o Estágio Supervisionado com seu 

processo/atividades/interações/mediações suscita um conjunto de saberes, ideias, 

valores, crenças, conhecimentos, modos de comportamento, visões de mundo, novas 

posições e identidades – cria novas modalidades de pensamento, apesar de ater-se aos 

conceitos já formados e internalizados nos estudos teóricos, na prática os Estagiários 

partícipes da pesquisa buscam aproximá-los entre si, (re)significá-los - enlaces 

situacionais, ou seja, da realidade prática do contexto de Estágio, e científicos  provoca 

modificações no modo de pensar dos graduando e isso só é possível através da 

mediação vivenciada por meio do próprio contexto da Educação Infantil, do Professor 

Colaborador, do Professor Supervisor, das crianças e dos próprios colegas graduandos. 

O processo de construção de saberes no Estágio Supervisionado implica relações 

com outras pessoas, consigo próprio e com o contexto da prática que vão além de 

aspectos didáticos e técnicos – constitui-se na relação intersubjetiva, as palavras/os 

significados são convertidos em sentidos pessoais a partir das relações diversas 

vivenciadas no Estágio Supervisionado da Educação Infantil as quais ocasionam 

processos que entrelaçam o desenvolvimento pessoal e a formação profissional, 

significando sentidos e apropriando-se das ações da docência com as crianças da 

Educação Infantil. Nos discursos dos sujeitos pesquisados, encontramos indícios de que 

os modos de apropriação dos Estagiários sobre a Educação Infantil no Campo de 

Estágio estão relacionados com: a importância da ambiência - o contexto da Educação 

Infantil no Estágio Supervisionado; as interações com o outro – Crianças, Professor 

Colaborador, Professor Supervisor; aprender com e sobre a criança e a Educação 

Infantil na atividade mediada orientada. 

Assim, olhando amplamente, nosso estudo propiciou construções significativas 

sobre o tema investigado. 

Mas, em vista de uma conclusão, inevitavelmente inconclusa e provisória, de 

nosso percurso investigativo, ou seja, em uma situação de “chegada”, retomamos nossa 
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questão de partida: que saberes específicos à docência na Educação Infantil foram/são, 

segundo os Estagiários, propiciados nesse Estágio Supervisionado? O caminho 

percorrido até aqui nos possibilitou construir respostas possíveis fundadas nos dizeres 

dos Estagiários, cujos pontos centrais aqui sintetizamos: saberes sobre as 

especificidades das crianças, da educação infantil, do professor da educação infantil.  

No que se refere às significações construídas sobre a criança e infância foi 

possível perceber que a partir da vivência do Estágio houve um alargamento dos 

sentidos antes atribuídos à criança – eles enunciam uma visão de criança como ser 

social incluso dentro de uma determinada sociedade que aprende com as interações, 

juntamente à percepção de criança como ser inteligente e produtivo que pensa, constrói 

interpretações e age sobre o real. Ao mesmo tempo, destacaram como dimensão 

específica da criança e do trabalho com ela, a interação, o afeto e importância do outro 

como condicionante ao seu desenvolvimento. 

 Em um evidente ir e vir entre as concepções iniciais e os postulados teóricos, 

obtivemos pistas do processo de construção das conceituações relativas à criança como 

elaboração e reelaboração de pensamento complexo, mediante as trocas oportunizadas 

no estágio, o que aponta para o papel mediador da instituição formadora na promoção 

de situações de aprendizagem. 

Com relação à prática pedagógica na Educação Infantil, suas enunciações 

indicam reelaborações de sentidos iniciais ao referirem definições/características que 

vinculam o fazer docente nessa etapa ao binômio cuidar e educar, à inserção das 

crianças em um contexto de convivência coletiva distinta do que experimenta na 

família; ao desenvolvimento da identidade e da autonomia das crianças, bem como do 

acesso às diversas linguagens.  

Os Estagiários reconhecem que suas primeiras significações sobre a Educação 

Infantil se ancoram em representações construídas por meio de conceitos espontâneos 

construídos no seu dia-a-dia, fora da sala de aula. Estes conceitos espontâneos 

carregavam em suas estruturas determinantes das tradições de sua cultura e de outras 

origens diversas como: sensorial, emocional, afetiva e moral - construídos nas relações 

mediadas pelos familiares, grupos de amizades, grupos de trabalho, além da 

considerável influência dos meios de comunicação de massa.  

Respaldados em Vygotsky (2008) acreditamos que as novas significações 

aludidas à Educação Infantil pelos Estagiários ocorreram porque as mediações 

realizadas na Universidade através dos estudos nas disciplinas do currículo e o uso dos 



292 

 

signos e instrumentos sociais possibilitaram a aquisição, criando novas modalidades de 

pensamento - provocando modificações no modo de pensar, ou seja, os conceitos novos 

(científicos) transformaram o significado dos conceitos anteriores (espontâneos). Como 

explica Vygotsky (2008) os conceitos cotidianos e conceitos científicos envolvem 

experiências e atitudes e se desenvolvem por caminhos diferentes; o desenvolvimento 

dos conceitos científicos apoia-se em um nível de maturação dos conceitos espontâneos, 

que atinge grau cada vez mais elevado conforme o indivíduo segue o seu percurso 

escolar. Assim, o Estágio funcionou como instrumento de mediação que ampliou a 

interlocução entre os Estagiários e a realidade do contexto da Educação Infantil. A 

prática no contexto profissional através das atividades de Estágio suscitou uma evolução 

nos conceitos sobre a Educação Infantil transformando a atividade cognitiva em um 

nível mais complexo de pensamento, aumentado a capacidade de análise e síntese sobre 

as especificidades da Educação Infantil.  

Ao se depararem com a realidade concreta da Educação Infantil (para os 

partícipes até então desconhecida) eles se atém aos conceitos já formados e 

internalizados teoricamente buscando aproximá-los entre si e (re)significá-los. Assim, a 

articulação entre conceitos teóricos e conceitos formados a partir dos enlaces 

situacionais, ou seja, da realidade prática da Educação Infantil suscitou novas 

apropriações. Seguramente, podemos enfatizar que as apropriações foram construídas 

em diferentes níveis de diálogo, tanto no espaço social, nas interações Estagiários – 

Professor Supervisor - Professor Colaborador - Colegas estudantes – crianças, quanto 

no espaço conceitual, que acontece entre o cotidiano e o científico. As apropriações, na 

verdade, agora são instrumentos culturais orientadores das ações dos sujeitos em suas 

interlocuções com o mundo e a palavra - se constituem no signo para o processo de 

construção conceitual. São estruturas vivas e complexas do pensamento, cuja função é a 

de comunicar, assimilar, entender ou resolver problemas. 

No que se refere ao perfil do Professor da Educação Infantil – os Estagiários 

deram uma atenção especial, em seus dizeres, sobre que saberes são necessários a esse 

profissional – segundo eles a docência com crianças pequenas de 0 a 5 anos de idade é 

complexa e exige desse profissional conhecimentos e habilidades específicas, tais como: 

conhecimentos sobre as especificidades da criança e da Educação Infantil; 

conhecimentos sobre as especificidades do brincar nesse contexto de vivência da 

criança; conhecimentos sobre planejamento enquanto prática de organização de 

estratégias pedagógicas adequadas à criança pequena vinculadas ao educar-cuidar e 
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capazes de produzir aprendizagens e desenvolvimento; capacidade de criatividade como 

prática aprendida e primordial à atuação na faixa etária de 0 a 5 anos; capacidade de 

reflexão sobre o próprio trabalho; capacidade de autonomia para tomada de decisões; 

conhecimentos relativos ao envolvimento dos pais na condução de uma prática social-

educacional dirigida para a promoção de interações e aprendizagens das crianças. 

Esse conjunto de conhecimentos/saberes destacados pelos Estagiários como de 

fundamental importância para a constituição do perfil do docente que atua na Educação 

Infantil configuram-se como reelaboração de sentidos carregadas de conteúdo, não 

apenas científico-intelectual, técnico, mas ideológico, político, ético e estético; denotam 

envolvimento, sensibilidade em relação à criança e sua educação, componente 

fundamental ao desenvolvimento profissional.  

Os sentidos atribuídos por eles a essas especificidades coadunam com os 

discursos que circulam nas pesquisas, escritos e discussões da área da Educação Infantil 

e que foram compartilhados nas vivências nas disciplinas e retomados/articulados no 

Estágio com vistas à interpretação dos acontecimentos da prática. O Estágio foi 

apontado pelos partícipes como componente que mais contribuiu para apropriação de 

saberes próprios à docência. Desse modo, consideramos que a tese possibilita entrever 

que o Estágio pode constituir-se como espaço privilegiado às contextualizações 

interpretativas que acontecem envoltas em confrontos entre as várias vozes que se 

encontram/se defrontam – das teorias estudadas, das interpretações e mediações dos 

professores mediadores e interpretantes, dos ecos de vivências anteriores e 

contemporâneas, inclusive como “aluno” da Educação Infantil, do contato com a prática 

em ambientes reais com seus sujeitos concretos, suas perspectivas, suas palavras. 

No tocante às contribuições propiciadas pelo Estágio Supervisionado à formação 

específica para a Educação Infantil, os partícipes da pesquisa enunciaram três 

dimensões que podem se constituir como um dos referenciais de formação não somente 

para o Estágio Supervisionado, mas também para os outros componentes do currículo 

do curso de Pedagogia: dimensão científica – estímulo à investigação/pesquisa sobre a 

Educação Infantil sua organização e práticas; dimensão da experiência – o contato com 

a prática social da profissão: observar, planejar e intervir no cotidiano do contexto 

profissional da educação de crianças de 0 a 5 anos de idade; dimensão profissional – 

compreensão das singularidades do perfil docente para a Educação Infantil. É 

importante realçarmos que essas dimensões se processam porque o Estágio ultrapassa os 

limites dos muros da universidade e, como um espaço discursivo por excelência onde 
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ocorrem as manifestações tanto do ensino, como da pesquisa e da extensão possibilita 

apropriações de significados e construção de sentidos por meio das 

interações/mediações entre os sujeitos envolvidos no processo de Estágio. 

Pelos dizeres dos Estagiários reconhecemos que os aspectos que contribuem de 

maneira significativa para as apropriações por eles nas atividades de Estágio 

Supervisionado estão relacionados à: interações com as crianças e com o contexto da 

Educação Infantil; oportunidade de relação teoria-prática; reconhecer a especificidade 

do perfil do profissional da Educação Infantil e as especificidades da prática Pedagógica 

com crianças pequenas na Educação Infantil.  

Apesar dos aspectos significativos delineados nas enunciações dos Estagiários, 

também foi destacado por eles alguns aspectos que precisam ser repensados e 

retomados: o distanciamento entre Estágio e outras disciplinas do currículo do curso de 

Pedagogia do CAP/UERN; o distanciamento entre a Universidade e o campo de 

Estágio; a pouca comunicação entre o Professor Supervisor e o Professor Colaborador; 

a distribuição do tempo de cada fase do Estágio; a pouca divulgação dos trabalhos finais 

do Estágio; as poucas oportunidades de debates sobre temas específicos da Educação 

Infantil. 

Essas proposições dos Estagiários abrem caminhos para um repensar a Proposta 

de Estágio deste curso de Pedagogia do CAP/UERN e, sobretudo, as práticas de 

ensinar-aprender na formação inicial de docentes para a Educação Infantil no referido 

curso. Partilhamos com os Estagiários o pensamento de que é imperativo que o 

Departamento ao qual esse componente curricular está vinculado trace estratégias, a fim 

de que sejam rompidos os distanciamentos já mencionados, além disso, que sejam 

inseridas nas práticas/fazeres dos docentes do referido curso atividades de pesquisa e 

extensão que atendam as especificidades da formação docente para a Educação Infantil. 

Por fim, os dos dizeres dos Estagiários nos permitiram constatar que os saberes 

constituídos por eles, os quais vem sendo delineados ao longo dessa tese estão 

intimamente imbricados a: saberes próprios aos fundamentos - quanto às 

especificidades da criança e seu desenvolvimento, sobre o educar e o cuidar, e 

especificidades da Educação Infantil; saberes próprios à ação pedagógica - inerentes à 

prática pedagógica; procedimentos didáticos pertinentes às crianças pequenas e suas 

especificidades simbólicas e lúdicas (habilidade de contar histórias, capacidade de 

planejar atividades que envolvem o brincar, as situações de aprendizagem com as 

crianças e dinamismo para vivenciá-las); saberes próprios às relações interpessoais – 
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saber interagir/relacionar com as crianças e, a partir dessa interação organizar melhor as 

atividades pedagógicas com elas; .saberes próprios à assunção profissional – 

construção de pensamentos autônomos e críticos e da formulação de juízo de valor, de 

modo que seja possível descobrir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias 

da atuação profissional na Educação Infantil, conhecer a realidade de forma a assumir 

responsabilidade e ser interveniente de forma responsável. 

Esses “saberes” configuram-se como síntese dos dados construídos a partir dos 

discursos dos partícipes da pesquisa e confluem para o objetivo proposto nesse estudo. 

Os achados da investigação nos levam a caracterizarmos este Estágio como um 

processo dialético, essencialmente relacional, mediacional e dialógico, que possibilita a 

reflexão acerca dos saberes e das práticas do docente da Educação Infantil, tomando-os 

como ponto de partida para a construção de aprendizagens inerentes a Educação 

Infantil. Nossas sistematizações permitiram visualizar ainda, que ao entrar em campo de 

Estágio o graduando pode, em situação de mediação, tomar consciência de suas 

necessidades formativas e busca a superação de suas limitações no intuito de ampliar 

seu repertório de saberes.   

Podemos admitir, ao final, a dificuldade de precisarmos todos os saberes sobre a 

docência na Educação Infantil que este Estágio Supervisionado possibilitou aos 

Estagiários. No entanto, os dizeres dos Estagiários nos deram pistas para afirmar que os 

saberes construídos por eles dizem respeito aos sentidos atribuídos/percebidos às 

crianças e à Educação Infantil pelo Professor Supervisor, Professor Colaborador e por 

eles mesmos. Por conseguinte, a construção desses sentidos está relacionada às 

situações propiciadas que permitem pensar sobre os saberes e fazeres docente no âmbito 

da Educação Infantil.  

Reconhecemos, portanto, que não houve uma mera transposição dos sentidos 

que os Estagiários tiveram acerca dos saberes inerentes ao profissional docente da 

Educação Infantil através do Estágio Supervisionado. Pensamos que temos pistas de que 

processou-se internalização pelos Estagiários, de significações/sentidos sobre a prática 

docente na Educação Infantil como algo que hoje faz parte deles. Referenciados em 

Bakhtin (2003) afirmamos que os sentidos percebidos/construídos/internalizados que os 

Estagiários dão aos saberes inerente a docência na Educação Infantil refletem/refratam 

os processos de significação e sentidos diversos na dinamicidade das práticas 

discursivas também diversas. 
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Por fim, os resultados aqui apresentados, abrem possibilidades para novas 

investigações que podem subsidiar programas de formação para a docência na Educação 

Infantil. A superação da pouca ênfase dada à Educação Infantil nos estudos, pesquisas, 

extensões no contexto da universidade e, especificamente, no curso de Pedagogia-

campo de nosso estudo, depende do debate, das pesquisas, cujas vozes podem contribuir 

para ampliar a compreensão de questões sobre a criança, a Educação Infantil e o 

professor da Educação Infantil que não foram contempladas nesse estudo.  
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APÊNDICE 01  

TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAR DA PESQUISA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICA PEDAGÓGICA E CURRÍCULO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO  

ALUNA PESQUISADORA: Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo 

PROFESSORA ORIENTADORA: Profª. Drª. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

 

TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAR 

DA PESQUISA 

  

Este é um convite para você participar da pesquisa “O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO COMO CONTEXTO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

ESPECÍFICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: o que dizem os formandos sobre 

suas aprendizagens?”, que tem como pesquisadora responsável Jacicleide Ferreira 

Targino da Cruz, sob orientação da Profª Drª Denise Maria de Carvalho Lopes. 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar que aprendizagens/saberes 

específicos da Educação Infantil são possíveis de ser construídas no Estágio 

Supervisionado no Curso de Pedagogia. Partindo do discurso de estagiários que 

realizaram o Estágio em Educação Infantil no Curso de Pedagogia do Campus 

Avançado de Patu/RN. Os discursos serão motivados por sessões de entrevistas semi-

estruturadas individuais e coletivas coordenadas pela pesquisadora. 

Neste sentido, caso aceite o convite você será submetido(a) a sessões de 

entrevistas semi-estruturadas individuais e coletivas gravadas em áudio. Sua 

participação pode ter como risco a sensibilização ocasionada por reflexões sobre as 

especificidades da criança, as especificidades da Educação Infantil, as especificidades 

do Professor de Educação Infantil, o Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia 

como contexto de formação. Como benefício é previsto que através das 
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entrevistas/conversas seja possível uma reflexão crítica sobre sua formação no Curso de 

Pedagogia, assim como sobre aprofundamentos nos estudos sobre a criança e a 

Educação Infantil. 

Caso aceite colaborar com a pesquisa assumo o compromisso de manter o sigilo 

do seu nome (ele não será identificado em nenhum momento - usaremos um 

pseudônimo). 

Você ficará com uma cópia desse termo como garantia de que não sofrerá 

nenhum dano decorrente dessa pesquisa. 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Declaro que compreendi os objetivos dessa pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO COMO CONTEXTO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

ESPECÍFICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: o que dizem os formandos sobre 

suas aprendizagens?”. 

 

Participante da Pesquisa: 

___________________________________________ 

Assinatura 

Patu/RN, _____/_____/_____ 
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APÊNDICE 02 

AUTORIZAÇÃO DOS PARTÍCIPES DA PESQUISA PARA UTILIZAÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DADAS POR ELES. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICA PEDAGÓGICA E CURRÍCULO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO  

ALUNA PESQUISADORA: Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo 

PROFESSORA ORIENTADORA: Profª. Drª. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Enquanto colaborador(a) da Pesquisa “O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

COMO CONTEXTO DE FORMAÇÃO DOCENTE ESPECÍFICA PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL: o que dizem os formandos sobre suas aprendizagens?”, 

realizada no período de julho a agosto de 2012, e,  agosto e setembro de 2013 -  eu 

_________________________________________________________ , autorizo a 

pesquisadora Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo (aluna do Doutorado do 

PPGE/UFRN) a prerrogativa de fazer uso das informações por mim repassadas em 

áudio, na elaboração da sua tese de doutoramento em Educação. 

 

______________________________________________________ 

                                                                             Local e data 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do(a) aluno(a)-estagiário(a) colaborador (a)da pesquisa                                             
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APÊNDICE 03 QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS-

ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS AVANÇADO DE 

PATU/RN QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICA PEDAGÓGICA E CURRÍCULO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO  

ALUNA PESQUISADORA: Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo 

PROFESSORA ORIENTADORA: Profª. Drª. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

 

FICHA PARA CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPES DA PESQUISA 

 

1. Nome: 

________________________________________________________________ 

2. Pseudônimo: 

________________________________________________________________ 

3. Idade:  

(  ) entre 20 e 25 anos      (   ) entre 30 e 35 anos       (  ) entre 35 e 40 anos 

4. Já teve experiência na docência: (  ) sim    (  ) não 

5.  Em qual Segmento de Ensino? _______________________________________ 

6. Quanto tempo teve ou tem de experiência na docência? ____________________ 

7. Em que tipo de Instituição que oferece Educação Infantil você fez o Estágio? 

(  ) Pública Municipal   (  ) Pública Estadual     (  ) Privada/Particular   

(  ) Filantrópica 

8. A Instituição que você fez o Estágio se caracteriza como:  

(  ) Creche   (  ) Escola de Educação Infantil    (  ) Escola de Ensino Fundamental 

mas que oferece Educação Infantil 

9. A Educação Infantil na Instituição que você fez o Estágio funciona em:  

(  ) Tempo integral   (  ) Parcial 

10. Em qual turma de Educação Infantil você realizou o Estágio? 

________________________________________________________________ 

11. Qual a quantidade de crianças tinha na turma onde você fez o 

Estágio?_________________________________________________________ 

12. Qual a faixa etária das crianças que estavam na turma que você realizou o 

Estágio?_________________________________________________________ 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES___________________________ 

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 04: 

GUIA DE ENTREVISTA COM OS ESTAGIÁRIOS PARTÍCIPES DA 

PESQUISA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICA PEDAGÓGICA E CURRÍCULO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO  

ALUNA PESQUISADORA: Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo 

PROFESSORA ORIENTADORA: Profª. Drª. Denise Maria de Carvalho Lopes 

 

 

A título de esclarecimento: 

 

O tipo de entrevista adotada será a semi-estruturada, portanto, o roteiro abaixo 

apresentado funcionará como temáticas à serem discutidas e não como questões 

fechadas. 

1º Momento – Apresentação da Pesquisa/Adesão das(os) partícipes da pesquisa, 

Assinatura dos documentos que darão legalidade a Pesquisa 

 

 Apresentação do objeto de estudo, objetivos de estudo, procedimentos de 

pesquisa; 

 Fazer a leitura e assinatura do termo de consentimento e Livre Esclarecimento 

para participar da pesquisa; 

 Leitura e assinatura do documento de autorização dos partícipes da pesquisa para 

utilização e divulgação das informações dadas por eles; 

 Preenchimento da Ficha para caracterização dos que aceitaram participar da 

pesquisa. 

 

2º Momento – Entrevista Individual com os alunos-estagiários partícipes da pesquisa 

 

QUESTÕES NORTEADORAS: 
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CONCEPÇÕES(IDEIAS) QUE TINHA ANTES DO ESTÁGIO  

  

 Sobre Criança (como elas aprendem/se desenvolvem); 

 Sobre a Educação Infantil (como deve ser a Educação Infantil); 

 Sobre o Professor de Educação Infantil (qual o papel do Professor de Educação 

Infantil, que fazeres são necessários à esse profissional); 

 Sobre o Estágio (o que pensava sobre o estágio, que expectativas tinha sobre o 

Estágio antes de vivenciá-lo). 

 

CONCEPÇÕES(IDEIAS) QUE EMERGIRAM DURANTE O ESTÁGIO 

 

Que saberes emergiram como necessários para atuar na Educação Infantil 

O que você sabia sobre esses saberes;  

O Estágio propiciou a construção desses saberes (Foi possível a partir dele você 

construir esses saberes?,  como o estágio foi propiciando a construção desses saberes?); 

Que dificuldades sentiu no trabalho com as crianças durante o Estágio; 

DEPOIS DO ESTÁGIO COMO PASSOU A PENSAR 

 

 Sobre o que é uma criança (Como é que uma criança se desenvolve (ou o que 

está em desenvolvimento na criança)? O que ela precisa desenvolver? O que é 

que faz uma criança se desenvolver? O que precisa para desenvolver?(nesse para 

desenvolver entra o papel da Educação Infantil)  

 Sobre o que é a Educação Infantil (em que ela precisa contribuir para o 

desenvolvimento da criança(ou seja,  a Educação Infantil tem que contribuir para 

que)?  

 Sobre o Professor da Educação Infantil (Que saberes são necessários a atuação 

como docente na Educação Infantil junto às crianças, ou seja, são necessários à 

prática(para organizar a prática) com as crianças na Educação Infantil? 

 Sobre Estágio  

Contribuiu para desenvolver esses saberes? Que conceito você tem de estágio? 
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Como analisa a proposta do estágio; 

O estágio contemplou as expectativas; 

Quais os aspectos que considera mais significativos do estágio para construção 

de saberes sobre a Educação Infantil; 

Quais aspectos destaca como negativos no processo de Estágio; 

Como percebe o papel do estagiário, do professor colaborador e do professor 

supervisor de estágio; 

Então qual seria o papel do Estágio na formação do professor – ele contribuiu 

para a sua formação de que maneira. 

3º Momento – Retomada da Entrevista de maneira individual 

 

De posse da entrevista transcrita cada um vai refletir sobre suas falas e fazer acréscimos 

ou modificações que acharem pertinentes. 

4º Momento – Retomada da Entrevista de maneira coletiva 

 

Reunidos em grupos iremos retomar as falas efetivadas nas entrevistas com o objetivo 

de mais uma vez observar seus dizeres e fazer as adequações que acharem necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


