
 

 

 

 

YARA MARIANO DA SILVA SANTANA 

 

 

 

 

 

QUESTÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 
2012 



 

 

YARA MARIANO DA SILVA SANTANA 
 

 

 

 

QUESTÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Banca Examinadora do 
Curso de Pedagogia na Universidade 
Estadual de Londrina como exigência para 
obtenção do título em Pedagogia sob 
orientação da Professora Drª Jaqueline 
Delgado Paschoal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Londrina 
2012 



 

 

 
 

YARA MARIANO DA SILVA SANTANA 

 

 

 

QUESTÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de 
Educação da Universidade  Estadual 
de Londrina. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

_______________________________ 
Orientadora: Jaqueline D. Paschoal 

Universidade Estadual de Londrina 
 
 

__________________________________ 

Profª Sandra Regina Mantovani Leite 
Universidade Estadual de Londrina  

 

 

_______________________________ 
Profª Rubia Neves Gonzaga 

Universidade Estadual de Londrina 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho ao Marcos, Letícia e Felipe por tudo o que eles 

representam para mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus pai e criador pela vida, por não me permitir desanimar, 

proporcionando-me força e perseverança, sendo meu refúgio e fortaleza em 

todos os momentos. 

Ao Marcos, meu esposo, aos meus filhos, Letícia e Felipe pela demonstração 

de amor, carinho, compreensão e companheirismo, mesmo nos momentos em 

que me fiz ausente. Aos meus pais, Antonio e Maria, meus irmãos Cássia e 

Arildo pelo incentivo sempre presente e por terem colaborado, mesmo que 

indiretamente, da realização desse trabalho e conclusão de mais essa etapa. A 

todos os familiares que por diversas vezes deixei de estar presente e de 

compartilhar dos momentos em família. 

Agradeço imensamente a minha orientadora, Profª  Drª Jaqueline D. Paschoal 

pela dedicação e paciência dispensada durante todo o processo de realização 

desse trabalho. Aos queridos colegas de turma pelos momentos de 

aprendizado e crescimento que compartilhamos durante toda trajetória do 

curso. Em especial agradeço a Márcia Bueno, Márcia Miyuki  e a Vanilza , 

amigas, companheiras e confidentes, sempre presentes nos momentos de 

alegrias e angustias, obrigada por me permitir compartilhar e fazer parte de 

suas vidas. 

A todos os professores que me possibilitaram vivenciar experiências essenciais 

para a construção dos meus conhecimentos, sendo os mesmos, 

imprescindíveis para minha formação pessoal e profissional.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

SANTANA, Yara Mariano da S. Questões sobre Organização do Trabalho 
Pedagógico na Educação Infantil. 31 fls. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
2012. 
 

 
 
 

RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo principal, discutir a importância da 
organização do trabalho pedagógico do professor, tomando como ponto de 
partida a rotina e os espaços. Justificamos a importância do mesmo, já que na 
sociedade atual a finalidade das escolas infantis é promover o desenvolvimento 
integral da criança. Para tanto, faz-se necessário apontar as diferentes 
possibilidades de trabalho no cotidiano da sala de aula. Como metodologia, 
optamos pela pesquisa bibliográfica. De um modo geral assistimos um grande 
avanço na legislação, considerando as determinações previstas pelo poder 
público. No entanto, ainda observamos uma significativa dicotomia entre o que 
exige a lei e o cotidiano das instituições, pois nem sempre a educação se 
concretiza nos momentos que envolvem a rotina da criança. Os resultados 
dessa pesquisa apontam para os muitos desafios frente a atuação do 
professor, pois é por meio de seu trabalho que será garantido uma educação 
de mais qualidade.   
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Rotina, Espaço; Professor; Criança.  
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INTRODUÇÃO                                

 

O que motivou a realização desse trabalho, foi uma preocupação 

quanto ao atendimento da criança de 0 a 5 anos em espaços coletivos, ou seja, 

os centros de educação infantil constituídos na atualidade. Buscando 

compreender a dinâmica instituída em seu interior para o atendimento a criança 

pequena. A inquietação se deu por entender que, apesar dos avanços 

conquistados pela legislação em prol da educação infantil, o que a realidade 

nos apresenta em muitas dessas instituições são ambientes inadequados, com 

precárias condições, tanto em relação ao espaço físico estrutural e 

organizacional, quanto às propostas de trabalho efetivadas no interior do 

mesmo. Entendendo assim, uma falta de planejamento em relação as 

atividades propostas e também uma formação deficiente dos profissionais que 

atuam nesse nível de ensino.  

Nessa perspectiva surge então a questão quanto à contribuição do 

espaço físico das instituições de educação infantil para o desenvolvimento e 

aprendizado da criança, objetivando assim, demonstrar a importância do 

espaço físico no contexto da educação infantil, traçando sua trajetória histórica 

e sua contextualização. Além de apontar as funções pedagógicas das escolas 

infantis a fim de analisar criticamente sua organização espacial, assim como, a 

função pedagógica das brincadeiras e dos cantinhos no interior das mesmas.  

Para tanto o trabalho se concretizou a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, contemplando os diversos teóricos, como Zabalza, Forneiro, entre 

outros, que discutem o espaço físico, e sua importância no desenvolvimento 

infantil.  

No Capítulo I: “A Função Pedagógica da Educação Infantil”, trata da 

trajetória histórica das creches e pré-escolas sobre a forma de constituição e 

sua finalidade maior, partindo de princípios quanto à organização familiar.   

Outro ponto a ser destacado permeia uma reflexão quanto aos cuidados e a 

educação da criança, partindo do proposto pela legislação vigente, buscando 

entender, como e se as mesmas de fato são efetivadas no exercício das 

funções estabelecidas pela instituição de educação infantil.  
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No Capítulo II: “O Trabalho do professor”, discutimos a importância da 

organização da rotina no cotidiano da educação infantil, chamando a atenção 

para o desenvolvimento da ação do professor e o respeito às necessidades das 

crianças. Ainda nesse capítulo, buscamos discutir os aspectos organizacionais 

estabelecidos a partir da rotina, analisando sua configuração quanto ao 

trabalho pré-estabelecido, norteado muitas vezes pela rigidez das ações dos 

envolvidos no trabalho junto à criança desse nível de ensino.  

No Capítulo III: “A Organização do Espaço”, retratamos a organização 

espacial, o trabalho do professor e os diferentes espaços que contemplam a 

educação infantil. Nessa perspectiva são abordados os aspectos relacionados 

ao espaço, ou seja, a importância de se promover ambientes bem organizados 

para o pleno desenvolvimento da criança, a sensibilidade do professor no 

momento de planejar e efetivar suas ações durante todo trabalho educacional, 

respeitando as especificidades da criança, sendo reflexivo e critico quanto a 

sua atuação. Evidenciamos as brincadeiras e os jogos como forma de se 

trabalhar com a criança de maneira lúdica e prazerosa, no entanto, numa visão 

e numa dimensão de que tais ações se constituem como elementos 

mediadores para o desenvolvimento e aprendizado da criança nas dimensões 

físicas, psíquicas e social.  

Dessa forma, o trabalho realizado busca contribuir para um melhor 

entendimento quanto às especificidades da criança pequena, de forma a 

estabelecer uma maior conscientização por parte dos profissionais que atuam 

junto às mesmas em instituições de educação infantil. Entendemos que a 

criança se constitui com um ser social e produtora de seus conhecimentos, 

com capacidade de desenvolver-se plenamente a partir das condições 

propícias promovidas por aqueles que efetivamente se comprometem em 

atender as demandas estabelecidas para o exercício de uma função 

educacional em todas as dimensões contempladas pela instituição de 

educação infantil, que visa a formação integral da criança. 
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CAPÍTULO I 

A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1.1Breve Histórico das Creches e Pré-escolas  

Para entender como surgiram às primeiras instituições destinadas a 

primeira infância, faz-se necessário fazer uma analise histórica da constituição 

familiar ao longo do tempo. Estudos realizados sobre as relações familiares 

anteriores ao século XVIII mostram que a interação entre pais e filhos era 

totalmente desvinculada de sentimento e de afetividade. As crianças ocupavam 

um lugar secundário no ambiente familiar, ficando delegada a transmissão de 

conhecimentos, hábitos e atitudes a outros adultos, destituídos de qualquer 

grau de parentesco, onde a educação acontecia em uma rede ampla de 

sociabilidade. A criança não desfrutava da intimidade de seu lar e nem do 

convívio com seus pais. Os mesmos não eram responsáveis pela educação de 

seus filhos (ARIÉS, 1981). 

Segundo Ariés (1981) apud Kuhlmann (1998), foi a partir do século 

XVIII que a família moderna passou a ser organizada tal como a conhecemos, 

onde a criança tornou-se o centro da constituição familiar, ocupando um lugar 

privilegiado, não cabendo mais a idéia de perdê-la. Desta maneira, o 

sentimento de amor e pertencimento passa a substituir a antiga configuração 

familiar, já que a figura da mulher como mãe, definiu seu papel junto ao lar, 

passando a ser responsável pela educação de seus filhos e pelo bem estar da 

família. 

Essa nova organização familiar possibilitou, tempos depois, novos 

papéis para as mulheres fora do ambiente familiar; o que possibilitou a criação 

de instituições destinadas à educação da criança. Desta maneira, a creche teve 

sua origem no século XIX, nos países norte-americanos e europeus.  

No Brasil, sua criação aconteceu no inicio do século XX, 

acompanhando o processo de evolução do capitalismo e do crescimento da 

urbanização. Com isso surge a necessidade da reprodução da força de 

trabalho, sobretudo no que diz respeito ao trabalho feminino nas indústrias.  
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Em sua organização, a creche se baseava na forma da constituição 

familiar. Assim, sua evolução acompanha o atendimento da criança que, antes 

era de responsabilidade exclusiva da família. Nesse sentido, Haddad (1993), 

destaca duas hipóteses quanto à finalidade da creche, sendo a primeira como 

forma de substituir a falta da família, quando a mesma não cumprisse 

efetivamente seu papel e a outra seria a reprodução fiel das funções 

idealizadas pela mesma. 

Do ponto de vista histórico, a creche surgiu com as modificações 

ligadas ao papel da mulher na sociedade e sua contribuição no sustento da 

família, possibilidade essa, promovida pelo grande crescimento da indústria. 

Com isso a mulher trabalhadora necessitava de ajuda nos cuidados com seu 

filho. Dessa forma surgem, com o incentivo e por meio de movimentos sociais, 

as creches mantidas pelas indústrias. A iniciativa de manter creches para os 

filhos de funcionários acabou sendo bem vista pelos empregadores, 

considerando que, mães satisfeitas resultariam em uma maior produção 

(OLIVEIRA, 2002). 

Além das creches mantidas pelas indústrias, outras instituições eram 

criadas por meio da filantropia, pois recebiam donativos e ajuda do governo. O 

atendimento era voltado ao assistencialismo, já que a preocupação era com a 

alimentação, a higiene e a segurança física da criança. Não havia um trabalho 

para o desenvolvimento intelectual e afetivo da mesma. 

A creche era entendida como agente promotora do bem estar social e, 

uma forma de evitar a marginalidade e criminalidade. Sendo a mesma voltada 

para o atendimento das classes sociais mais baixas. Por um longo período teve 

a função de combater a pobreza e a mortalidade infantil, tendo como objetivo 

maior atender os filhos das famílias pobres e das mães trabalhadoras.  

Ao mesmo tempo em que a sociedade atribuía à mãe a 

responsabilidade quanto aos cuidados das crianças pequenas, a creche era 

entendida como uma extensão desses cuidados. Também se constituía em um 

espaço de aconselhamentos quanto a critérios de cuidados apropriados aos 

pequenos no ambiente familiar, visando à conscientização dos perigos que 

pudessem levar ao ócio destrutivo ou a morte, numa ideologia de família 

presente e atuante na educação de seus filhos. 
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Para Haddad (1993), nessa fase inicial da creche, o atendimento 

possui características da forma assistencial-filantrópico de caráter privado, 

destinada atender as famílias economicamente desfavorecidas e aquelas sem 

condições moral para prover uma educação de qualidade para seus filhos. 

Nessa perspectiva, a creche foi vinculada a pobreza, um lugar para o 

atendimento de crianças pobres e em condições de riscos, estabelecidos por 

meio da moralidade e pelo sentimento de favor à comunidade atendida. 

Com a evolução das creches surge também a preocupação com as 

questões sociais, que impulsionam o surgimento de muitas profissões ligadas a 

formação humana. Entre elas o serviço social, a medicina social ou higienista, 

a psiquiatria, a pedagogia e a psicologia. A atuação dos profissionais dessas 

diversas modalidades no âmbito institucional da creche, em parceria com as 

famílias atendidas, proporcionou segundo Haddad (1993), um maior 

entendimento e a possibilidade de realizar um trabalho diferenciado, atendendo 

as especificidades da criança pequena, quanto ao desenvolvimento integral da 

mesma.   

Desde o seu início a creche foi marcada como instituição emergencial e 

constituía-se pela insuficiência de recursos e precariedade do atendimento, ou 

seja, a má qualidade, a falta de formação dos profissionais, a presença de 

voluntários, a ausência de uma legislação especifica e normas básicas para o 

atendimento. 

Ainda hoje no Brasil, algumas dessas características são observáveis 

em muitas creches e instituições de educação infantil. O que se evidencia é 

que são locais inadequados e improvisados, que não garantem um 

atendimento de qualidade às crianças, quanto ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico e social e ainda há o descaso quanto ao planejamento de uma 

proposta educativa. 

De maneira lenta e por conquistas a partir de reivindicações populares 

de massa, foram surgindo novas creches, agora com a participação do poder 

público. Salientando que, as primeiras constituídas, foram por iniciativa dos 

setores industriais e comerciais, devido á grande demanda da mulher no 

mercado de trabalho e que necessitavam de um local para deixar seus filhos. 
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Entendendo que a creche não seria para todos, criam-se critérios para 

a seleção, sendo o mesmo priorizando as famílias mais pobres, configurando 

novamente o caráter assistencialista instituído tradicionalmente. Entretanto, 

preocupados com a questão educacional, os profissionais buscavam novos 

caminhos e modos diferenciados para sua prática. Essa iniciativa resultou em 

avanços quanto à questão educativa na creche mantida pelo poder público.  

Entretanto, as reivindicações não se cessaram e mais recentemente passou a 

ser defendido o direito a educação da criança de todas as camadas sociais. 

Tais manifestações sempre apoiadas por populares e adeptos de uma 

educação de qualidade e igualitária para todos.  

Superada a idéia de que as creches se constituem apenas para 

atender as camadas mais baixas da sociedade, inicia-se também a inserção da 

mulher da classe média no mercado de trabalho e a conscientização de que as 

necessidades da criança vão além dos cuidados essenciais ligados ao 

assistencialismo por meio de uma educação compensatória.  

Para Abramovay; Kramer (1985), nessa proposta o trabalho nas 

creches e pré-escolas públicas passou a ser conduzido partindo da perspectiva 

da estimulação e da preparação para a alfabetização. As pré-escolas 

particulares atendiam a população mais privilegiada, sendo que o trabalho já 

era voltado ao desenvolvimento infantil, tendo como base os preceitos da 

Psicologia, fazendo com que se acentuassem as diferenças entre as classes 

sociais. Por vivenciarem contextos de desenvolvimentos diferentes e desiguais. 

Toda luta em prol de uma educação infantil de qualidade se deu a partir 

de muitas reivindicações. A criação de redes públicas de creches aconteceu 

por conseqüência de um movimento liderado por mulheres da periferia, por 

donas de casa e empregadas domesticas, alem das operarias e outros grupos 

organizados, que reivindicavam a participação efetiva do Estado na 

manutenção dessas instituições. 

A partir das décadas de 60 e 70, a educação compensatória se 

propaga com maior atuação do governo. Tal educação partia do pressuposto 

de que as crianças atendidas pelas creches eram consideradas como carentes 

e desfavorecidas economicamente e desprovidas de cultura. Entendendo a 

“privação cultural” como um dos fatores responsáveis pelo crescente nível de 
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marginalidade e do fracasso escolar (ABRAMOVAY; KRAMER, 1985). Ainda 

na década de 70, intensificaram-se as reivindicações para a criação de vagas 

nas creches. Com isso há um significativo aumento no número de instituições 

mantidas pelo governo.  

Somente com a promulgação da Constituição de 1988 é que a creche 

foi reconhecida como instituição educativa, visando o desenvolvimento 

cognitivo, emocional e social da criança. Atualmente as instituições de 

Educação Infantil se dedicam a educar e cuidar de crianças de zero a cinco 

anos. Essa nova formação é entendida como um direito e não mais como um 

“favor”, como acontecia anteriormente. Essa conquista só foi possível após 

muita luta, vindo a se concretizar como leis, trazendo avanços na garantia e no 

acesso das crianças às instituições e assegurando-lhes qualidade no 

atendimento (OLIVEIRA, 2002).  

Falar da função pedagógica na educação infantil é antes de tudo 

entender que a faixa etária com a qual se estabelece esse nível de ensino 

atende a criança e não o aluno. A criança nesse nível de ensino não perde sua 

essência e o professor deve ser um profissional preparado, com formação 

específica para entender todas as nuances que a envolve, sendo competente 

para elaborar seu planejamento de forma a contemplar toda a dinamicidade 

exigida para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, respeitando a 

criança em todos seus aspectos de desenvolvimento, numa proposta de 

formação integral. 

 

1.2 Legislação: Uma análise Crítica  

Para se entender a função educativa das instituições de educação 

infantil, faz necessário retroceder na história, considerando que esse nível de 

ensino não foi contemplado pelas políticas publicas, sobretudo no que diz 

respeito às políticas educacionais. 

O que se pode observar em meados da década de 60 é que as ações 

desenvolvidas junto à criança pequena foram norteadas pela criação do 

Departamento Nacional da Criança que instituía a tendência médica e 
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higiênica, a fim de combater a desnutrição e mortalidade infantil e materna, de 

caráter médico-assistencialista. Já nos anos 70 com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.5692 de 1971, que 

estabelecia a forma de atendimento no interior das instituições ao destacar no 

capítulo II: 

 
 
Art. 19: “Os sistemas de ensino velarão para que as crianças 
de idade inferior a sete anos recebam conveniente educação 
em escolas maternais, jardins de infância e instituições 
equivalentes” (BRASIL, 1971). 

 

As conquistas evidenciadas pela promulgação da LDB de 1971, 

vislumbrava uma melhoria na qualidade da educação e em particular da 

educação infantil. No entanto, ao analisar o citado artigo, podemos considerar 

que a colocação “velarão”, se remete mais uma vez a uma visão oriunda da 

concepção tradicional, de assistencialismo e de descaso quanto as 

peculiaridades da criança pequena para seu desenvolvimento pleno 

(OLIVEIRA, 2002).  

Desta maneira, verifica-se que os direitos legais para a infância são 

prescritos somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo normas e diretrizes que asseguraram os direitos da criança 

pequena, além de diversos benefícios direcionados a outros segmentos da vida 

social. Neste sentido a Constituição determinou a garantia dos direitos da 

população, já que seu processo aconteceu na transição do regime militar para 

a democracia, por força de movimentos sociais em prol de uma melhor 

qualidade de vida para a sociedade, principalmente para a população mais 

desfavorecida economicamente.  

É importante destacar que, em seu artigo 227 essa lei coloca a criança 

e o adolescente como prioridade nacional: 

 
Art. 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
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colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” (BRASIL, 1988). 

 

Do ponto de vista prático, percebemos que, embora a Constituição 

tenha avançado no sentido de garantir os direitos da criança, verifica-se que a 

realidade nos proporciona casos alarmantes de maus tratos, principalmente em 

relação à criança pequena, refletidos em muitos casos no próprio ambiente 

familiar, que negligencia sua atuação como responsável legal e intransferível, 

quanto ao cuidado e a proteção necessária para a formação plena do individuo.  

O descaso por parte do poder público que é falho em suas ações, em 

relação à devida assistência a população menos favorecida economicamente, 

principalmente as situadas nas regiões norte do país, permitindo a exploração 

e abusos de crianças e adolescentes, nas diversas esferas constitutivas do ser 

humano. A população infantil e infanto-juvenil está exposta a toda forma de 

violência, tanto de cunho moral quanto social. Desprovidas do atendimento 

mínimo que as mesmas têm direito, incluindo aí o direito a educação e a 

escolarização básica. 

No que diz respeito à educação da criança pequena, a Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 208, inciso IV, assegura que o dever do Estado 

com a educação será efetivada mediante a garantia de “[...] atendimento em 

creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos (BRASIL, 1988).  

Esse artigo ressalta que a educação infantil é um direito da criança, um 

dever do Estado e uma opção da família, trazendo como conseqüência um 

considerável desenvolvimento das políticas públicas. Foi a primeira 

Constituição a instituir em seu conteúdo um direcionamento legal em prol da 

educação infantil, que exige do Estado o dever de assegurar o atendimento de 

crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas. 

Seguindo nessa linearidade, em 1990 é aprovado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), sob a lei 8069/90. Em seu art.54, inciso IV 

que regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, que entende a criança 

como cidadã, como sujeito de direitos, colocando a criança e o adolescente 

como prioridade nacional e com características distintas e desenvolvimentos 

peculiares, relacionados à sua faixa etária. Considerando principalmente, em 
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relação à educação infantil a inserção de uma proposta pedagógica que 

considere a criança na sua forma integral. A partir de então é que se inicia uma 

proposta para a formulação de uma Política Nacional de Educação Infantil. 

Nessa perspectiva, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, promulgada em 20/12/1996, com o número 9394, assegura em seu 

art. 29 que a educação infantil deve promover o desenvolvimento integral das 

crianças até seis anos de idade. Essa lei significa um dos maiores avanços até 

então conquistados, uma vez que transforma os direitos da criança à 

educação, em diretrizes e normas, devendo ser regulamentadas, valorizando o 

trabalho nas instituições de educação infantil, integrando os cuidados e a 

educação da criança. Ao estabelecer que a educação infantil se constitui como 

a primeira etapa da educação básica, regulamenta três artigos distintos, sendo 

eles: 

Art. 29-  A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança até o 6 anos de idade, em seus aspectos 
físicos,psicológicos,intelectuais e social, complementando a 
ação da família e da sociedade (BRASIL, 1996). 

O artigo 30 estabelece a nomenclatura creche e pré-escola, 

designando a faixa etária a ser atendida: 

Art.30 a educação será oferecida em: 
I – creches ou entidades equivalentes, para crianças de até 
três anos de idade 
II – pré-escolas para crianças de quatro a seis anos de idade. 

 
Em seu artigo 31, faz referência à avaliação, dispondo que: 

Art. 31- Na educação infantil “a avaliação far-se-á mediante 
acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o 
objetivo de promoção, mesmo que para o acesso ao ensino 
fundamental (BRASIL, 1996). 

Apesar de priorizar somente três artigos, destinados à educação 

infantil, a LDB (1996) reafirma o direito da criança à educação de qualidade 

desde o nascimento.   

A partir disso, o Ministério da Educação e Cultura, publica em 1998 um 

importante documento, intitulado “Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil”, que foi elaborado com o objetivo de servir de orientação aos 

professores sobre a organização do trabalho pedagógico na educação infantil. 
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No cotidiano das instituições, esse documento se destina a nortear todo 

trabalho desenvolvido junto a criança, sobretudo no que diz respeito à rotina. 

No mesmo ano é aprovado o Parecer 022/98 pelo Conselho Nacional 

de Educação o documento das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil”, que tem como função nortear as propostas curriculares e o 

projeto pedagógico nesse nível de ensino. O mesmo prevê a importância da 

educação infantil em atribuir junto à criança, os princípios de direito e 

cidadania, contemplando desta forma todos os aspectos para a plena formação 

cidadã. A educação das crianças deve contemplar aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivo-lingüísticos e sociais da criança, [...] um ser 

completo, total, indivisível (BRASIL, 1998). 

Baseado na legislação vigente e nos documentos norteadores que 

visam uma concepção de educação infantil baseada numa pratica centrada no 

desenvolvimento integral da criança pequena, podemos verificar a culminância 

de praticas defendidas por diferentes teóricos, quanto ao fazer do professor 

para a promoção do conhecimento formalmente sistematizado, no entanto 

respeitando o nível de desenvolvimento da criança e suas especificidades. 

Entendendo os avanços e a importância da legislação em relação à 

educação de forma geral e mais especificamente em relação à educação 

infantil, há de se evidenciar a necessidade de se tornar concreta a efetivação 

de práticas que contemple no interior das instituições, aspectos que priorize a 

qualidade do ensino prestado aos diferentes níveis de escolaridade, ou seja, a 

qualidade da educação deve estar presente desde o inicio da escolarização, 

compreendida a mesma, como sendo a educação infantil a primeira etapa da 

escolarização, em prol de uma formação cidadã. 
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CAPÍTULO II 

O TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1Falando sobre a Rotina na Escola Infantil 

O atendimento assegurado pela educação infantil deve contemplar a 

indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Isso significa que o trabalho 

desenvolvido pelo professor deve propor um ambiente que atenda as 

especificidades e necessidades da criança de zero a cinco anos de idade.  

Segundo Rosemberg (1997) 

Para implantar este modelo de educação infantil que educa e 
cuida devemos, pois, afastarmos duas concepções 
inadequadas: a concepção de que educar é apenas instruir e 
alimentar a cabeça através de lições ou ensinamentos; e de 
que cuidar é um comportamento que as mulheres desenvolvem 
naturalmente em suas casas. O que estou querendo afirmar é 
que educar e cuidar crianças pequenas em instituições 
coletivas é uma habilidade profissional que necessita ser 
aprendida e de condições de trabalho adequadas para se 
expressar (ROSEMBERG, 1997, p. 23 apud PARANÁ, 2006, p. 
17). 

 

Tendo em vista essa questão, devemos considerar a relevância do 

espaço com um elemento favorecedor para o pleno desenvolvimento da 

criança pequena. Assim, entendendo que o mesmo possui como característica 

a amplitude, podemos significá-lo como sendo toda área que envolve a 

instituição. Na atuação do professor, os espaços devem se tornar ambientes 

agradáveis e acolhedor, a fim de permitir a criança autonomia e 

desenvolvimento de forma global. A disposição de móveis e materiais deve 

promover a livre movimentação da criança, assim como total segurança para a 

mesma.  

Como já exposto, a educação infantil não permite mais entender a 

criança como um ser passivo, devendo a mesma ser considerada como um ser 

presente e construtora das próprias aprendizagens.  

Segundo afirmam, Pol e Morales apud Forneiro (1998): 
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O espaço jamais é neutro. A sua estruturação, os elementos 
que o formam, comunicam ao indivíduo uma mensagem que 
pode ser coerente ou contraditória com o que o educador (a) 
quer fazer chegar à criança. O educador (a) não pode 
conformar-se com o meio tal como lhe é oferecido, deve 
comprometer-se com ele, deve incidir, transformar, personalizar 
o espaço onde desenvolve a sua tarefa, torná-lo seu, projetar-
se, fazendo desse espaço um lugar onde a criança encontre o 
ambiente necessário para desenvolver-se (POL E MORALES 
apud. FORNEIRO,1998, p. 235). 

 

Conforme exposto pela autora, o espaço por sua característica de não 

ser neutro, expressa de forma contundente, a proposta de trabalho que 

permeia a prática do professor e que dinâmica se estabelece junto às crianças 

nos momentos de interação professor/criança e criança/criança, enfatizando 

que o professor deve ser o provedor desse ambiente personalizado, com 

características próprias dos indivíduos que o coabitam. 

Mais especificamente, o trabalho deve estar voltado de forma 

significativa para atender as especificidades da criança pequena. Tendo em 

vista que nessa idade muitas crianças ainda usam fraldas, e as que já se 

libertaram das mesmas, em muitos casos, ainda não possui o completo 

controle sobre as necessidades fisiológicas, ou seja, sobre os esfíncteres. 

Nesse sentido é que temos que pensar em desenvolver um trabalho junto às 

crianças pequenas onde toda ação se concretize como forma de 

desenvolvimento e aprendizagem. Não considerando apenas como ação 

pedagógica os “trabalhinhos” proporcionados às crianças num determinado 

momento do dia, cumprindo rigorosamente a rotina pré-estabelecida. 

Visando um atendimento de qualidade, a instituição infantil deve 

possuir em sua estrutura física e organizacional, elementos condizentes que 

proporcione um trabalho eficiente e seguro para as crianças. Dessa forma, 

devemos entender que o espaço da sala deve ser amplo, contemplando de 

forma conjugada, banheiros adaptados à estrutura física da criança, lactário, 

ambiente para descanso e hora do sono, assim como, cadeiras próprias para 

alimentação.  
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Na maioria dos municípios brasileiros, os espaços de 
Educação Infantil seguem modelos-padrão elaborados muito 
longe daqueles territórios, desconsiderando sua geografia, sua 
história, sua cultura, suas políticas para a infância. Para ela, 
“São projetos-modelo elaborados para uma infância sem fala” 
(CAMARGO, 2008, p. 46 apud NONO, 2011). 

Além dos cuidados básicos destinados a criança pequena, quanto as 

suas necessidades físicas, não se deve negligenciar a necessidade de se 

realizar um trabalho em prol do desenvolvimento amplo da criança, nas suas 

funções motoras e cognitivas. Para tanto, é indispensável que o profissional 

que atua nesse nível de ensino tenha como prática educativa no seu fazer 

diário, ações previamente contempladas em um planejamento condizente e 

coerente com o nível de desenvolvimento da criança.  

Devendo o mesmo ser constituído sob as bases teóricas pautadas no 

desenvolvimento infantil, defendida pelos diversos teóricos da área da 

psicologia do desenvolvimento, tendo entre eles, Wallon e Vygotsky como 

representantes, que partem de uma perspectiva sócio-histórica, relacionando 

as práticas sociais à relação de afetividade, da linguagem e da cognição, num 

discurso sobre a importância do meio social para o desenvolvimento e 

crescimento do indivíduo.  

Nesse sentido, as possibilidades de desenvolvimento proporcionadas à 

criança devem contemplar atividades onde o lúdico deve sempre prevalecer, 

entendendo que a principal característica das crianças se estabelece na grande 

capacidade de se envolver nas ações de brincadeiras, contemplando 

principalmente o imaginário. Destacando desta forma, a importância de se 

disponibilizar brinquedos adequados e que não comprometam a integridade 

física da criança. Sendo assim, o documento a seguir expressa que: 

 
O brincar, em especial, constitui uma rica possibilidade de 
expressão infantil, revelando os modos de a criança fazer-se 
presente no mundo, marcando sua identidade e participação na 
cultura. Brincar e aprender não são atividades antagônicas; ao 
contrário, para as crianças não existe separação ou 
descontinuidade entre ambas. Brincar e aprender são 
processos recíprocos, que se complementam. Apesar disso, a 
criança não se preocupa (e nem deveria) com o que aprendeu 
ao realizar determinada brincadeira, tampouco o faz por 
obrigação. Para ela, participar de uma brincadeira é uma ação 
voluntária que envolve o querer brincar (PARANÁ, 2006, p. 28). 
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A ação desenvolvida pela professora no momento das atividades com 

as crianças deve promover momentos de envolvimento direcionado, assim 

como, permitir momentos em que as crianças por si só desenvolvam 

estratégias de desenvolvimento e interação social com as demais crianças nas 

brincadeiras livres. Não permitindo, no entanto, que a professora caracterize 

esses momentos livres, no sentido de não direcionar o olhar crítico para a ação 

das crianças nos momentos das brincadeiras. Segundo alguns autores esses 

momentos são ricos para a compreensão e entendimento de como se processa 

o desenvolvimento da criança pequena, como a mesma age para resolver seus 

problemas nos momentos da interação e de enfrentamento frente aos novos 

desafios. 

Quanto ao trabalho realizado nas instituições de educação infantil, 

destinado a faixa etária de quatro a cinco anos, o que presenciamos muitas 

vezes é uma postura bastante rígida por parte dos professores e funcionários 

em cumprir e direcionar toda ação, tanto em relação ao cuidado, como 

também, para o trabalho pedagógico, pautando-se sempre em um cronograma 

pré-estabelecido, que comumente o nomeamos de rotina. Essa rotina é que 

direciona e dá andamento a todas as atividades a serem desenvolvidas no dia-

a-dia.  

Seguindo sempre um modelo em que se estabelece uma seqüência de 

atividades e ações previamente determinadas e cronometradas.  

É importante ter claro também que a diferenciação na oferta do 
atendimento (parcial ou integral) traz implicações quanto às 
escolhas e priorizações de ações educativas a serem 
desenvolvidas nessa ou naquela realidade. Por exemplo, é 
provável que as necessidades de descanso ou sono das 
crianças sejam diferentes em cada caso, assim como a 
adequação dos tempos de espera das crianças na transição 
entre uma e outra atividade, ou mesmo nos momentos de 
chegada e saída. Por exemplo, o “horário do sono”, muitas 
vezes visto como unanimidade pelos profissionais de muitas 
instituições, acaba sendo imposto às crianças; todas devem 
dormir e naquele horário específico. Cabe rever essa prática e 
como ela está sendo compreendida, questionando-se a quem 
tal rotina ou rito está servindo e para quê (PARANÁ, 2006 p.37) 
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O documento citado revela alguns apontamentos de forma crítica sobre 

a qualidade do atendimento ofertado para a criança, na realidade das 

instituições de educação infantil, em relação, como já exposto anteriormente, 

as normas rígidas impostas à criança, desconsiderando-a nas suas 

especificidades e individualidade, partindo da reflexão quanto a quem a rotina 

efetivamente beneficia. 

Normalmente a rotina compreende a hora da entrada das crianças, 

seguida de uma oração e uma música de saudação, dando sequência, de 

forma linear, a hora da atividade pedagógica, hora do soninho, hora do banho, 

hora da alimentação, hora da higiene, hora da brincadeira no parque e assim 

por diante, até o momento em que as crianças se preparam para a chegada 

dos pais para irem para casa. Devendo ressaltar que a ordem estabelecida 

para cada atividade, depende de como a instituição está organizada, quanto 

aos níveis e faixa etária que são atendidas pela mesma, considerando também, 

que esse atendimento se dá na maioria dos centros de educação infantil, em 

turnos, sendo atendidas crianças no período matutino, vespertino e período 

integral.  

Dessa forma o atendimento e todo trabalho junto às crianças deve 

atender as necessidades e especificidades das crianças, principalmente as 

relacionadas às necessidades orgânicas, que são estabelecidas por um padrão 

cultural, organizado de forma linear e cronológica. 

Nesse sentido: 

A organização do tempo nas creches e pré-escolas deve 
considerar as necessidades relacionadas ao repouso, 
alimentação, higiene de cada criança, levando-se em conta sua 
faixa etária, suas características pessoais, sua cultura e estilo 
de vida que traz de casa para a escola (BARBOSA; HORN, 
2001 apud NONO, 2011). 

Portanto, para cada período do dia é estabelecido direcionamentos 

específicos, compreendendo-se que, uma criança de período integral, por 

exemplo, deve ser respeitada em todas as suas necessidades, no que se 

refere aos direitos à alimentação, banho, descanso e as demais atividades que 

integram o cotidiano escolar, lembrando-se sempre que o atendimento 

destinado à criança, principalmente as menores, deve estar pautado na forma 

indissociável do cuidar e educar. 
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CAPÍTULO III 

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

3.1 A Organização Espacial e o Trabalho do Professor 

Quando falamos em espaço, a primeira idéia que se estabelece na 

imaginação de muitas pessoas, é de que espaço é algo muito amplo e que 

contempla a estrutura física, assim como o mobiliário os materiais disponíveis. 

No entanto para que o trabalho na educação infantil aconteça e se concretize 

de maneira plena e satisfatória, atendendo todas as especificidades exigidas 

pela faixa etária em questão, faz-se necessário uma melhor compreensão em 

relação ao espaço que é destinado ao atendimento às crianças pequenas.             

Nesse sentido, deve se pensar primeiramente na estrutura física, que 

compreende a organização de um projeto estrutural direcionado e específico a 

clientela a ser atendida, ou seja, a forma como se delimitará os diferentes 

espaços, deve ser pensado e planejado partindo das necessidades da criança 

pequena e também de forma a promover a integração de todos no ambiente. 

Faz-se necessário, assim, uma melhor compreensão do que podemos 

entender como ambiente, ou seja, significá-lo como parte que compõe o 

espaço e que o mesmo se estrutura por compreender as diversas dimensões.  

Culminando com Forneiro (1998), o ambiente possui quatro dimensões 

sendo as mesmas, a dimensão física, funcional, temporal e relacional. Nesse 

sentido, é imprescindível uma organização onde propicie aos indivíduos, no 

caso as crianças, professores e demais funcionários condições para que se 

estabeleça as relações interpessoais e de afeto, característica inerente ao 

ambiente ou ambiências da educação infantil. Uma instituição de educação 

infantil deve contemplar diferentes espaços, incluindo os ambientes fechados, 

assim como, áreas abertas, de forma a proporcionar conforto, segurança e livre 

acesso aos pequenos. Aspectos esses, compreendidos e estabelecidos pelos 

parâmetros curriculares e demais documentos inerentes ao sistema vigente 

relacionado à educação infantil, como imprescindíveis para o desenvolvimento 

integral da criança. Numa perspectiva de desenvolvimento onde a 
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reciprocidade esteja presente na relação adulto/criança, tendo o adulto como o 

mais experiente e provedor de situações de interação e consequentemente de 

desenvolvimento e aprendizagem, promovidos a partir de um trabalho 

pedagógico que estimule a criança, aguçando sua curiosidade para eventuais 

descobertas, efetivadas numa forma de organização espacial favorável ao 

objetivo proposto.  

Em relação ao ambiente Gandini (1999), apud Lopes et. al. (2006), 

coloca que:  

 
O ambiente é visto como algo que educa a criança. Na 
verdade, ele é considerado o terceiro educador juntamente 
com a equipe de professores. A fim de agir como um educador 
para a criança, o ambiente precisa ser flexível e deve passar 
por uma modificação freqüente pelas crianças e pelos 
professores a fim de permanecer atualizado e sensível às suas 
necessidades de serem protagonistas na sua construção de 
seu conhecimento. Tudo o que cerca as pessoas na escola e o 
que usam – os objetos, os materiais e as estruturas – não são 
vistos como elementos cognitivos passivos, mas, ao contrário, 
como elementos que condicionam e são condicionados pelas 
ações dos indivíduos que agem nela (GANDINI, 1999, apud 
LOPES et. al. 2006). 
 

Por meio da contribuição de Gandini (1999), podemos compreender 

que a decoração no ambiente, deve privilegiar as produções das próprias 

crianças, tornando-o mais atrativo e repleto de significados, uma vez que o 

mesmo pode e deve estar sempre em transformação, sendo modificado 

freqüentemente por meio da ação conjunta entre os indivíduos que nele atuam. 

 

3.2 Os Diferentes Espaços na Educação Infantil 

A educação infantil é um nível institucional muito rico em possibilidades 

destinadas ao desenvolvimento da criança. No entanto, cabe ao professor 

proporcionar oportunidades diversas para que ocorra da melhor maneira 

possível o aprendizado da criança e consequentemente seu desenvolvimento. 

Para tanto, sua ação inicial deve partir da organização do ambiente, respaldado 

sempre na crença de que a criança é o centro e o foco principal de todo 

trabalho educativo, que a mesma possui necessidades e especificidades 

próprias. Devendo a educação infantil, juntamente com toda equipe de 



25 

 

profissionais atuantes terem o compromisso único a fim de atingir o objetivo 

maior, que é o pleno desenvolvimento da criança.  

Considerando a autonomia do professor, relacionando-a com uma 

formação moldada nos princípios em que a criança deve ser o foco principal de 

todo trabalho realizado pela instituição, visando sempre contemplar de forma 

integral todas as necessidades básicas da criança pequena, entendemos que o 

planejamento e a organização do trabalho infantil devem proporcionar no 

espaço, diferentes ambientes, onde a criança tenha a liberdade de atuar 

livremente, construindo assim sua autonomia.  

Desta forma, Barbosa e Horn (2001), apud LOPES et.al. (2006), 

explicitam suas contribuições, salientando que:  

O espaço reflete a cultura das pessoas que nele vivem, seus 
hábitos, valores, costumes, tradições. Assim, o ambiente 
escolar deve ser organizado para atender às crianças na faixa 
etária de 0 a 6 anos como um lugar que é composto por gosto, 
toque, sons e palavras, regras de uso, luzes e cores, cheiros, 
mobílias, equipamentos e ritmos de vida. O espaço físico e 
social é fundamental para o desenvolvimento das crianças, 
pois ajuda a estruturar, organizar as funções motoras, 
sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais. (BARBOSA; 
HORN, 2001 apud LOPES et. al., 2006). 

Se o objetivo maior da educação infantil é a constituição do sujeito 

pleno e considerando-o como parte constitutiva da sociedade, não podemos 

negligenciar as características da criança e sua forma peculiar de 

desenvolvimento e aprendizado. Forma esta inerente a toda criança, no 

momento de se comunicar e interagir com meio, ou seja, é na ação do brincar 

que a criança vivencia e se realiza como indivíduo. Nessa perspectiva, de que 

a criança aprende no momento em que está brincando, é que muitos autores 

defende uma ação educativa que promova o brincar, o faz de conta das 

crianças, assim como também os jogos.  

Para que se concretize essa ação, uma proposta também bastante 

defendida por diversos autores é a criação de cantos temáticos, onde a criança 

vivencia experiências concretas, lúdicas e repletas de significados, além de 

estar atuando em um ambiente próprio e peculiar a sua etapa de 

desenvolvimento.  

Segundo Nono (2011): 
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A organização de “cantinhos” nas salas de Educação Infantil é 
bastante discutida hoje nas creches e pré-escolas. Muitos 
educadores tentam organizar suas salas em cantos de 
atividades diversificadas, mas, nem sempre essa organização 
está fundamentada em uma concepção de criança e de 
educação que a sustente. Então, os cantos acabam não 
funcionando, e sendo deixados de lado, substituídos pela 
organização anterior, muitas vezes pautada no uso do espaço 
que coloca o professor ou a professora no centro das atenções, 
com as crianças em volta deles na maior parte do tempo 
(NONO, p. 5). 

Considerando a fala do autor sobre o não funcionamento dos “Cantos”, 

o que devemos, no entanto analisar tendo em vista a realidade das instituições 

de educação infantil é que, em muitos casos o professor é impedido de realizar 

tal proposta devido as más condições e precariedade de materiais disponíveis. 

Em outros casos, o professor atua de maneira isolada, sem o apoio da equipe 

pedagógica. Ainda devemos considerar que muitos dos professores devido sua 

formação deficiente tem dificuldades de por em prática essa perspectiva de 

trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que o presente estudo teve como finalidade discutir 

questões que envolvem a organização do trabalho pedagógico do professor da 

educação infantil, buscou-se a partir de um estudo bibliográfico entender um 

pouco mais sobre essa dinâmica. Para tanto, foi necessário evidenciar a 

realidade na atual conjuntura social, traçando o processo histórico em relação 

às instituições de atendimento à criança.  

Se no início das creches o atendimento era desenvolvido como 

extensão da família, atuando na forma assistencialista, negligenciando todo 

enfoque educacional, com a aprovação da Constituição Federal de 1988, se 

efetivou a função educativa, onde a integração entre os cuidados e a educação 

da criança passou a nortear toda a organização do trabalho pedagógico do 

professor. 

Podemos constatar que o avanço da Constituição de 1988, contribuiu 

para a promulgação de Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) que 

determinou em seus três capítulos, destinados à educação infantil o pleno 

desenvolvimento integral da criança. Para a concretização de um trabalho de 

qualidade do professor, a LDB (1996) inseriu esse nível de ensino como 

primeira etapa da educação básica, não permitindo nenhum tipo de 

discriminação, sendo ela de ordem cultural ou social.  

Nesse sentido podemos afirmar que muitas foram as conquistas da 

legislação em prol de uma educação de qualidade destinada à criança 

pequena. Norteada por reflexões em relação aos cuidados e a educação da 

criança pequena, pautando-se nos princípios norteadores previstos pela lei 

quanto à questão a que se segue. Nessa mesma perspectiva, mas agora com 

um olhar direcionado para as questões pedagógicas, vivenciada na atualidade, 

é que discutimos nesse trabalho a importância da organização do espaço no 

trabalho do professor. 

Assim, enfatizamos as diversas possibilidades de construir ambientes 

diferentes no mesmo espaço, a fim de proporcionar condições para a interação 

e autonomia da criança. Apontando que, o professor que atua nesse nível de 

ensino, deve ser um profissional preparado e qualificado para contemplar em 

seu planejamento ações condizentes com a faixa etária a ser atendida. Para 
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tanto, o mesmo deverá estar respaldado por uma tendência pedagógica, que 

enfatiza que o desenvolvimento humano é algo que se estabelece na primeira 

infância, proporcionando atividades que contribuam para o aprimoramento do 

mesmo.  

Outra questão que abordamos foi a relevância do brincar na vida da 

criança. Desta maneira, entendendo que o professor deve refletir sobre como 

deve ser planejado esses momentos de brincadeiras, lembrando também que o 

jogo faz parte do universo da criança, portanto não devendo ser negligenciado 

por ele no momento de conduzir sua atuação em sala de aula. 

Finalizando, reiteramos a necessária integração entre os cuidados e a 

educação da criança, sobretudo no que diz respeito à implementação de uma 

educação de qualidade na ação do professor. 
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