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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

30h 30h  

Ementa: A pesquisa na Educação Infantil. A ação investigativa focando a observação, 

intervenção e análise crítico-reflexiva do ambiente educativo para o desenvolvimento de 
crianças de 0 a 5 anos. A pesquisa direcionada às práticas pedagógicas na Educação 
Infantil. 

Objetivo Geral 

O objetivo da disciplina é instrumentalizar os alunos na metodologia da história oral e a 
realização de pesquisa na educação infantil. Os alunos coletarão histórias orais de 
vida dos professores e/ou pais a partir de metodologia aprendida, farão a transcrição e 
a transcriação. Após isso e a partir das temáticas detectadas desenvolverão a pesquisa 
em forma de artigo. 

Conteúdo Programático 

I. Pesquisa e educação infantil no Brasil 

II. Análise crítico-reflexiva do ambiente escolar e das políticas públicas para a 
educação infantil 

III. Metodologias de pesquisa na educação infantil: tendências, temáticas, questões, 
ética na pesquisa com crianças 

IV. Infâncias, devir-criança: outros olhares e práticas 

http://lattes.cnpq.br/2437036625902034
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Metodologia 

A disciplina será desenvolvida com base no diálogo sobre objetivos, conteúdos e outros 

aspectos do processo ensino-aprendizagem, através de aulas expositivas dialogadas, 

leituras e análises de textos, projeção de vídeos em sua relação com a educação, 

atividades realizadas em grupo e individualmente para aprofundamento dos temas 

abordados. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

a) A avaliação levará em conta a dimensão formativa do processo de aprendizagem, 
considerando: assiduidade na aula para aferição de presença; leituras solicitadas 
com apresentação de resenhas ou resumos; participação verbal em sala. Atividades 
avaliativas: seminários com apresentação de tema; atividades escritas (relatórios, 
fichamentos); projeto de pesquisa e redação de artigo (com ou sem intervenção no 
contexto da educação infantil, segundo limitações de distanciamento social devido 
à pandemia) conforme regras da ABNT e bibliografia sugerida. 

Bibliografia básica 

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasília: MEC, 

Secretaria de Educação de Ensino Fundamental, 1998. 

CORSINO, P. Educação infantil: cotidiano e políticas. São Paulo: Ed. Autores 

Associados, 2009. 

LOPES, A. C. T. Educação infantil e registro de práticas. São Paulo: Cortez, 2009. 

Bibliografia complementar 

ANGOTTI, M. O trabalho docente na pré-escola: revisitando teorias, descortinando 

práticas. São Paulo: Pioneira, 2002. 

BENJAMIN, W. Obras escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. Vol. 1. Ed. Ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. 

BOM MEIHY, J. C.; HOLANDA, F. História Oral. Como fazer, como pensar. São 

Paulo: Contexto, 2007. 

BOSI, E. Memória e sociedade. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

CORREIA, C. H. P. História Oral: teoria e técnica. 

FERREIRA, M. M. (Org.). Entre-vistas: abordagens e usos da história oral .Rio de 

Janeiro: FGV, 1994. 

THOMPSON, P. A voz do passado. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 
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Cronograma Atividade 

Abril - Apresentação e discussão do plano de trabalho 
- Pesquisa e educação infantil no Brasil 
- Educação infantil: temas, problemas e pesquisa; estudos da 
infância, políticas de educação infantil nos referenciais curriculares 

Maio - Referenciais teórico-metodológicos para construção de projeto de 
trabalho da temática da infância, criança, educação infantil em 
contextos múltiplos 

- Infância, raça, etnografia 
- Infâncias: outros olhares entre a proteção e a participação 
- O que dizem as crianças sobre a escola? 

Junho - Questões de ética na pesquisa com crianças 
- Apresentação dos projetos de pesquisa 
- Pesquisa no âmbito da educação infantil 

Julho - Devir-criança e infância como experiência; Cartografias de 
infâncias: 
- Análise de resultados; apresentação dos trabalhos de pesquisa 
(artigos) 

Agosto - revisão dos trabalhos; fechamento de notas,  avaliação da 
disciplina, autoavaliação dos alunos 

- provas finais 
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