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RESUMO 

Nossa  pesquisa  compõe  um  dos  vários  subprojetos  que  ora  encontram-se  em 
desenvolvimento,  integrados ao projeto de  Políticas Públicas e Educação da Infância em 
Goiás: história, concepções, projetos e práticas, o qual se encontra ligado à linha de Pesquisa 
Formação e Profissionalização Docente da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Goiás. Investigamos o lugar da educação infantil no curso de Pedagogia, com o objetivo de 
compreendermos o lugar que a Educação Infantil ocupa no Curso de Pedagogia da FE/UFG, 
sob a ótica dos discentes. Assumimos a premissa de que o Curso de Pedagogia é o lugar por 
excelência  para  a  formação  de  professores  de  educação  infantil.  Com  base  no  método 
materialista dialético,  desenvolvemos uma pesquisa teórica,  documental  e empírica com a 
participação de 266 estudantes,  e também com professores que participaram da elaboração do 
novo currículo do Curso de Pedagogia da FE\UFG aprovado em 2003. Para apreendermos o 
movimento concreto e contraditório deste objeto na sua totalidade sócio-histórica, realizamos 
as  análises  dialogando  com  Marx,  Hobsbawm,  Bianchetti;  na  área  do  Ensino  Superior: 
Dourado, Oliveira, Catani, Neves, Sguissardi, Cunha; no campo da formação de professores e 
do Curso de Pedagogia: Brzezinski, Freitas, ANFOPE; quanto à Educação Infantil: Barbosa, 
Oliveira, Silva, Rosemberg, Arce, Kuhlmann, Kramer. Analisamos a historicidade e o papel 
da  FE\UFG  nas  lutas  dos  movimentos  de  educadores.  Partimos  do  campo  da  Educação 
Superior  no Brasil,  a  partir  da  década  de 1990,  regida  pelas  transformações  econômicas, 
políticas  e  sociais,  evidenciando  o  impacto  das  reformas  educacionais  no  Brasil  para  a 
formação de professores para a educação infantil,  visando entendermos como a lógica do 
capital se relaciona diretamente com as políticas educacionais. Este trabalho contextualiza a 
trajetória dos Cursos de Pedagogia nas últimas décadas. Buscamos relacionar a FE/UFG aos 
seus elementos históricos, bem como sua postura teórica e política diante das transformações 
sociais pelas quais vivenciaram os seus atores e as alterações ocorridas em 2003 em relação 
ao lugar  dado à  Educação Infantil,  sendo esta  considerada a  primeira  etapa  da Educação 
Básica.  O debate se dá especificamente na concepção e percepção dos discentes sobre as 
mudanças que o currículo do Curso de Pedagogia da FE/UFG sofreu nesse ínterim buscando 
relacioná-lo  com a  Educação  Infantil,  materializado  nas  falas  dos  discentes  do  Curso  de 
Pedagogia  da  Faculdade  de  Educação  da  Universidade  Federal  de  Goiás  –  FE/UFG, 
mostrando o lugar que ela ocupa. A educação infantil sob esse contexto está começando a 
ocupar um lugar com discussões pontuais, necessárias para a atuação do professor, porém 
ainda de forma não suficiente. Acreditamos ser necessário que professores e alunos, numa 
discussão coletiva, repensem a estrutura curricular, e a  formação desses profissionais para 
atuarem tanto na Educação Infantil como nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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