
 

 

DÉBORA DOS SANTOS CHANAN DE PAULA 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

A INTEGRAÇÃO ENTRE OS CUIDADOS E A EDUCAÇÃO: 
 UM OLHAR SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO COM 

BEBÊS. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Londrina 

2015



 

DÉBORA DOS SANTOS CHANAN DE PAULA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A INTEGRAÇÃO ENTRE OS CUIDADOS E A EDUCAÇÃO: 
 UM OLHAR SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO COM 

BEBÊS. 
 
 

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. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Jaqueline Delgado 
Paschoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2015



 

DÉBORA DOS SANTOS CHANAN DE PAULA 
 
 
 
 
 
 
 

A INTEGRAÇÃO ENTRE OS CUIDADOS E A EDUCAÇÃO: 
UM OLHAR SOBRE O TRABALHO PEDAGÓGICO COM BEBÊS. 

 
 

 
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. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 

____________________________________ 
Orientador: Profª. Drª. Jaqueline Delgado 

Paschoal 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Drª. Cleide Vitor Mussini Batista   

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Drª. Marta Regina Furlan de Oliveira 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha família. 

 



 

AGRADECIMENTO (S) 

 

Primeiramente agradeço a Deus por ter me ajudado em mais uma conquista 

na minha vida, por ter me acompanhado todos os momentos durante estes quatro 

anos e meio, por ter me ajudado nas horas das maiores dificuldades. 

Agradeço ao meu esposo Tiago de Paula, meu companheiro, que sempre me 

ajudou e me amparou nos momentos de dificuldades, me oferecendo o seu ombro 

amigo para todos os momentos, me compreendendo nos momentos de ausência por 

conta de todas as tarefas. 

Não posso de deixar meus sinceros agradecimentos aos meus pais Júnior e 

Silza que batalharam e me ajudaram durante este período, pois sempre ofereceram 

o melhor deles para me ajudar em todas as dificuldades.  

Agradeço as minhas irmãs Dayane e Deysiane e aos meus familiares pelo 

apoio e incentivo. 

A minha professora orientadora Doutora Jaqueline Delgado Paschoal, por ser 

mais que orientadora e sim uma grande amiga, por toda paciência que teve comigo 

neste processo de elaboração do trabalho, pelo seu tempo dedicado ao meu 

trabalho e por toda atenção que tem dedicado a mim. 

Aos meus professores e as minhas companheiras de sala de aula que ao 

longo dos quatro anos e meio contribuíram tanto para a minha formação pessoal 

quanto profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

“Os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam 

ser especialistas em amor: Intérpretes de sonhos." 
Rubem Alves. 



 

PAULA, Débora dos Santos Chanan de. A Integração entre os cuidados e a 
educação: um olhar sobre o trabalho pedagógico com bebês. 50 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia). Universidade Estadual de 
Londrina, 2015. 
 

 
Resumo  

 
O presente trabalho teve como objetivo principal enfatizar a importância da 
integração entre cuidar e educar na organização do trabalho pedagógico com bebês. 
Justifica-se a importância desse estudo, pois consideramos que a criança tem 
assegurado por lei o direito a uma educação de qualidade desde que nasce. 
Portanto, discutir a função educacional no atendimento com os bebês se faz 
necessário, sobretudo no que diz respeito aos momentos que envolvem a rotina do 
banho, alimentação, descanso, atividades orientadas e brincadeiras. Como 
metodologia optou-se pela pesquisa bibliográfica, cujos autores estudados foram: 
BARBOSA (2006), BATISTA (2009), BRASIL (1988) e CERISARA (2002), 
FERREIRA (2000), GANDINI (1990), KRAMER (2002), (2003) e (2005), MELLO 
(2007), OLIVEIRA (2002), PASQUALINI (2009), RIZZO (2003), entre outros. Os 
resultados da pesquisa apontam que a indissociabilidade entre os cuidados e a 
educação  se torna essencial para uma educação de qualidade,  não só na vida da 
criança, mas, também da sua família.  
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INTRODUÇÃO 

A educação infantil é um espaço importante na vida das crianças, pois é 

nessa etapa educacional que elas aprenderão sobre o mundo que as cercam. Do 

ponto de vista legal essa instituição é a primeira etapa da educação básica e tem por 

finalidade o desenvolvimento integral da criança. Sendo assim a integração entre 

cuidar e educar deve fazer parte da organização do trabalho pedagógico da 

professora, para que uma educação de qualidade se faça presente na educação 

infantil.  

Deste modo como problema de pesquisa, questionamos: Em que medida a 

integração entre o cuidado e a educação contribui efetivamente para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos bebês no contexto da educação infantil? 

Justificamos a importância desse estudo, pois consideramos que a criança 

tem assegurado por lei o direito a uma educação de qualidade desde que nasce. 

Portanto, discutir a função educacional no trabalho com os bebês se faz necessário, 

sobretudo no que diz respeito à integração entre cuidados e a educação dos 

pequenos.  

O objetivo geral da pesquisa foi enfatizar a importância da integração entre 

cuidar e educar na organização do trabalho pedagógico com os bebês. Como 

objetivos específicos, nossa intenção foi: traçar um breve histórico e a 

contextualização das escolas infantis na sociedade atual; discutir a organização da 

rotina pedagógica que envolve o banho, a alimentação e o sono da criança; apontar 

as diferentes possibilidades de organização dos espaços, bem como brincadeiras no 

berçário; tecer considerações sobre a relevância dos primeiros anos de vida dos 

bebês e a necessária formação da professora de educação infantil. 

Como metodologia de trabalho optamos pela pesquisa bibliográfica, já que 

esta tem “como finalidade a busca de explicações para os problemas partindo das 

referências teóricas que já foram publicadas. Ela é desenvolvida a partir de material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (SUZUKI et 

al., 2009, p. 38). De acordo com Pescuma (2005) a “pesquisa deve estar presente 

desde a educação infantil até o ensino superior”, com a finalidade de vir a contribuir 

para a formação tanto pessoal quanto social. 
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No capitulo 1: “Breve histórico e contextualização da educação infantil”, foi 

descrito a história da educação infantil, bem como suas diferentes funções ao logo 

da sua trajetória. Ainda nesse capítulo, foi apresentado a função educativa dessas 

instituições e a integração entre cuidar e educar, como elementos indissociáveis 

para uma educação de qualidade. 

No capitulo 2: “A relevância da rotina pedagógica no contexto da educação 

infantil”, analisamos a organização da rotina pedagógica que envolve o banho, a 

alimentação e o sono da criança, sendo a mesma de suma seriedade dentro destes 

espaços destinados aos pequenos. Por meio dela é possível organizar a vida 

coletiva diária da instituição. Buscamos analisar a organização dos espaços já que 

os mesmos devem ser entendidos como forma de interação entre as crianças na 

educação infantil. Por isso se defende nesse capítulo, a organização de ambientes 

que favoreçam o desenvolvimento dos bebês de modo que tenham seu direito 

preservado e se desenvolva na sua integralidade.  

Analisamos também as possibilidades de brincadeiras no berçário, já que o 

brincar favorece a construção da identidade e autonomia, a construção de relações 

sociais, além de ampliar suas concepções de mundo, por meio da interação e da 

experimentação. 

No capitulo 3: “O trabalho pedagógico com os bebês”, estudamos o 

desenvolvimento das crianças de zero a dois anos e a importância da formação das 

professoras para atuarem com essa faixa etária. Assim, analisamos o 

desenvolvimento dos pequenos e como que eles se desenvolvem em cada etapa de 

sua vida, baseados nos pensamentos de Vygotsky (1996) pois faz se necessário 

que a professora compreenda o desenvolvimento das mesmas para melhor 

desenvolver seu trabalho nos espaços da educação infantil. Ainda nesse capítulo, 

destacamos a importância da formação inicial e continuada da professora da 

educação infantil, pois, a mesma deve se ter clareza total de como trabalhar com 

cada criança, respeitando as suas dificuldades e individualidades. 

Como contribuição esta pesquisa pretende reiterar a importância do trabalho 

pedagógico com os bebês, já que uma educação de qualidade é dever do estado e 

direito da criança desde o nascimento. 
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1 BREVE HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

A criação de creches no Brasil passou por diferentes funções, já que a 

implantação dessas instituições surgiram em meados do século XIX, pois até então 

às crianças pequenas era assumidas pelas famílias dos fazendeiros. 

A história da educação infantil em nosso país tem, de certa forma, 
acompanhado a história dessa área no mundo, havendo, é claro, 
características que lhe são próprias. Até meados do século XIX, o 
atendimento de crianças pequenas longe da mãe em instituições 
como creches ou parques infantis praticamente não existia 
(OLIVEIRA, 2002, p. 91).  

A organização de creches, asilos e orfanatos surgiram com caráter 

assistencialista, com objetivo de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa 

e as viúvas desamparadas de acordo com Rizzo (2003). Fatores como o alto índice 

de mortalidade infantil, a desnutrição generalizada e o número significativo de 

acidentes domésticos, fizeram com que diferentes setores da sociedade, como os 

religiosos, os empresários e educadores, começassem a pensar num espaço de 

cuidados da criança fora do âmbito familiar.  

De acordo com Didonet (2001, p. 13) “[...] enquanto as famílias mais 

abastadas pagavam uma babá, as pobres se viam na contingência de deixar os 

filhos sozinhos ou colocá-los numa instituição que deles cuidasse”. Para além da 

função assistencialista, outras formas de trabalho acompanharam o atendimento das 

creches ao longo de sua implementação, como a jurídico-policial, a médico-

higienista e a religiosa que defendiam a infância moralmente abandonada, sobretudo 

das classes menos favorecidas. 

Simultaneamente, ainda no final do século XIX surgiram os primeiros jardins 

de infância, gerando muita polêmica nos diferentes setores da sociedade, pois 

alguns criticavam argumentando que seriam uma mera guarda de criança, um 

objetivo de caridade e outros a defendiam, por acreditar que seria bom para o 

desenvolvimento infantil, de acordo com Oliveira (2002). 

 
Enquanto a questão era debatida, eram criados, em 1875 no Rio de 
Janeiro e em 1877 em São Paulo, os primeiros jardins de infância 
sob os cuidados de entidades privadas e, apenas alguns anos 
depois, os primeiros jardins de infância públicos, que, contudo, 
dirigiam seu atendimento para as crianças dos extratos sociais mais 
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afortunados, com o desenvolvimento de uma programação 
pedagógica inspirada em Froebel (OLIVEIRA, 2002, p.93). 

A necessidade para o atendimento das crianças em creches continuavam, 

mesmo com criação dos jardins de infância, pois em função da industrialização e a 

urbanização, a necessidade da entrada da mulher para trabalhar nas fábricas 

aumentou, já que a mão de obra masculina se encontrava em grande número na 

lavoura. Nesse sentido, as mães que optassem por trabalhar nas fábricas tinha a 

opção de deixar suas crianças com as criadeiras, que se propunham a cuidar das 

crianças em troca de dinheiro.    

Para atrair a força de trabalho feminino as empresas fundaram creches, 

clubes esportivos, vilas operárias e escolas maternais para que as mães deixassem 

seus filhos enquanto trabalhavam. O fato de ter um lugar montado para deixar os 

filho, enquanto trabalhavam, para alguns empresários era algo vantajoso, pois 

aumentava a produção por parte da mãe, esses ambientes era de responsabilidade 

da empresa.     

Todavia, tanto o discurso dos patrões como o próprio movimento 
operário enalteciam um ideal de mulher voltada para o lar, 
contribuindo para que as poucas creches criadas continuassem a ser 
vistas como paliativos, como situação anômala (OLIVEIRA, 2002, p. 
96). 

Nas primeiras décadas do século XX, poucos avanços aconteceram no 

sentido de mudança na concepção e função das instituições de atendimento à 

criança. No entanto, em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 

que defendia a educação como função pública, um ensino ativo nas salas de aulas, 

um ensino elementar laico, gratuito e obrigatório, foi possível, discutir, também, a 

educação da criança, ainda que o debate acerca da renovação pedagógica dirigiu-se 

mais para os jardins de infância, que atendiam mais as crianças do grupo social de 

prestígio, enquanto as crianças das camadas populares eram dirigidas aos parques 

infantis. Nesse sentido, segundo Oliveira (2002, p. 99) “surgiram novos jardins de 

infância e curso para formar seus professores, mas nenhum deles voltado ao 

atendimento prioritário das camadas populares”.   

Nesse período ampliou-se a disseminação de praças de jogos nas cidades à 

semelhança dos jardins de infância de Froebel, contudo essas praças deram origem 

aos parques infantis, que foram construídos em várias cidades (OLIVEIRA, 2002). 

Portanto, a função das poucas creches que existiam na época, continuavam com 
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enfoque assistencialista, que envolvia o cuidar, dar banho e alimentar as crianças, 

priorizando o higienismo, a filantropia e a puericultura, que de um modo geral 

dominaram a educação das crianças pequenas, principalmente no que diz repeito à 

saúde infantil.                   

Entendidas como “mal necessário”, as creches eram planejadas 
como instituição de saúde, com rotinas de triagem, lactário, pessoal 
auxiliar de enfermagem, preocupação com a higiene do ambiente 
físico. Por trás disso, buscava-se regular todos os atos da vida, 
particularmente dos membros das camadas populares (OLIVEIRA, 
2002, p. 100).     

As poucas creches que existiam até a década de 50 fora das indústrias, eram 

de responsabilidade de entidades filantrópicas, laicas e religiosas. Com o passar do 

tempo essas instituições, nas palavras de Oliveira (2002) passaram a receber uma 

ajuda governamental e donativos das famílias mais ricas para desenvolver o seu 

trabalho, cujo atendimento as crianças assumia um caráter assistencial-protetoral ao 

preocupar-se com a alimentação, cuidados da higiene e da segurança física, 

portanto sendo pouco valorizado o trabalho orientado à educação e ao 

desenvolvimento intelectual e afetivo das mesmas. 

Segundo Oliveira (2002) o atendimento, ocorria de forma desarticulada entre 

creches, parques infantis, escolas maternais, jardins de infância e classes pré-

primárias, já que não havia a preocupação com a educação intelectual das crianças.  

Nota-se, portanto, que devido a industrialização e a participação da mulher no 

mercado de trabalho que aumentava significativamente, a concorrência por uma 

vaga na creche era bastante, ainda que as poucas entidades que existiam sempre 

estavam lotadas. No entanto, em 1961, ocorre uma mudança importante com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 4024/61, que 

inclui a educação das crianças pequenas, conforme os artigos abaixo:  

Art.23 – “A educação pré-primária destina-se aos menores de até 7 
anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância”. 
Art. 24 – “As empresas que tenham a seu serviço mães de menores 
de sete anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa 
própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de 
educação pré-primária (BRASIL,1961).     

 

 Essa mudança de alguma maneira favoreceu as mães que trabalhavam fora 

de casa, já que, do ponto de vista legal as empresas eram estimuladas a ofertarem 

creches no seu interior, no entanto, não era de caráter obrigatório. Ainda nesse 
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período idéia de uma educação assistencialista, onde o cuidar da criança era 

prioridade e se fazia presente em grande parte das instituições. 

Na década de 70 uma nova função é defendida pelo poder público por meio 

de diferentes documentos. Assim, para além da função assistencialista, a educação 

compensatória é entendida e assumida pelas creches e pré-escolas, sem no 

entanto, passar por uma reflexão crítica sobre o significado da mesma.               

 
Segundo essa perspectiva compensatória, o atendimento às crianças 
dessas camadas em instituições como creches, parques infantis e 
pré-escolas possibilitaria a superação das condições sociais a que 
estavam sujeitas, mesmo sem a alteração das estruturas sociais 
geradoras daqueles problemas (OLIVEIRA, 2002, p. 109). 
   

Sob o nome de educação compensatória, propostas de trabalhos foram 

elaboradas para creches e pré-escolas que prestavam atendimento as famílias de 

baixa renda, essas propostas visava à estimulação precoce e ao preparo para a 

alfabetização, no entanto, mantendo as práticas educativas assistencialista da 

educação e do ensino.  

Nem tudo era harmonioso nesse processo. Enquanto discursos 
compensatórios ou assistencialistas continuavam dominantes no 
trabalho nos parques que atendiam filhos de operários e nas creches 
que cuidavam das crianças de famílias de baixa renda, propostas de 
desenvolvimento afetivo e cognitivo para crianças eram adotadas 
pelos jardins-de-infância onde eram educadas as crianças de classe 
média (OLIVEIRA, 2002, p. 110). 
 

Já em meados da década de oitenta, diferentes críticas, se propagaram por 

parte de alguns setores da sociedade, como pesquisadores na área, ongs, meio 

acadêmico, entre outros que defendiam um outro modelo de educação que 

priorizasse a criança como um todo, ou seja, nem só o cuidar, mas também não 

preparar a criança antes do tempo para a alfabetização e, sim, possibilitar-lhe o 

desenvolvimento de suas muitas linguagens. A ideia era pensar nas crianças das 

classes populares, pois elas não se beneficiavam pelo tipo de educação 

compensatória, uma vez que eram alvo de discriminação e marginalização. 

Assim a creche passou a ser defendida como espaço de expressão da 

criança e representação de seu mundo, por meio de uma educação de qualidade. A 

superação de uma educação compensatória e assistencialista que ora priorizava a 

higiene da criança, ora preparava para o ensino posterior se tornou bandeira de luta 
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e contribuiu para a democratização da educação dos pequenos no Brasil. Durante 

esse período muitas lutas pela universalização da escola pública aconteceu, o que 

culminou na promulgação da Constituição de 1988, que se tornou um marco 

decisivo na afirmação dos direitos da criança, ao reconhecer a educação infantil 

como um direito da criança e um dever do Estado, conforme os artigos abaixo:  

 

Art. 208- O dever do Estado com a Educação será efetivado 
mediante a garantia de: IV- atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a cinco1 anos de idade.                                                                                    
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 colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988). 

 

Por meio da Constituição a educação infantil se torna direito de todas as 

crianças, independentemente da sua classe social. Assim, a função pedagógica 

passa a nortear a organização do trabalho pedagógico das escolas infantis no Brasil.    

Em consonância com a referida lei em 1990, é aprovado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente Lei 8.069/90, que insere as crianças e os adolescentes no 

mundo dos direitos humanos e, assegura o direito a creche e pré-escola para as 

crianças ao enfatizar em seu artigo 54, que é dever do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente o atendimento em creches e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade. (BRASIL, 1990). A criação do ECA, estabelece um novo olhar para 

as crianças e adolescente ao visar o pleno desenvolvimento da sua vida e garantir à 

criança o acesso às oportunidades de desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social em condições de liberdade e dignidade.  

Em 1994, foi elaborada e aprovada pelo MEC, a Política Nacional de 

Educação Infantil2, que tratou das diretrizes pedagógicas para a educação da 

criança e indicou a função indissociável entre o cuidar e o educar na atuação dos 

professores. Essa política teve como objetivo expandir a oferta de vagas para a 

                                                 
1
Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006 , que dá nova redação aos Arts 7º, 23, 30, 

206, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao Art 60 do Ato das Dispposições Constitucionais 
Transitórias.  
2
Uma segunda versão desse documento foi aprovado no ano de 2006, já revisado e atualizado com o 

mesmo titulo: Política Nacional de Educação Infantil. 
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criança de zero a seis3 anos e promover a melhoria da qualidade do atendimento ao 

assegurar, a educação infantil como direito da criança e primeira etapa da educação 

básica.  

Conforme anunciado por esse documento, a educação infantil em 

complementação à ação da família visa proporcionar condições adequadas de 

desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança, e promover a 

ampliação de suas experiências e conhecimentos, estimulando seu interesse pelo 

processo de transformação da natureza e pela convivência em sociedade (BRASIL, 

1994). 

 Indicou que o currículo deve levar em conta na sua concepção e 

administração o desenvolvimento da criança, a diversidade social e cultural das 

populações infantis e os conhecimentos que se pretende universalizar, assim como 

atender as crianças com necessidades especiais, sempre que possível na rede 

regular de creches e pré-escola. Por esse motivo, os profissionais devem ser 

formados em cursos de nível médio ou superior, que contemple os conteúdos 

específicos relativos a essa etapa da educação.  

Em 1996, é promulgado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 

9.394/96 (LDBEN-1996), onde os direitos da criança à educação, assegurados na 

Constituição de 1988 e no ECA em 1990, transforma-se em diretrizes e normas. Fica 

assegurado o direito à educação para as crianças e adolescente, que deverão ser 

cumpridas em todo o território Brasileiro.  

 

Art. 21-  A educação escolar compõe-se de :                                
I- Educação básica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio; II- Educação superior. 
Art. 29- A ed. Infantil, primeira etapa da educação básica, tem por 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade.                                                                             
Art. 30- A educação infantil será oferecida em: creches ou 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; Pré-escolas 
para crianças de quatro a cinco4 anos de idade (BRASIL, 1996). 
                  

Como apresentado na lei, a educação infantil faz parte do sistema de ensino, 

e deve iniciar-se nos primeiros anos de vida. A função pedagógica assegura o 

                                                 
3
A educação infantil nesse documento previa a faixa etária até seis anos de idade. 

4
Lei nº 11.114/2005, que altera os artigos 6º, 29,30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 (LDB), com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de 
idade.  
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desenvolvimento integral da criança e seu bem estar. Ao apresentar um caráter 

educativo, porém, não de escolarização, as instituições devem educar e ao mesmo 

tempo cuidar, dar banho, alimentação, não deixando de lado um novo olhar, sensível 

para a criança, já que as professoras devem observar todos os movimentos, suas 

necessidades, fazendo com que esse momento de dar banho, dar comida, possa 

tornar-se significativo para a criança, integrando cuidados e educação ao mesmo 

tempo. 

A LDB (1996) determina no artigo 62 a formação dos professores para 

trabalhar com a crianças e exclui, portanto, a participação do professor leigo ao 

determinar a formação mínima no magistério e ao mesmo tempo indicar a formação 

inicial em nível superior.       

Art. 62- A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 
educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, 
oferecida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

Em 1998, foi elaborado pelo MEC, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil5, cuja proposta é servir de base para a produção das 

programações pedagógicas, planejamentos e avaliações em instituições e redes dos 

municípios. Esse documento também têm por objetivo o desenvolvimento integral da 

criança e a garantia de educação para todas, assim como, o desenvolvimento de 

uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com 

confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações (BRASIL, 1998). O 

Referencial destaca que a instituição deve ser acessível a todas as crianças 

indiscriminadamente, deve cumprir um papel socializador, propiciar o 

desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens 

diversificadas realizadas em situações de interação.  

Como objetivo, o Referencial aponta, também, que a integração entre 

cuidados e educação favorece o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

                                                 
5
É importante esclarecer que nesse mesmo período outros documentos importantes foram publicados 

pelo MEC, tais como: “Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 
fundamentais da criança” de 1995 e “Subsídios para o credenciamento e o funcionamento das 
instituições de educação infantil” em 1998. 

 



19 

 

conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, contribui também 

para formação de crianças felizes e saudáveis. 

 
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, 
brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 
de relação interpessoais, de ser e estar com os outros em uma 
atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas 
crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e 
cultural (BRASIL, 1998, p. 23).  

 Para cuidar de uma criança num contexto educativo, no entanto, demanda 

por parte da professora a integração de vários campos de conhecimentos e a 

cooperação de profissionais de diferentes áreas, pois segundo esse documento a 

base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver 

como ser humano, cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das 
crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar 
pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os 
procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de 
promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a 
preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades 
humanas, é necessário que as atitudes e procedimentos estejam 
baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento 
biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em 
consideração as diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, 

p. 25) . 
 

Para consolidar a função pedagógica das escolas infantis, o MEC apresentou 

a “Política Nacional de educação infantil: pelo direito da criança de 0 a 6 anos à 

educação” no ano de 2006 e os “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 

educação infantil”- volumes 1 e 2. Afim de consolidar tais políticas foi aprovado a 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a educação infantil; documento embasado por três princípios: Ético, 

Político e Estético.  

Pelo exposto, pode-se concluir que foram várias lutas pela democratização da 

educação infantil no Brasil nas últimas décadas, ainda que tardiamente tenha 

acontecido, se consolidou como dever do estado e direito da criança e da família. 

Desta maneira, não só a legislação mas diferentes políticas públicas foram 

elaboradas e implementadas no sentido de assegurar a educação para todos os 

menores de cinco anos de idade. 
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O capítulo a seguir tratará da importância da rotina na educação infantil e sua 

finalidade na vida das crianças, professoras e demais envolvidos no cotidiano da 

instituição.  
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2 A ROTINA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

2.1 Considerações sobre a rotina na organização do trabalho pedagógico com 
crianças. 

 

Do ponto de vista histórico, segundo Barbosa (2006) o aparecimento do termo 

rotina na língua portuguesa aconteceu em 1844, ainda que o termo existiu a muito 

mais tempo, foi apenas no século XII que a rotina passa a ser utilizada na vida e na 

linguagem cotidiana. Desta forma, a rotina é necessária na vida das pessoas já que 

por meio dela a organização das atividades se torna mais prática e auxilia nas 

grandes e pequenas tarefas do dia a dia. 

Na educação infantil, a rotina é necessária pois organiza o trabalho diário por 

meio de horários, tarefas pré-estabelecidas e atividades cotidianas da melhor forma, 

sem no entanto, se tornar exagerada e rígida. Por meio dela é possível organizar a 

vida coletiva diária da instituição.  

Segundo Barbosa (2006) a rotina é uma categoria pedagógica que os 

responsáveis pela educação infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o 

trabalho cotidiano. Assim, a rotina é a estrutura do dia a dia, já que é formada pelas 

práticas educativas recorrentes que são realizadas nos diferentes momentos do dia. 

Todas as ações intencionais do educador que compõe a jornada das mais banais às 

mais complexas, fazem parte da rotina. 

A importância das rotinas na educação infantil provém da                   
possibilidade de construir uma visão própria como concretização 
paradigmática de uma concepção de educação e cuidado. [...] A 
rotina é usada, muitas vezes, como o cartão de visitas da instituição, 
quando da apresentação desta aos pais ou à comunidade, ou como 
um dos pontos centrais de avaliação da programação educacional 
(BARBOSA, 2006, p. 35). 

O uso da rotina é adquirida pela prática, pelos costumes, não necessitando de 

nenhuma argumentação para sua efetivação, que segundo Barbosa (2006) ela está 

profundamente ligada aos rituais, aos hábitos e às tradições, e nem sempre deixa 

espaço para reflexão. 

Ainda pode ser apontado como característica das rotinas o fato de 
elas conterem a idéia de repetição, de algo que faz resistência ao 
novo e que recua frente à idéia de transformar. Outra característica é 
que as rotinas são criadas a partir de uma sequência de atos ou de 
um conjunto de procedimentos associados que não devem sair da 
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sua ordem; portanto, as rotinas têm um caráter normatizador 
(BARBOSA, 2006, p. 45). 

A rotina segundo a autora, podem ser vista como produtos culturais criados, 

produzidos e reproduzidos no dia a dia, tendo como objetivo a organização da 

cotidianeidade, sendo este cotidiano por exemplo, o cozinhar, dormir, banho, estudar 

e mais atividades desenvolvidas dentro do espaço da educação infantil, de tal modo 

é necessário que se tenha modos de organizar a vida.  

Dessa forma, podemos observar que a rotina pedagógica é um 
elemento estruturante da organização institucional e de normatização 
da subjetividade das crianças e dos adultos que frequentam os 
espaços coletivos de cuidados e educação (BARBOSA, 2006, p. 45). 

Pode-se pensar a rotina como um esqueleto que desenvolve o trabalho do dia 

a dia dentro das instituições voltadas para atendimento das crianças pequenas, 

facilitando assim a vivência destas dentro deste espaço. 

Nessa perspectiva, a rotina pode ser entendida como estrutura 
gerenciadora do tempo e do espaço que, muitas vezes, obedece à 
lógica institucionalizada nos padrões da pedagogia escolar que se 
impõe sobre as crianças e sobre os adultos que vivem grande parte 
do tempo de suas vidas nessa instituição (VIANA, 2014, p.16). 

 
A rotina é uma prática com diferentes ações que ocorrem em nosso dia a dia, 

pois possibilita que a criança oriente-se na relação espaço e tempo, reconhecendo 

assim seu andamento, dando sugestões e propondo mudanças. 

[...] a rotina deve considerar as especificidades das crianças 
pequenas. Em sua estruturação e organização é importante buscar 
compreender os seus objetivos, bem como observar e refletir sobre o 
seu funcionamento. Igualmente, é relevante avaliar se ela favorece 
ou não o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, 
respeitando-a segundo seu contexto de vida (VIANA, 2014, p. 19). 

Segundo Barbosa (2006), as rotinas devem ser vistas como elementos 

integrantes das práticas pedagógicas e didáticas, sendo previamente planejadas 

visando ordenar as atividades a serem desenvolvidas e operacionalizar o cotidiano 

das instituições de Educação Infantil. Portanto, a rotina que contemple o 

entrelaçamento das ações básicas que configuram a escola infantil necessita de 

uma consciência crítica da professora para compreender que ela é responsável pela 

organização e cumprimento das metas pré-estabelecidas no dia-a-dia escolar 

visando, principalmente, o desenvolvimento integral da criança. 
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A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será 
organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo 
realizado com as crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as 
brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas (BRASIL, 
1998, p. 54). 

As instituições que atendem as crianças pequenas que não possuem uma 

rotina adequada dificultam o trabalho da professora, dificultando-se assim um 

atendimento de melhor qualidade para a criança, bem como a adaptação e 

autonomia delas. Assim, é preciso que a rotina considere as necessidades tanto das 

professoras, como das crianças e da própria escola. No entanto, é necessário 

compreender a diferença entre o cotidiano e a rotina, pois ambos são confundidos 

no senso comum ou são consideradas muito próximas ou sinônimas. 

Segundo Barbosa (2006) cada um desses conceitos possui uma certa 

diferença entre eles, apesar de partilharem pontos de intersecção e convergência, 

cada qual possui uma especificidade. 

As rotinas podem ser vistas como produtos culturais criados, 
produzidos e reproduzidos no dia-a-dia, tendo como objetivo a 
organização da cotidianidade. São rotineiras atividades como 
cozinhar, dormir, estudar, trabalhar e cuidar da casa, reguladas por 
costumes e desenvolvidas em um espaço-tempo social definido e 
próximo, como a casa, a comunidade ou local de trabalho. É preciso 
aprender certas ações que, com o decorrer do tempo, tornam-se 
automatizadas, pois é necessário ter modos de organizar a vida. Do 
contrário, seria muito difícil viver, se todos os dias fosse necessário 
refletir sobre todos os aspectos dos atos cotidianos (BARBOSA, 
2006, p. 37). 

Já o cotidiano é mais abrangente e refere-se a um espaço-tempo fundamental 

para a vida humana, pois para tanto é nele que acontecem as atividades rotineiras, 

mas não se pode reduzir o cotidiano ao rotineiro, ao repetitivo, e ao a-histórico, pois 

o cotidiano é “cruzamento de múltiplas dialéticas entre o rotineiro e o 

acontecimento”. 

[...] Desse modo, penso que é necessário diferenciar a vida cotidiana, 
em sua complexidade e em sua amplitude, das rotinas, isto é, de 
uma racionalização ou de uma tecnologia constituída pelos seres 
humanos e pelas instituições para organizar e controlar a vida 
cotidiana. Assim, a rotina é apenas um dos elementos que integram 
o cotidiano (BARBOSA, 2006, p. 37). 
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A constituição do cotidiano não está, no entanto, vinculado a atos rotineiros e 

repetitivos, com isso o termo rotina e cotidiano se tornam distintos, a rotina, contudo 

está dentro do cotidiano, tornando assim um complemento para o cotidiano. 

Barbosa (2006) aborda alguns elementos constituintes da rotina, sendo 

alguns deles o banho, sono, alimentação e demais, que segundo a autora definem 

modos de pensar e  prescrever uma rotina. Deve se considerar que o cuidar e o 

educar crianças pequenas em tempo integral, envolve várias necessidades 

diferentes, dependendo de cada faixa etária. Ao se pensar sobre o banho, por 

exemplo, geralmente vem aquela imagem sobre o cuidado, mas este momento 

torna-se também um momento de construção de hábitos e valores, sendo assim o 

banho deve ser planejado, preparado e realizado de acordo com que promova o 

cuidar e o educar. 

Então, começamos a planejar esse momento, transformando-o numa 
atividade lúdica e de aprendizagem. Nosso principal objetivo era 
organizar o ambiente de modo a promover a autonomia das crianças, 
brincadeiras e prazer, ao invés de mordidas e choros. Para isso 
organizamos um espaço interativo (FERREIRA, 2000, p. 121). 

 

 
      Figura: 01: Criança no momento do banho 
      Fonte: Google ( 2014). 

 

A figura 01 explicita o banho educativo, onde inclui o cuidado e educar, 

proporcionando para a criança momento de aconchego, prazeroso e de 

aprendizagem. Num banho bem organizado pela professora a criança brinca, 

aprende e constrói bons hábitos, tornando-se uma atividade essencial para ela.  
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A organização do banho na creche precisa prever condições 
matérias, como banheiras seguras e higiênicas para bebês, água 
limpa em temperatura confortável, sabonete, toalhas, pentes etc. É 
aconselhável que se leve em conta a idade das crianças, os hábitos 
regionais e as recomendações sanitárias de prevenção de doenças 
por uso de objetos pessoais entre as crianças, principalmente em 
vigência de infecções comunitárias. Esses objetos de uso pessoal 
podem ser rotulados com o nome da criança e cuidados por elas 
conforme vão adquirindo capacidade para isso (BRASIL, 1998, p. 
58). 

Portanto, além do banho ser planejado e incluir as funções de cuidar e 

educar, a sua organização deve prever as condições materiais para garantir a 

segurança e o conforto tanto da criança quanto da professora. 

O sono também é uma atividade importante e necessita ser pensado e 

planejado, pois envolve uma série de rituais importantes para as crianças pequenas, 

segundo Ferreira (2000). 

Ferreira (2000), ressalta que o sono é mais um desafio para as professoras 

dessa faixa etária, num ambiente coletivo como a creche, já que por meio das 

dificuldades que passam, buscam novas maneiras de agir, a fim de transformar o 

sono num momento gostoso de descanso. O momento do sono, muitas vezes para 

algumas crianças é visto como um momento de castigo, pois estas querem o tempo 

todo ficar acordados para aproveitar todos os momentos, ficando assim irritadas no 

horário de dormir. Por outro lado é importante disponibilizar alguns brinquedos para 

àquelas que não querem dormir. 

 

O atendimento das necessidades de sono e repouso, nas diferentes 
etapas da vida da criança, tem um importante papel na saúde em 
geral e no sistema nervoso em particular. As necessidades e o ritmo 
de sono variam de indivíduo para indivíduo, mas sofrem influências 
do clima, da idade, do estado de saúde e se estabelecem também 
em relação às demandas da vida social (BRASIL, 1998, p. 59). 

No momento do sono o espaço deve ser tranquilo, seguro e acolhedor e não 

pode ser muito iluminado e conter barulhos.  

Este é um momento de muitas trocas afetivas e de maior intimidade, 
em que muitos diálogos podem acontecer entre educadores e 
crianças. Algumas crianças se incomodam quando o educador está 
muito perto, ao passo que outras gostam e aproveitam esses 
momentos para serem mimadas, protegidas, acalentadas 
(FERREIRA, 2000, p. 144). 
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        Figura 02: Hora do sono 
        Fonte: Google ( 2014). 

 

A figura 02 nos mostra o momento do sono, onde a professora acaricia as 

crianças, tornando este momento prazeroso. Para tanto a instituição deve ser ter 

condições materiais adequadas, como: colchonetes para uso exclusivo de cada 

criança, lençol limpo, espaço arejado e limpo e boa ventilação. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional (1998) alguns cuidados precisam 

ser providenciados antes dos bebês e crianças pequenas dormirem, como retirar 

calçado, verificar se há necessidade de troca de fraldas sujas ou molhadas, retirar 

objetos ou roupas que apertam colocar o bebê de lado para evitar acidentes no caso 

de regurgitar ou vomitar durante o sono. 

Quanto à questão do horário, este documento leva em questão o seguinte: 

Os horários de sono e repouso não são definidos a priori, mas 
dependem de cada caso, ou de cada tipo de atendimento. A 
frequência em instituições de educação infantil acaba regulando e 
criando uma constância. Mas é importante que haja flexibilidade de 
horários e a existência de ambientes para sono ou para atividades 
mais repousantes, pois as necessidades das crianças são diferentes 
(BRASIL, 1998, p. 60). 

Portanto, durante este momento deve se ter a inclusão do cuidar e educar, 

ocorrendo os dois processos juntos, respeitando as necessidades de cada criança, 

entendendo-os de acordo com o seu desenvolvimento, conforme figura 03.  
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         Figura: 03: Criança dormindo 
         Fonte: Google (2014). 

 

Além de oferecer ambiente, cuidados e oportunidade para que as crianças 

tenham suas necessidades atendidas, a professora pode proporcionar atividades 

relacionadas aos momentos de sono, abordando a importância do descanso para os 

seres humanos (BRASIL, 1998, p.61). 

Outra questão que se aborda na rotina é a alimentação, esta também um 

momento essencial para o desenvolvimento da criança, sendo assim, deve se tornar 

este momento um período tranquilo, planejado e intencionado. 

Ferreira (2000) argumenta que todos sabemos que a alimentação é 

importante, ela é fundamental para nos manter com vivos e com saúde, já que é 

essencial para o bom desenvolvimento do homem. No entanto, se quisermos que a 

criança se desenvolva é necessário que a mesma se alimente bem. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998) o ato 

de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para manutenção da 

vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer ao estimular o 

paladar e contribui para a socialização ao revesti-lo de rituais. Além disso, é fonte de 

inúmeras oportunidades de aprendizagem. 
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          Figura: 04: Criança se alimentando  
          Fonte: Google (2014). 

 

Na figura 04 a criança se alimenta sozinha e de forma prazerosa, fazendo 

com que este período se torne saudável para a mesma. Neste período a professora 

enfrentará algumas dificuldades, pois algumas crianças não querem comer ou 

comem pouco, todo este processo deve ser avaliado e trabalhado devagar, sempre 

incentivando na criança o hábito de alimentação. 

É recomendável que os professores ofereçam uma variedade de 
alimentos e cuidem para que a criança experimente de tudo. O 
respeito às suas preferências e às suas necessidades indica que 
nunca devem ser forçadas a comer, embora possam ser ajudadas 
por meio da oferta de alimentos atraentes, bem preparados, 
oferecidos em ambientes afetivos, tranquilos e agradáveis (BRASIL, 
1998, p. 55). 

Ferreira (2000) ressalta que aceitar o “não” da criança, mesmo tendo comido 

pouco é aceitar que ela decida o momento de parar de comer. Aceitar que ela pare 

de comer é aceitar que ela vá tendo maior autonomia sobre suas ações, sendo 

assim ao dar a autonomia para as crianças comer e decidir o seu momento de 

parada, o adulto enfrentará menas dificuldade. 

Ao ajudar a criança a comer, dando autonomia que é possível para 
sua idade, a interação com o adulto será mais satisfatória, 
diminuindo os eventos de protesto e birra. A tensão do adulto 
também diminui e, então, poderá ser mais fácil para ele perceber o 
que a criança já consegue fazer. (FERREIRA, 2000, p. 127). 
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     Figura: 05: A hora da alimentação 
     Fonte: Google (2014). 

 

Como explícito na figura 05, a alimentação deve ser um momento importante 

e tranquilo, sempre com incentivo e ajuda da professora para tornar de fato um 

momento significativo para o seu desenvolvimento. Recomenda-se organizar os 

lanches e/ou demais refeições de forma que as crianças possam vivenciá-las de 

acordo com as diversas práticas sociais em torno da alimentação, sempre 

permeadas pelo prazer e pela afetividade, permitindo que as crianças conversem 

entre si (BRASIL, 1998, p. 55). Portanto este momento deve se tornar prazeroso 

para a criança e para o seu desenvolvimento, respeitando assim as necessidades e 

as especificidades das mesmas. Deve se ter um ambiente tranquilo, limpo, 

organizado, bem arejado, de forma tal que a criança se sinta bem para se alimentar. 

Em suma, pode se observar que a rotina é um elemento estruturante da 

instituição da educação infantil, de muita importância para todos que convivem 

dentro deste ambiente, no entanto, a mesma deve ser planejada, intencionada e 

bem aplicada, proporcionado às crianças a segurança e a tranquilidade. Desta 

maneira em todos os momentos devem estar integradas à função educativa sempre 

sendo um elo, não esquecendo que a professora pode educar e cuidar ao mesmo 

tempo, proporcionando de fato para a criança um desenvolvimento integral. 

Desse modo a seção seguir, discutirá a organização dos espaços no contexto  

da educação infantil e a importância da brincadeira no berçário, uma vez que por 

meio dessa a professora tem a possibilidade de conhecer a criança e o seu 

desenvolvimento. 
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2.2 A organização dos espaços e a importância da brincadeira no berçário. 

O espaço deve ser entendido como forma de interação na educação infantil, 

pois se compreende que a organização do espaço deve ser pensada, de modo que, 

seja prazeroso e criativo para que a criança tenha seu direito preservado e se 

desenvolva na sua integralidade. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

(9.394/96) no artigo 29, determina que a educação infantil se destina à crianças de 

ate cinco anos de idade e tem como finalidade complementar a ação da família e da 

comunidade, objetivando assim, o desenvolvimento integral da criança nos seus 

aspectos físicos, psicológicos, sociais e intelectuais. 

Nesse sentido, organizar o trabalho pedagógico nessas instituições, 

pressupõe oferecer um atendimento de qualidade que vai desde a elaboração do 

currículo, planejamento, atividades orientadas, brincadeiras, cuidados físicos, 

acolhimento à crianças e suas famílias, assim como um espaço que possibilite o 

desenvolvimento de suas muitas linguagens. 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições 
para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu 
desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso que o 
espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações 
propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações 
desenvolvidas. Deve ser pensado e rearranjado, considerando as 
diferentes necessidades de cada faixa etária [...] (BRASIL, 1998, p. 
68). 

Nesse espaço organizado e pensado para cada criança ela poderá criar, 

recriar, e ressignificar o mundo, avançando, assim, no seu desenvolvimento e 

potencialidades. Para tanto, este mesmo espaço deve conter objetos que retratem a 

herança cultural e o meio em que as crianças estão inseridas, já que nas palavras 

de Gandini (1990, p. 150), “o espaço reflete a cultura das pessoas que nele vivem de 

muitas formas e, em um exame cuidadoso, revela até mesmo as camadas distintas 

dessa influencia cultural”. Desta maneira nos ambientes em que estamos e somos 

inseridos, os objetos tem significados culturais e históricos que devem ser 

repassados para cada geração que dele se apropria.   

Sobre este assunto, Vygotsky (1994, p.338) apud Mello (2010) ressalta que:  

[...] deve-se considerar o meio [a cultura] não como uma 
circunstância do desenvolvimento, por encerrar em si certas 
qualidades ou determinadas características que já propiciam por si 
próprias o desenvolvimento da criança, mas é sempre necessário 
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abordá-lo a partir da perspectiva de qual relação existe entre a 
criança e o meio em dada etapa de desenvolvimento.  

Os espaços precisam ser adequados para que as crianças possam construir 

desenhar, pintar, ler, pensar, brincar, dançar, gritar ou ficar quietas, comer, dormir, 

ou seja, precisam ser marcado de experiências, sentimentos e ações. Além de tudo, 

deve ser um espaço social onde elas sejam respeitadas nas suas especificidades. 

Quando pensamos na organização do espaço, logo nos vêm à imagem de uma sala 

cheia de brinquedos, prateleiras e objetos pendurados nas paredes; todos bem 

coloridos e com características próprias da idade.  

Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para a criança 

pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos 

de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”. Por isso a 

professora deve proporcionar as crianças um ambiente organizado e rico, de modo, 

que seja diversificado, para que elas possam construir suas próprias experiências, 

de maneira que proporcione significado, cada vez mais o mundo que a cerca.  

É importante ressaltar que um espaço rico e bem organizado possibilita a 

aprendizagem, além, de conceder que a criança se sinta estimulada, protegida, 

amada, que seja capaz de conviver com os outros, a respeitar, ouvir, interpretar e 

observar. Ou seja, ela vai, estabelecendo uma relação com a educação e com a 

sociedade, e se humanizando por meio do ambiente que a cerca.  

O espaço escolar deve ser um ambiente de aprendizagem e não 
somente um local no qual permanecem crianças durante um período 
do dia, sob a supervisão de um adulto que dirige e controla a 
situação e não oportuniza situações em que as crianças possam 
gerenciar o momento (VIANA, 2014, p. 26). 
 

A professora se torna uma figura importante na oferta de um espaço 

adequado, pois se constitui a “base estrutural por meio da oferta de determinados 

objetos, fantasias, brinquedos, ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do 

tempo para brincar” (BRASIL, 1998, p. 28). Por meio das brincadeiras é possível 

conhecer a criança e seu desenvolvimento, assim como suas relações com os 

outros, e o desenvolvimento de suas diferentes linguagens. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional (1998), “o brincar é um importante 

elemento no processo educativo das crianças, ele auxilia na autoestima, 

imaginação, na resolução de problemas, na compreensão de mundo, e no 
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autoconhecimento”. Durante a brincadeira a criança cria elementos, assume 

personagens em busca de compreensão das situações reais, ou seja, utiliza-se do 

faz de conta para representar o mundo que a cerca. Nesse processo a brincadeira 

tem papel fundamental na resolução de problemas, que contribui para 

enriquecimento: intelectual, que acontece por meio de ouvir e contar histórias, 

brincando de casinha e teatro, pintura, modelagem e outros. 

O brincar favorece a construção da identidade e autonomia, a construção de 

relações sociais, além de ampliar suas concepções de mundo, por meio da interação 

e da experimentação. Por isso o mesmo é relevante na infância, afinal seus 

benefícios são comprovados não só em termos de desenvolvimento, mas de 

aprendizagem da criança, inclusive daquelas com necessidades educacionais 

especiais. 

Ao brincar de faz-de-conta, por exemplo, as crianças são capazes de 
imitar, imaginar, representar e comunicar de tal maneira que uma 
coisa torna-se outra, uma pessoa pode ser um personagem, a 
criança pode ser um objeto ou um animal. O brincar constitui-se 
como atividade interna das crianças, baseada na imaginação e na 
interação, propiciando às crianças serem autoras de seus papéis, 
escolhendo e colocando em prática suas fantasias, solucionando 
seus problemas de forma livre (GIL, 2014, p. 36). 

O local da brincadeira deve ser organizado, estruturado, com brinquedos 

inteiros e limpo, com um espaço arejado e sem riscos aos pequenos como: pregos, 

tomadas, materiais pontiagudos, etc, sobretudo por permitir um enriquecimento das 

competências imaginativas, criativas e organizacionais da criança. Isso é possível 

pois o brincar [...] propicia a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da 

atividade lúdica (BRASIL, 1998, p.28). 

É por meio das brincadeiras, brinquedos e com objetos variados e escolhendo 

o espaço que deseja brincar e com quem deseja brincar, que as trocas de saberes e 

experiência ocorrerão naturalmente, por meio, das diversas linguagens: oral, 

corporal, gestual, musical, sentimental retratando a realidade de cada criança. 

Para Hank (2006), “a criança ao agir com fantasia é estimulada a usar de 

criatividade, usando como parâmetro o seu mundo infantil.”. 

Portanto, pode se afirmar que a brincadeira deve ser considerada 
como espaço privilegiado em que há interação com outras crianças, 
como também os conflitos e os diferentes pontos de vista se fazem 
presentes. Assim, é um momento rico, pois contribui para o 
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desenvolvimento da criança no sentido da autonomia e da 
cooperação, além dela poder agir de forma ativa e construtiva (GIL, 
2014, p. 37-38). 

A interação com os objetos e com os espaços influencia na aprendizagem, 

pois, os objetos tornam-se significativos para as crianças. Deve-se pensar em um 

espaço que possibilite a participação e exploração do ambiente. Nesse espaço, a 

decoração é importante, o essencial é que seja divertida e estética, infantil, e não 

infantilizada, o período é de construção do real, e não de simbolização. 

 
         Figura: 06: Momento brincar 
         Fonte: Google (2014). 

 
Na figura 06, observa-se a criança brincando e explorando os brinquedos, 

sendo assim um elemento importante para o seu desenvolvimento e aprendizagem. 

No espaço para brincar, devem existir caixas ou cestas para guardar os materiais 

onde o mesmo deve ser estimulado pela professora.  

Nesses espaços, o espelho é fundamental para a criança explorar o seu 

corpo, assim, como a observação de outras crianças. Desse modo, os jogos no 

espelho proporcionam múltiplas construções e se tornam elemento construtor de 

significados, haja vista que possibilita o reconhecimento de si e do outro. As 

fotografias ou gravuras coladas no chão podem ser trabalhadas para o 
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desenvolvimento, pois estimula a locomoção, amplia o vocabulário e enriquece as 

experiências infantis. As gravuras devem ser de um elemento único, sem muitos 

detalhes, elas devem fazer parte da realidade das crianças e ser identificáveis pelo 

uso. Nesses espaços a professora pode criar “cantos” onde a criança possa 

exercitar a capacidade imaginativa e criativa, além, de atividades de manipulação de 

objetos, favorecendo o desenvolvimento cognitivo. 

 

 
           Figura: 07: Organização em cantos 
           Fonte: Google (2014). 

 

A figura 07 mostra uma sala organizada em cantos, favorecendo à professora 

e a criança uma boa aprendizagem e um modo de se relacionar com os demais 

colegas. A sala de aula organizada em cantos favorece a vida em grupo, onde 

contém mensagens pedagógicas cotidianas, uma vez que seu objetivo principal é 

favorecer a autonomia cognitiva da criança, onde ela poderá escolher e organizar o 

canto desejado que a incita. 

Assim os papéis sociais, relações interpessoais, papéis sociais e 
estilos de interação, que constituem o tecido social básico, são 
vivenciados e experimentados pela perspectiva que cada canto 
permite e também pela saída de um canto e a entrada em outros, 
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conforme é requerido pelo jogo educativo, como sair do canto da 
casinha em direção ao canto da enfermaria (BATISTA, 2009, p. 135). 

A organização da sala em cantos é uma forma de transmitir mensagens 

implícitas, pois a organização do ambiente e dos materiais facilita a proposta de 

atividades dada pela professora o que promove a escolha da criança e permite que 

ela tome a iniciativa para a realização de um plano de projetos. 

O papel da professora em organizar os cantos é importante, pois a criança 

atuará como motivadora ou não ao encontrar em cada canto materiais que estimule 

a motivação e a experimentação, a capacidade criativa e a imaginativa. Não se 

recomenda apresentar os cantos de uma única vez, e sim de dois ou três cantos, 

pois assim, elas podem perambular por eles e acontecem de acabar sem participar 

de nenhum canto com profundidade. Os materiais dos cantos não devem ser 

sempre o mesmo e nem em muita quantidade, e sim precisa ser selecionado de 

acordo com o que a professora deseja trabalhar e desenvolver. 

O canto possibilita desenvolver a capacidade de classificação e seriação, 

construindo a noção de número e estruturando cada vez melhor a noção de espaço 

e tempo pelo desejo de explorar e experimentar. Trás a oportunidade de apreciar a 

participação dos outros, diminuindo assim, seu egocentrismo.  

Um espaço bem montado propõe a independência em relação ao adulto e de 

controle do mundo que o cerca. Desenvolve também a cooperação, sendo esse um 

objetivo dos cantos, pois permite que a identidade do grupo consolide ao mesmo 

tempo em que se consolida a identidade individual. 

Segue abaixo segundo Batista (2009) alguns exemplos de cantos:  

 Canto da casinha 

Nesse canto, a criança reconstrói toda a sua vivencia familiar. Ela precisa fazer 

comida e dar de comer; vestir e despir bonecas; organizar a rotina de uma casa, 

lavando e passando roupas, varrendo, cozinhando, cuidando dos “filhos”, passeando 

com eles, cuidando de animais, lavando louça, etc. 

 

 Canto do salão de beleza 

Nesse espaço, a criança pode imitar o adulto, privilegiando e estimulando a 

imitação, imitando assim, o comportamento do adulto, como o pentear o cabelo. 

 

 Canto da arte 
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Um canto que possibilita a criança as se relacionar com a diversidade de tintas 

de diferentes cores e esponja. As tintas devem ser laváveis e não tóxicas. 

 

 Canto de recreio ao ar livre 

Um canto ao ar livre é de extrema importância para que as crianças possam 

explorar e vivenciar diferentes situações dos cantos que lhe é proporcionado em 

sala de aula. Nesse canto é instalado o espaço de água e areia. 

 

 Canto da fantasia 

Com diversas fantasias, esse canto proporciona à criança o brincar imaginativo e 

sociável, além de estimular a imitação. 

 

 Canto da cozinha 

Os utensílios da cozinha como a colher, copos, pratos, legumes e frutas nesse 

canto tornam-se “brinquedos”. As crianças imitam acontecimentos reais ou 

manifestam desejos. No arrumar da cozinha podem-se observar as formas variadas 

de classificações. 

 

 Canto do banho de beleza 

Nessa atividade a criança aprende a importância da higienização e verbalizar as 

partes do corpo quando está a lavar a boneca. Repete, o que os pais ou professora 

externam oralmente quando está na hora do seu banho. 

 

 Canto da literatura 

O canto é o espaço para ouvir histórias, os livros devem possui imagens de boa 

qualidade, pois nessa faixa de idade não há leitura de código escrito, e sim, de 

imagens e de percepção visual, pois o que a criança vê é interiorizada. O canto da 

literatura é o espaço para ouvir histórias, e o professor pode manusear o livro 

apontando as imagens e verbalizando o nome dessas para estimular no bebê a 

linguagem propiciando a criança relacionar a imagem com o som emitido. 

 

 Canto do papel 
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Um canto que permite a criança rasgar de diversas maneiras os papéis de 

variados tamanhos, espessuras, cores e texturas, e com assim, fazer montanhas 

deles. Ao rasgar os papéis, as crianças utilizam os músculos, dos dedos aos 

ombros. A finalidade é brincar com esses papéis rasgados e evitar a eterna 

colagem. 

 

 Canto dos bichinhos 

Nesse canto pode-se trabalhar com diversos bichos de pelúcia e de pano. 

Permite a criança deitar, rolar, abraçar e beijar os bonecos e bichos proporcionando 

à criança experimentar, por meu de seu corpo, as diferentes texturas dos tecidos 

dos bonecos e bichos, além, da experimentação sensório-motora e trabalhar a 

afetividade e o jogo da imitação. 

 

 Canto da culinária 

Esse canto proporciona à criança fazer a pasta, meter a mão na massa e dosar a 

quantidade de ingredientes de acordo comas informações passadas pela professora. 

Deve haver ingredientes com texturas e sabor diferente, dessa forma a criança 

aprenderá a respeito de cada alimentado, diferenciando a forma, textura, cor, odor, 

saber e muito mais. 

 

 Canto do supermercado 

Um canto onde haja produtos com embalagens diferentes como sabonete, leite, 

frutas, doces e alimentos de verdade. Nesse canto a criança poderá manusear, 

explorar e classificar os produtos, percebendo os diferentes tamanhos, cores e 

texturas, além das variações de pesos, odor e sabor. 

 

 Canto da enfermaria 

O canto possibilita simular profissionais de saúde, como frascos de plásticos 

imitando remédios, faixas, bonecos, bichos de pelúcia, etc. Nesse canto, esses 

brinquedos auxiliam a criança familiarizar-se com os instrumentos que são utilizados 

no hospital ou em consultas médicas que as crianças fazem ao médico. 

 

 Canto da música 
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Nesse canto, deve-se oferecer a criança diversificados sons, melodias que 

satisfazem os seu gosto. Um canto com colchonetes, instrumentos musicais que 

sirvam para explorar sons e ritmos para que assim elas percebam a variação sonora. 

 

 Canto da construção 

Brincar nesse canto proporciona a criança conhecer diversos blocos, tamanhos, 

cores, espessuras e texturas, de plásticos ou madeira, permitindo e elas grande 

diversidade de experimentações, como o rolar, bater, empilhar, produzir sons e 

encaixar, etc. 

 

 Canto de atividades de repouso 

Trata-se de um canto onde se encontram fichários de imagens e os livros, com 

imagens grandes e sem muitos detalhes. Esse canto pode ser usado pelas crianças 

que não querem dormir como uma atividade calma enquanto as demais crianças 

dormem. 

A organização dos espaços e ambientes devem ser bem elaborados, bem 

organizados, pois é onde a criança permanecerá e se desenvolverá em termos de 

aprendizagem e de crescimento. Os espaços e ambientes devem ser pensados de 

forma que possam contribuir para o bem-estar da criança de modo que ela possa 

reconstruir ações a partir do que evidencia, sempre com o objetivo de possibilitar-lhe 

o desenvolvimento integral.  

A professora é quem deve organizar esses espaços com criatividade, criando 

alternativas e estabelecendo limites e regras, proporcionando um ambiente 

diversificado e rico, onde possa promover a aprendizagem e a interação social entre 

os pequenos. 

Nesse sentido o brincar pode ser utilizado como proposta de conteúdo, pois 

por meio dele a criança aprende e constrói sua identidade e amplia suas 

concepções de mundo. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998): 

Nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas 
capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 
memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades 
de socialização, por meio da interação e da utilização e 
experimentação de regras e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 21).
    



39 

 

Os cantos possibilitam experiências enriquecedoras que favorece variadas 

sensações com o corpo, onde elas aprende a sentir e dar nome ao que sente. A falta 

de estimulação pode comprometer a criança nos primeiros anos de vida, por essa 

razão, a interação com os objetos e com o social impulsiona o raciocínio lógico 

capacitando-a para à aprendizagem futura. 

Assim, a professora precisa conhecer as necessidades de desenvolvimento 

infantil em geral, como também os interesses de seu grupo para intervir em suas 

necessidades para dispor de uma educação de qualidade que vise criar condições 

de aprendizagem que relacione com as atividades motoras sensoriais, 

movimentação e manipulação. 

O tempo para as atividades precisa ser organizado de modo a permitir à 

criança a experimentação diversificada com os objetos, as situações e os 

acontecimentos. É importante que a organização do tempo permita realizar a 

interação social entre (criança-criança, criança adulto, pequeno, grande ou criança 

sozinha). 

Portanto, a aprendizagem e o desenvolvimento são construídos na riqueza da 

experiência que o tempo possibilita ou não, sendo que o educador deve propiciar 

que as crianças aprendam a olhar, a observar, a manipular, comer, tocar, vestir, 

sorrir, experimentar e a brincar, contudo, a viver. 

No capítulo a seguir, será discutido questões sobre o aprendizado e o 

desenvolvimento dos bebês, pois os mesmos se desenvolvem de uma maneira, no 

entanto, todos os processos de aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento. 
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3  O TRABALHO PEDAGÓGICO COM OS BEBÊS 

 

O aprendizado e o desenvolvimento humano segundo a teoria histórico-

cultural se inicia por meio da interação do bebê com o meio, já que o mesmo não 

nasce no mundo natural e, sim no mundo humano e através das relações e 

interações com o meio que o torna humano. Para Vygotsky (1996) a aprendizagem 

promove o desenvolvimento, com isso o bebê precisa da interação e relação com o 

meio para poder aprender e se desenvolver. 

O bebê aprende desde que nasce com as experiências que vivencia, o meio e 

a cultura é um elemento ativo e fonte de desenvolvimento infantil, pois aprende em 

relação com o outro, nas interações, por meio das linguagens, hábitos, costumes e 

mais. Desde que nasce depende dos adultos para sobreviver uma vez que as 

primeiras experiências são significativas para sua vida e para seu processo de 

humanização.  

[...] A criança não é um ser de potencialidades hereditárias, mas 
carrega ao nascer uma única potencialidade: a de criar/ aprender 
ilimitadas potencialidades, ou seja, considerando que a 
aprendizagem move o desenvolvimento, a criança aprende desde 
que nasce e seu desenvolvimento depende das experiências que 
vive e com as quais aprende (MELLO, 2007, p.14). 

 

 
          Figura: 08: Criança e outro 
          Fonte: Google (2014). 
 

Na figura 08, está explicito que o bebê necessita do outro para poder 

aprender e se desenvolver, como ressalta diz Vygotsky (1996) ele necessita do 

outro, do meio e da cultura para poder aprender e desenvolver. Todos os processos 

de aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento que ativa numerosos processos 
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que não poderiam desenvolver-se por si mesmos sem a aprendizagem, segundo o 

autor. Desta maneira, a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e 

universal para que se desenvolvam nos bebês as características humanas não 

naturais, mas formadas historicamente. Contudo a principal função do adulto frente 

aos pequenos é de apresentá-los ao mundo, para criar neles necessidades que não 

tem ao nascer, mas que se ao relacionar com o mundo, aprende no contato com as 

pessoas. 

Segundo Pasqualini (2009), a partir das investigações Vygotsky (1996) 

propõe uma periodização das fases do desenvolvimento da criança, tanto quanto os 

bebês, passam de um período para o outro de acordo com a sua idade e em cada 

período, a sua personalidade é mudada. O primeiro período do desenvolvimento é 

chamado de pós-natal, onde que a formação central e básica desse período é a vida 

psíquica individual do recém nascido. Essa vida fundamenta-se na separação do 

bebê do organismo da mãe, já que neste período o exterior ainda não existe, o 

mesmo não é capaz ainda de diferenciar-se do mundo exterior. 

Em seguida vem a etapa denominada primeiro ano que se inicia entre o final 

do primeiro mês e o início do terceiro, já nesta etapa encontra uma transformação no 

estado psíquico e social do bebê, em função das mudanças no ciclo de sono e 

alimentação.   

[...] Aparecem na criança as primeiras reações como propriamente 
sociais, como o sorriso quando ouve a voz humana ou o choro 
quando outra criança chorar. A situação social do bebê caracteriza-
se pela contradição entre, por um lado, sua máxima sociabilidade- 
pois em função de sua completa dependência dos adultos, toda 
relação do bebê com a realidade circundante é socialmente mediada- 
e por outro, suas mínimas possibilidades de comunicação 
(PASQUALINI, 2009, p.36). 

A atividade principal nesta etapa é a comunicação emocional direta , pois tem 

contato direto com o adulto, isto é chamado de complexo de animação, onde 

acontece os primeiros reconhecimentos dos bebês, contudo os atos dos bebês 

estão dirigidos a outras pessoas e modelados por elas, ela percebe o adulto próximo 

a ela e a partir de suas necessidades vai se expressar para o adulto poder suprir 

suas necessidades, como por exemplo: chorando, se movendo e mais. 
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        Figura: 09: Bebê 
        Fonte: Google (2014). 

 

A figura 09 aponta o bebê na etapa do primeiro ano, pois ao sorrir demonstra 

a interação estabelecida com o outro; essa é uma das reações que aparecem logo 

nos primeiros meses de sua vida e marcam sua entrada no processo de 

humanização.  

A etapa a seguir é denominada como a crise do primeiro ano, que segundo 

Pasqualini (2009) é marcada com a primeira utilização de instrumentos e o emprego 

de palavras para expressar desejos. Nesta etapa utiliza uma única palavra para se 

referir a um conjunto de objetos onde os adultos designam com palavras diferentes, 

as palavras em geral são retalhos da linguagem adulta. 

Em seguida vem a etapa denominada como primeira infância, onde os dois 

fatores marcantes é a percepção generalizada dos objetos e o desenvolvimento da 

linguagem, a atividade principal é a manipulação objetal manipulatória, pois a 

criança assimila as operações sociais com os objetos. 

[...] A linguagem representa a linha central de desenvolvimento dessa 
idade, pois graça a ela a criança estabelece com o meio social 
relações distintas daquelas que estabelecia até então; mas tanto o 
desenvolvimento da percepção quanto o da linguagem estão 
estreitamente vinculados entre si nesse período (PASQUALINI, 2009, 
p. 37). 
 

O desenvolvimento da linguagem modifica no bebê a estrutura de percepção, 

uma vez que a percepção sem palavras vai sendo substituídas pela percepção 
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verbal, dotadas de sentidos. Nesse processo o bebê já começa a perceber os 

objetos como um todo, que possui para além das propriedades físicas, um 

determinado sentido social. 

 
          Figura: 10: Hora de interação com o próximo 
          Fonte: Google (2014). 

A figura 10 mostra bebês um pouco maior, já na fase da primeira infância, 

onde se expressam por meio da linguagem, mostrando ao outro o seu objeto, 

contudo pode compreender que a linguagem e os objetos são instrumentos 

importantes nessa fase. O bebê precisa do outro para se desenvolver já que passa 

por diversos períodos de desenvolvimento, trazendo em cada período um fato 

marcante; daí a relevância da atuação da professora que desempenhará um papel 

fundamental no seu aprendizado e desenvolvimento.  

Para tanto, pensar em uma rotina de qualidade, cuja integração entre cuidar e 

educar faça parte da organização do trabalho desenvolvido com os pequenos, 

requer uma profissional de qualidade, que mediará o dia  a dia das crianças por 

meio de diferentes aprendizagens. 

Essa profissional necessitará de uma formação inicial e continuada de 

qualidade, pois, segundo Kramer (2003):  

Podemos aprender com as crianças, olhar seus gestos, ouvir suas 
falas, compreender suas interações, ver suas produções. Entendê-
las dessa maneira não significa, contudo, abrir mão de nosso lugar e 
de nosso papel como adultos, de nossa experiência e autoridade 
(KRAMER, 2003, p. 11). 
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No entanto, a professora deve ter clareza de seu trabalho ao refletir , sobre as 

situações expostas no dia a dia de seu trabalho, pois nas palavras de Kramer (2003) 

é preciso assegurar o direito de brincar, criar, aprender, enfrentando os desafios de 

pensar a creche, a pré-escola e a escola como instâncias de formação cultural; o 

desafio de pensar as crianças como sujeitos de cultura e história, como sujeitos 

sociais. 

A formação de profissionais da educação infantil precisa ressaltar a 
dimensão cultural da vida das crianças e dos adultos com os quais 
convivem, apontando para a possibilidade de as crianças 
aprenderem com a história vivida e narrada pelos mais velhos, do 
mesmo modo que os adultos concebam a criança como sujeito 
histórico, social e cultural. Reconhecer a especificidade da infância – 
sua capacidade de criação e imaginação - requer que medidas 
concretas sejam tomadas, requer que posturas concretas sejam 
assumidas. A educação da criança de 0 a 6 anos tem o papel de 
valorizar os conhecimentos que as crianças possuem e garantir a 
aquisição de novos conhecimentos, mas, para tanto, requer um 
profissional que reconheça as características da infância (KRAMER 
2002, p. 129). 

A formação inicial é necessária, já que muitas situações, diversidades e 

conquistas serão vivenciadas pelas professoras no cotidiano com as crianças.  

A formação é necessária não apenas para aprimorar a ação do 
profissional ou melhorar a prática pedagógica. A formação é direito 
de todos os professores, é conquista e direito da população, por uma 
escola pública de qualidade. Podem os processos de formação 
desencadear mudanças? Sim, se as práticas concretas feitas nas 
creches, pré-escolas e escolas e aquilo que sobre elas falam seus 
profissionais forem o ponto de partida para as mudanças que se 
pretende implementar (KRAMER, 2005, p. 224). 

Por outro lado a formação inicial não se resolve com a simples aquisição de 

uma graduação, pois deve-se levar em conta que a realidade da educação exige um 

profissional capaz de estimular a construção e apropriação de conhecimentos, este 

deve ter a responsabilidade que Cerisara (2002, p. 109) pontua: 

Responsabilidade de organizar o estar das crianças em instituições 
educativas que lhes permitam construir sentimentos de respeito, 
troca, compreensão, alegria, apoio, amor, confiança, solidariedade, 
entre outros; enfim, que ajudem a acreditar em si mesmas e no seu 
direito de viver de forma digna e prazerosa. 

 

Nesse sentido, tanto a professora como qualquer outro profissional que lida 

diretamente com a criança deve pensá-la como alguém que deve ser reconhecida 
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como sujeito capaz de imaginar, criar, fantasiar, produzir cultura, respeitar cada 

sentimento, sabendo que cada criança tem a sua personalidade e o seu modo de 

pensar. Portanto, Kramer (2005) enfatiza que a formação é necessária pois é direito 

de todos os professores e um dos principais passos por uma educação pública de 

qualidade. 

Sendo assim, a professora deve ser ter clareza de seu trabalho dentro dos 

espaços da educação infantil, respeitar a individualidade das crianças e os seus 

desejos e, reconhecer-lhes como um sujeito de cultura e sujeitos sociais.  

Portanto, pode-se concluir que a educação infantil requer o olhar atento da 

professora, mas, para tanto, a mesma deve ter conhecimentos teóricos e práticos 

para melhor compreensão da realidade educacional e das necessidades específicas 

de cada faixa etária, respeitando assim, o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao longo do trabalho discutimos a importância da função da educação infantil 

na organização do trabalho pedagógico da professora e, consequentemente na vida 

da criança. Para tanto, tomamos como ponto de partida para nossa reflexão um 

breve histórico e contextualização da educação infantil e verificamos que de um 

modo geral, para se concretizar a função atual desta etapa educacional a mesma 

passou por vários processos. 

Na sociedade antiga a função se pautava no assistencialismo, já que não 

havia preocupação educacional e, sim de cuidados físicos e higiênicos da criança. 

Portanto ao longo da sua trajetória histórica esta função passou de assistencial para 

compensatória e, na década de noventa para a função pedagógica. Nessa última a 

integração entre o cuidar e o educar se tornam obrigatórias na ação das 

professoras, sobretudo porque contribui para o desenvolvimento integral da criança 

e seu bem estar. 

Para ocorrer esta integração nos espaços da educação infantil, vários fatores 

são necessários, tais como: a organização do banho pedagógico, a alimentação 

educacional, a hora do descanso e as atividades orientadas que o compõe este 

espaço e, que consolida a função pedagógica. A rotina nesse contexto é de suma 

importância para consolidar um trabalho de qualidade e organizar a vida coletiva 

diária da instituição. 

Deve se considerar que o cuidar e o educar de crianças pequenas em tempo 

integral, envolve várias necessidades diferentes, dependendo de cada faixa etária, 

como alguns elementos constituintes da rotina, sendo alguns deles o banho, sono, 

alimentação como já mencionado. Ao se pensar sobre o banho, por exemplo, 

geralmente vem àquela imagem sobre o cuidado, mas este momento torna-se 

também um momento de construção de hábitos e valores, já que o mesmo deve ser 

planejado, preparado e realizado do ponto de vista educacional.  

Portanto, além do banho ser planejado, ser organizado e incluir as duas 

funções do cuidar e educar, deve prever as condições materiais para garantir a 

segurança e o conforto tanto da criança quanto da educadora. O sono da mesma 

forma deve ser planejado ao proporcionar a criança o momento do descanso, onde 
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ela se sinta bem e segura, respeitando suas necessidades cada criança, 

entendendo-as de acordo com seu desenvolvimento. 

A alimentação também deve ocorrer de forma tranquila, pois é um momento 

essencial para o desenvolvimento da criança. Assim, deve ser planejada, sempre 

com incentivo e ajuda da professora para tornar essa rotina prazerosa e significativa 

para os pequenos.   

Entretanto, para que ocorra o bem estar da criança na educação infantil, deve 

se pensar também na organização dos espaços, pois se compreende que esses 

devem ser criativos de modo que a criança tenha seu direito preservado e se 

desenvolva na sua integralidade. É importante ressaltar que o espaço favorece o 

desenvolvimento integral da criança, já que ela poderá criar, recriar, e ressignificar o 

mundo, avançando, assim, no seu desenvolvimento e potencialidades. 

Dentro da organização destes espaços deve se pensar no momento da 

brincadeira, porquanto, o brincar é parte fundamental da vida da criança. É por meio 

das brincadeiras, brinquedos e com objetos variados e escolhendo o espaço que 

deseja brincar e com quem deseja brincar, que as trocas de saberes e experiência 

ocorrerão naturalmente, por meio, das diversas linguagens: oral, corporal, gestual, 

musical, sentimental retratando a realidade de cada criança.  

Nesses espaços a professora pode criar “cantos” onde a criança possa 

exercitar a capacidade imaginativa e criativa, podendo escolher com o que brincar e 

do que brincar. Portanto, para que de fato ocorra o desenvolvimento integral da 

criança dentro dos espaços pensados para ela na educação infantil, a professora 

deve entender o desenvolvimento e o modo que aprende em cada fase ou período 

da sua vida. 

Os resultados desse estudo evidenciam que a professora deve sempre 

buscar conhecimentos sobre a criança e seu desenvolvimento para a partir disso 

buscar novas formas metodológicas de trabalhar com ela. Um trabalho pedagógico 

de qualidade contribui não só na vida da criança, mas, também da sua família. Para 

tanto a formação inicial e continuada, é condição primordial, pois, o cotidiano da 

educação infantil requer um trabalho que respeite os direitos das crianças no seu 

desenvolvimento pleno.  
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