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Resumo  
 

O presente trabalho teve como objetivo principal conhecer e analisar 
criticamente a percepção das professoras sobre a importância da integração 
entre os cuidados e educação na escola infantil. Justifica-se a importância 
desse estudo, pois nas questões que envolvem o cuidar, educar e brincar nem 
sempre são priorizados nas ações das professoras. Para que as crianças 
possam ter este tratamento adequado é preciso que tenha profissionais 
capacitados e dedicados, que conheçam a rotina deste nível educacional, 
estimulando e preservando a criança, para que a mesma se desenvolva.  
Como metodologia optou-se pela pesquisa bibliográfica e de campo. Como 
instrumento de coleta de dados foi elaborado questões com perguntas acerca 
da relação entre teoria e pratica no cotidiano das escolas infantis, sobretudo no 
que tange aos cuidados e a educação da criança. Os resultados da pesquisa 
apontam que muitas profissionais não integram a teoria à pratica, uma vez que 
não se preocupam com a importância da integração entre cuidados e educação 
no atendimento às crianças.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo discute a função pedagógica da educação infantil, tendo 

um olhar mais aprofundado para as questões que envolvem o cuidar, o educar 

e o brincar. Para que as crianças possam receber um atendimento de 

qualidade é preciso que tenha profissionais capacitados e dedicados, que 

conheçam a rotina deste nível educacional, estimulando-as para que as 

mesmas se desenvolvam de maneira plena. 

 

Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação 
infantil significa compreende-lo como parte integrante da 
educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e 
instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, 
cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a 
integração de vários campos de conhecimento e a cooperação 
de profissionais de diferentes áreas (BRASIL. 1998, p.24). 

 

Sendo assim, o objetivo geral do trabalho foi conhecer e analisar 

criticamente a percepção das professoras sobre a importância dos cuidados e 

educação na escola infantil. Como o objetivo específico à intenção foi: 

demostrar a importância da função pedagógica das escolas infantis; discutir a 

importância da integração entre cuidado e educação, sobretudo que diz 

respeito da rotina, que envolve o banho, a alimentação, o sono e o controle de 

esfíncteres da criança da escola infantil.  

Como metodologia optou-se pela Pesquisa bibliográfica e de campo. 

De acordo com Oliveira (2012, p.69) "a pesquisa bibliográfica é uma 

modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico.". Dentre 

esses documentos estão livros, enciclopédias, periódicos, artigos, ensaios 

críticos entre outros instrumentos de pesquisa.  Nesse método de pesquisa o 

principal objetivo é fazer com o que pesquisador entre em contato com as mais 

variadas obras e conheça os mais diversos autores, sendo essa imprescindível 

para os estudos de caráter histórico. (OLIVEIRA, 2012). Quanto a pesquisa de 

campo essa "caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com 

o recurso de diferentes tipos de pesquisa"(FONSECA, 2002 apud SILVEIRA; 
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CÓRDOVA, 2009, p. 37). Somadas as metodologias deu-se como resultados a 

presente pesquisa a qual se organiza em três capítulos. 

No capítulo I, intitulado a Função Pedagógica da educação infantil, 

discorreu-se sobre a história das creches e pré-escolas no Brasil e como essas 

instituições não se diferenciaram do restante do mundo. Nesse cenário será 

evidenciado que as mesmas  passaram por períodos distintos nas quais a 

principio com caráter assistencial que priorizavam cuidados com saúde, higiene 

e alimentação. Com o decorrer do tempo principalmente com o avanço das 

ciências e das novas tecnologias, e ainda vigorando as novas legislações 

chegamos a função pedagógica da educação infantil que tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança. 

No capítulo II, "Os cuidados e a educação da criança: um olhar para as 

rotinas", discute a importância da rotina na organização do trabalho pedagógico 

com as crianças, sobretudo no que diz respeito às brincadeiras e o 

desenvolvimento das suas diferentes linguagens.  

No capítulo III, "Percepção das professoras sobre o cuidar e educar na 

educação infantil", é apresentado o estudo de caso realizado em uma escola 

infantil  de Londrina, cujos dados evidenciam a visão das  professoras acerca 

do trabalho pedagógica na educação infantil. 

 Como contribuição esse estudo pretende reafirmar que a escola 

infantil precisa estar bem estruturada porque exerce papel relevante na 

formação da criança, pois é no convívio com outras pessoas que ela adquire 

experiência, evolui no seu desenvolvimento e aprendizagem, experimentando, 

comparando, inventando, descobrindo, perguntando, ela vai construindo o seu 

conhecimento sobre o mundo e desenvolvendo sua inteligência.  
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CAPÍTULO I- A FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A história da educação infantil no Brasil não se diferencia do restante 

do mundo, no que diz respeito à forma de atendimento. Evidencia-se que até 

metade do século XIX, escassas instituições se dedicavam aos cuidados e a 

guarda das crianças, pois somente no período procedente a Proclamação da 

República, são abancadas iniciativas isoladas para proteger a infância, sendo 

criadas entidades de amparo e assistência.  

Historicamente, a educação em creches predominava os cuidados em 

relação à saúde, à higiene e à alimentação, e ao mesmo tempo a educação 

nos jardins de infância tinha o objetivo de preparar a criança para o ingresso no 

Ensino Fundamental. Esse modelo vivido  nos dias atuais, acaba dificultando a 

visão de integração entre cuidados e educação em instituições de educação 

infantil e também na continuidade com os anos iniciais do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 2003, p. 08). 

As primeiras tentativas de organização de creches, asilos e orfanatos 

surgiram com um caráter assistencialista, com o intuito de auxiliar as mulheres 

que trabalhavam fora de casa e as viúvas desamparadas. Outro elemento que 

contribuiu para o surgimento dessas instituições foi às iniciativas de 

acolhimento aos órfãos abandonados que, apesar do apoio da alta sociedade, 

tinham como finalidade esconder a vergonha da mãe solteira. Isso porque “[...] 

eram sempre filhos de mulheres da corte, pois somente essas tinham do que 

se envergonhar e motivo para se descartar do filho indesejado” (RIZZO, 2003, 

p. 37). 

Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição 

generalizada e o número significativo de acidentes domésticos, fizeram com 

que alguns setores da sociedade, dentre eles os religiosos, os empresários e 

educadores, começassem a pensar num espaço de cuidados da criança fora 

do âmbito familiar. Na realidade, a sociedade tinha um problema em mãos e 

precisavam achar uma solução, já que o país almejava um projeto social de 

construção de uma nação moderna, de acordo com Rizzo (2003). 

Se por um lado, os programas de baixo custo, voltados para o 

atendimento às crianças pobres, surgiam no sentido de atender as mães 

trabalhadoras que não tinham onde deixar seus filhos, ainda no final do século 
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XIX, foi defendido a criação dos Jardins de Infância por alguns setores da 

sociedade, por acreditarem que os mesmos trariam vantagens para o 

desenvolvimento infantil. Entretanto, tal iniciativa era criticada por outros, que 

identificavam tais instituições com os asilos franceses (OLIVEIRA, 2002). 

No cenário brasileiro da época, considerado pioneiro na defesa dos 

jardins de infância, está Rui Barbosa, que ressaltou a importância e a 

necessidade dessas instituições para a sociedade, como outros níveis de 

ensino. Influenciado pelo pensamento de Froebel e Pestalozzi, reconhecia que 

a educação deveria começar logo nos primeiros anos de vida, pois a ideia 

central era mostrar que a escola deveria formar pessoas que pudessem 

praticar ações e não somente para que estas se sentissem satisfeitas com os 

conhecimentos acumulados durante os anos escolares. 

 A ideia de “jardim de infância”, todavia, gerou muitos debates entre os 

políticos da época. Muitos o criticavam por identificá-la com as salas de asilo 

francesas, entendidas como locais de mera guarda das crianças. Outros a 

defendiam por acreditarem que trariam vantagens para o desenvolvimento 

infantil, sob a influência das escola-novistas (OLIVEIRA, 2002, p.92). Essas 

instituições surgiram no Rio de Janeiro em 1875 sob os cuidados de entidades 

privadas e em São Paulo no ano de 1877, por iniciativa pública, cuja 

programação pedagógica se inspirava na metodologia de Froebel. Sua 

implantação acabou gerando o fortalecimento de um movimento de proteção 

da infância, frente de uma visão preconceituosa sobre a pobreza, defendendo 

um atendimento aos menos favorecidos.  

Na exposição Pedagógica realizada em 1885 no Rio de Janeiro, os 

jardins de infância foram considerados prejudiciais às unidades familiares 

acreditavam que estava inserindo as crianças precocemente a escolarização, 

somente sendo admitido entre famílias que tinham mães trabalhadoras, com 

isso já começa a aparecer posições da educação infantil que iriam estar 

presentes até hoje o assistencialismo e uma educação compensatória para 

uma classe social inferior. 

Com a Proclamação da República em 1889 o país passou por grandes 

mudanças em função da urbanização e da industrialização nos centros urbanos 

que se intensificaram, devido à presença da mão de obra masculina no campo 
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trabalhando com a lavoura, e a necessidade contratar mulheres para 

desenvolver o trabalho nas fabricas. 

Considerando que nesse momento histórico de industrialização era 

necessário um local para atender os filhos das operárias, as empresas passam 

a ter creches, sendo essa uma forma de manter as mães trabalhando e assim 

as mantinham satisfeitas, pois entendiam que seus filhos estavam amparados 

e rendiam mais em seu trabalho. 

 
Os donos das fábricas, por seu lado, procurando diminuir a 
força dos movimentos operários, foram concedendo certos 
benefícios sociais e propondo novas formas de disciplinar seus 
trabalhadores. Eles buscavam o controle do comportamento 
dos operários, dentro e fora da fábrica. Para tanto, vão sendo 
criadas vilas operárias, clubes esportivos e também creches e 
escolas maternais para os filhos dos operários (OLIVEIRA, 
1992, p. 18 apud PASCHOAL; MACHADO, 2009, p.83. Grifo 
meu) 

 

Partindo desse contexto histórico, a criação de creches voltada para o 

assistencialismo e o jardim de infância como preparatória para os níveis de 

ensino posterior, em que em ambas a princípio buscava o controle das classes 

sociais, uma forma de manipulação para o trabalho e consequentemente para 

a alienação social.  

Segundo o Referencial Nacional Curricular (1998, p.17) o atendimento 

institucional a criança pequena no Brasil e no mundo, apresenta ao longo de 

sua historia concepções bastante divergentes sobre sua finalidade social. 

Grande parte dessas instituições nasceu com objetivo de atender 

exclusivamente as crianças de baixa renda. 

Assim durante muito tempo as creches e outros programas pré-

escolares como estratégia para diminuir a pobreza e sanar problemas 

vinculados a sobrevivência das crianças, durante muitos anos se justificou 

como  entidades criadas de baixo custo, com aplicações orçamentarias 

insuficiente, com escassez de materiais adequados, instalações inadequadas e 

formação insuficiente de professores ou atendentes.  

Com isso percebe-se que este modelo se constitui para os pobres, 

onde as instituições eram financiadas e mantidas pelo poder publico o que na 

época significou em muitas situações, atuar de forma compensatória para 

sanar as supostas faltas e carências das famílias e de suas crianças. Esse 
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serviço era visto como um favor e era para poucos os selecionados para 

recebê-lo, a concepção educacional era marcada fortemente por um caráter 

assistencialista que não considerava fatores de cidadania que estavam 

vinculados a ideias de igualdade e liberdade da época. 

 Segundo Referencial Nacional Curricular (1998, p. 17) modificar essa 

concepção de educação assistencialista significa atentar para varias questões 

que vão muito além dos aspectos legais. Envolve principalmente assumir as 

especificidades da educação infantil e rever concepções sobre a infância, as 

relações entre classes sociais, às responsabilidades da sociedade e o papel do 

estado diante das crianças pequenas. 

Segundo Oliveira (2002, p. 97), “enquanto isso, alguns educadores e 

se preocupavam com a qualidade do trabalho pedagógico e se apoiariam o 

movimento de renovação pedagógica conhecida como “escolanovismo”. Assim 

vários debates ocorriam no país objetivando a transformação radical das 

escolas brasileiras, e nesses debates as questões educacionais eram centrais 

no discurso das políticas nacionais.  

Por mais de um século a roda de expostos foi à única instituição de 

assistência à criança abandonada no Brasil, e apesar dos movimentos 

contrários a essa instituição por parte de um seguimento da sociedade, foi 

somente no século XX, já em meados de 1950, que o Brasil efetivamente 

extinguiu-a, sendo ultimo pais a acabar com o sistema da roda dos enjeitados 

(MARCÍLIO, 1997). 

No período de abolição a escravatura no país, quando tivemos a 

migração para as grandes metrópoles e o inicio de uma republica ouve-se 

tentativas isoladas de proteção à infância, com o intuito de combater a 

mortalidade infantil, com isso foi criada creches por organizações filantrópicas, 

onde foram  criadas organizações de baixo custo voltadas ao atendimento de 

crianças pobres filhas de mães operarias que não tinham onde deixar seus 

filhos. 

 

Neste mesmo período foi criado o instituto de proteção a 
infância do Rio de Janeiro, pelo médico Arthur Monocorvo 
Filho, que tinha como objetivo atender as mães gravidas 
pobres e também dar assistência aos recém-nascidos, como 
distribuição de leites, consultas de lactantes, vacinação e 
higiene  dos bebes. Outra instituições importante foi o Instituto 
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de Proteção  e Assistência a Infância, este precedeu em 1919, 
a criação do departamento da criança, que tinha como objetivo 
não só fiscalizar as instituições de atendimento a criança, mas 
combater o trabalho da mães voluntarias que cuidavam, de 
maneira precária, dos filhos das trabalhadoras (KUHLMANN 
Jr.,1998).  

A forma precária de atendimento chamou atenção. Entretanto, mesmo 

com a ideia de fiscalização a omissão estatal somada ao atendimento 

assistencial e filantrópico e ausente de orientação pedagógica fez com que as 

creches continuassem sendo vistas como lugares de acolhimento, guarda e 

proteção dos filhos de mães carentes e trabalhadores.  

Pontua-se nesse momento histórico que a inserção feminina no 

mercado de trabalho em função da expansão industrial, a qual fez com que 

houvesse a necessidade de entidades para atender os filhos das operárias, o 

que não houve foi o cuidado para com essa instituição, tendo como 

consequência um longo período de olhares voltados a creches como sendo 

uma instituição assistencial, se materializando assim em uma construção de 

identidade fragmentada sem conceitos pedagógicos definidos, respigando nos 

profissionais que atendem nas instituições e nos debates que temos na 

contemporaneidade sobre o papel da educação infantil. Requícios de uma 

história construída sobre a ótica do capital, omissão do Estado sem diretrizes 

de funcionamento, tendo o infante não como sujeito de direitos devendo ser 

priorizado seu desenvolvimento pleno, mas, como um ser que precisava ser 

depositado em um determinado espaço para que suas mães, munidas de mão 

de obra barata pudessem ser úteis à indústria brasileira. 

Tendo em vista o grande aumento pela procura das mães 

trabalhadoras no governo de Getúlio Vargas, durante o período do Estado 

Novo (1937-1945), o Estado assume sua responsabilidade para com as 

creches, as quais passam a receber auxilio do Estado e dos Municípios nesse 

momento, mesmo que ainda com caráter assistencialista, mas, com agora 

passa a receber subsídios do Estado (SPADA, 2005). 

Um pouco mais a frente na história das creches é acentuada a  

preocupação de que todas as crianças deveriam estar inserias no processo 

educacional, iniciando assim um processo de regulamentação desse trabalho 

no âmbito da legislação, ou seja, estabelecendo as diretrizes pedagógicas e de 

recursos humanos com o objetivo de expandir a oferta de vagas e promover a 
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melhoria da qualidade de atendimento nesse nível de ensino. Nesse cenário a 

Constituição Federal de 1988 conhecida popularmente como "Constituição 

Cidadã" trouxe mudanças significativas em relação ao atendimento 

educacional. 

 A Constituição Federal, em seu art. 227, determina. 

 

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 á convivência familiar e comunitária, além de 
coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988, 
p.45) 

 

Cabe ao estado formular politicas, promover programas e disponibilizar 

recursos, para garantir a criança uma vida digna, de uma maneira que estará 

complementando a ação familiar, em razão da grande importância para a 

formação da pessoa, a educação infantil vem conquistando aos poucos seu 

espaço, pois é vista hoje como etapa inicial da Educação Básica e integrante 

dos sistemas de ensino. 

Além da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da criança e do 

adolescente de 1990, destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, que ao tratar da composição dos níveis escolares, inseriu a 

educação infantil como primeira etapa da educação básica. Destacando em 

seus artigos 29,30 e 31. 

 
Art.29- A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 
seis 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: I 
creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade. II- pré- escolas, para as crianças de quatro a 
cinco1 anos de idade. Art.31- Na educação infantil a avaliação 
far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental”. LDB- Seção II da Educação 
Infantil (BRASIL, 1996, p.12)  
 

                                                
1
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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A LDB (1996) determina no artigo 29, que a função educativa das 

instituições de atendimento à criança e ressalta que as mesmas têm por dever 

garantir que a criança aprenda a se socialize fisicamente e psicologicamente 

por meio da interação com outros indivíduos e complemente  a educação da 

família. No artigo 30, apresenta a divisão somente para determinar a idade das 

crianças, uma vez que, mesmo estando inseridas na educação infantil,  têm 

suas particularidades no que tange à idade, e por isso precisa de um 

atendimento adequado e de qualidade para cada fase de sua infância. 

Sendo assim a Política Nacional de Educação Infantil- pelo direito das 

crianças de zero seis anos à educação (2006), vem contribuir para um 

processo democrático de implantação das politicas públicas para as crianças 

de zero a cinco anos, ou seja, uma politica que promova os direitos da criança, 

que combata a miséria e coloque a educação de todos no campo dos direitos.  

 A educação infantil, é um direito conquistado e adquirido pelos 

cidadãos e, por isso muitas  crianças estão inseridas neste etapa de ensino.   

 
Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar 
(PNAD) do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), de 2003, apenas 37,7% do total de crianças com idade 
entre 0 e 6 anos frequentam uma Instituição de Educação 
Infantil ou de Ensino Fundamental. Quando considerada a 
população de 4 a 6 anos, a taxa de frequência à instituição é 
de 68,4%; e, quanto à população de 0 a 3 anos, esse 
percentual é de apenas 11,7%. Setenta e dois por cento desse 
atendimento encontra-se na rede publica, concentrando-se de 
maneira relevante no sistema municipal (66,97%), em função 
da maior pressão da demanda sobre a esfera que está mais 
próxima das famílias e em decorrência da responsabilidade 
constitucional dos municípios com relação a esse nível 
educacional (BRASIL, 2006, p.06). 
 

  

Embora a educação infantil tenha mais de um século de historia 

somente  nas últimas décadas foi  reconhecida com um direito da criança e da 

família e um dever do estado na garantia desse direito. Reconhecida como 

primeira etapa da educação básica assume diferentes funções, muitas vezes 

concomitantes, ou seja, ora assume uma função assistencialista, ora uma 

função compensatória e ora um caráter educacional nas ações desenvolvidas. 

Assim a visão de criança vem mudando a cada dia, as formas com que 

vem sendo vistas, aos poucos são alteradas e hoje em dia já estamos 
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vivenciando uma nova concepção de criança como um sujeito criador, capaz 

de estabelecer múltiplas relações, uma pessoa de direitos, um ser sócio 

histórico, que é produto de cultura e nela está inserido. 

Com isso, fica evidente que a professora2 tem que estar plenamente 

capacitado para exercer esta função com êxito, integrando os cuidados e a 

educação da criança.  

 

Essa nova dimensão da educação infantil articula-se com a 
valorização do papel do profissional que atua com a criança de 
0 a 6 anos, com exigência de um patamar de habilitação 
derivado das responsabilidades sociais e educativas que se 
espera dele. Dessa maneira, a formação de docentes para 
atuar na Educação Infantil, segundo o art.62 da LDB, deverá 
ser realizada em “nível superior admitindo-se, como formação 
mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal” 
(BRASIL, 2006, p. 11).  

  

Vemos então a importância da formação inicial para se atuar  na 

educação infantil, mas com isso não podemos deixar de lado também a 

formação continuada que é citada na Politica Nacional de educação infantil 

(2006), que são direitos e devem ser asseguradas a todos pelos sistemas de 

ensino. 

Outro documento importante intitulado: Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (2009), que vem nos trazer que o 

atendimento em creches e pré-escolas com um direito se firmou na 

Constituição de 1988, com o reconhecimento da educação infantil como um 

dever do estado, aonde já vimos que este processo resultou de grandes 

manifestações de pessoas que reivindicavam seus direitos, e que desde então 

vem passando por modificações ate chegar como esta hoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Utilizaremos a palavra no feminino, considerando que as mulheres se constituem a grande 

maioria que atua nessa etapa educacional. 
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 CAPÍTULO II: OS CUIDADOS E A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA: UM 

OLHAR PARA AS ROTINAS 

 

Segundo o Referencial Nacional Curricular (1998, p. 21) as crianças 

possuem uma natureza singular, que a caracterizam com seres que pensam e 

que sentem o mundo a sua maneira. Cada criança possui um sentimento 

especifico e um jeito de se interagir com o outro e com o mundo, as mesmas 

revelam um esforço para compreender esse mundo vivido, um mundo que para 

elas seria tão fácil de resolver, uma vez que, elas intende em um primeiro 

momento que tudo é dela, e que esta vinculada a ela, por isso que fica tão 

difícil entender que não é assim, e acima de tudo aprender a respeitar as 

vontades e particularidades de cada individuo.  

 Nesse processo de construção, que muitas vezes se dará por meio da 

brincadeira, a criança irá utilizar as mais diferentes linguagens e formulam 

ideias e hipóteses sobre aquilo que desejam desvendar. Com isso, entende-se 

que a criança constrói seu conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com outras pessoas e com o meio em que vive. O conhecimento 

não se constrói em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho 

de criação, significação e ressignificação (BRASIL 1998, p.22). 

Portanto, entende-se que não se pode desvincular a grande 

importância entre cuidados e o educar na ação das professoras, pois [...] "nas 

ultimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam para 

necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira 

integradas as funções de educar e cuidar" (BRASIL 1998, p.23). 

Entende-se que as instituições devem oferecer as crianças condições 

de aprendizagem por meio das brincadeiras orientadas pelos adultos, uma vez 

que esses devem preparar e se organizar para que tais atividades contribuam 

para o conhecimento da criança, pois a aprendizagem de natureza diversa 

somente acontecerá de maneira integrada no processo de desenvolvimento 

infantil. Com isso Mello; Farias (2010, p. 53), destacam que [...] acreditamos 

que planejar hoje o trabalho educativo, e as formas de organização da vida das 

crianças na educação infantil é projetar o futuro. 

Para haver um bom trabalho com as crianças, deve-se sim planejar e 

se organizar para passar o conhecimento necessário para os pequenos.  
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Com isso, a educação das crianças – ou seja, a forma como 
organizamos as experiências que propomos as crianças -  
assume o caráter de impulsionadora do desenvolvimento 
infantil. Com esses pressupostos, falamos em educação 
desenvolvendo, ou seja, uma educação intencionalmente 
organizada para impulsionar positivamente o desenvolvimento 
infantil (MELLO; FARIAS 2010, p. 55). 

 

Assim, educar significa proporcionar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagem de forma orientada, que possa contribuir para o 

conhecimento e desenvolvimento do pequeno cidadão, levando em conta, o 

relacionamento com o outro, o entendimento do mundo (BRASIL, 1998). 

Compreender e diferenciar suas emoções, de uma maneira que tenha um 

conhecimento das potencialidades corporais, estéticas e éticas, com o intuito 

de contribuir para a formação de um individuo  feliz e saudável. 

 

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 cuidar é um ao 
em relação a outro e a si próprio que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimentos específicos (BRASIL, 
1998, p. 25). 

 

O cuidado envolve tanto questões afetivas ou biológicas do corpo, 

embora sejam questões que todo ser humano precisa em comum, como tomar 

banho, ser alimentado e amado, temos também que tentar perceber a 

particularidade de cada criança. A cada fase a mesma apresentará uma forma 

distinta de se fazer ouvir, com isso deve-se estar atento a um choro, um olhar, 

até mesmo dar atenção ao que a criança está falando, ou seja, olhar em seus 

olhos e mostrar que realmente estamos interessados e queremos ouvi-la, para 

podermos intender a necessidade de cada uma, já que as necessidades 

básicas podem ser modificadas e acrescidas de acordo com o contexto social 

vivenciado.  

 

Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o 
outro, com sua singularidade, ser solidário com suas 
necessidades, confiando em sua capacidade. Disso depende a 
construção de um vinculo entre quem cuida e quem é cuidado 
(BRASIL 1998, p. 25).  
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É de suma importância que haja o afeto entre quem cuida e quem está 

sendo cuidado, pois de certa maneira é uma profissão onde se trabalha com 

formação de pequenas vidas, que necessitam como qualquer ser humano de 

amor e carinho. Para além desta questão, não se pode confundir que para 

atuar na educação infantil deve-se ter amor por crianças, mas não somente 

isso se deve acima de tudo gostar da pratica pedagógica com crianças, [...]é 

preciso que a  professora possa ajudar a criança a identificar suas 

necessidades e priorizá-las, assim como atende-las de forma adequada 

(BRASIL 1988,p. 25). 

Assim deve-se acima de tudo dar atenção à criança, vendo ela como 

um cidadão que esta em crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua 

particularidade, olhando e ajudando em suas necessidades, onde espera-se 

que a professora se interesse sobre o que este pequeno individuo pensa e 

sente, como ele vê o mundo e o que ele sabe sobre o mesmo, ajudando-o  a 

ampliar seus conhecimentos e suas habilidades. Dessa forma aos poucos irá 

se tornar mais independente e autônoma.  

 
Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar 
é imprescindível que haja riqueza e diversidade nas 
experiências que lhes são oferecidas nas instituições, sejam 
elas mais voltadas às brincadeiras ou às aprendizagens que 
ocorrem por meio de uma intervenção direta (BRASIL, 1998. p 
27).  

 

Entende-se que a brincadeira virá como uma linguagem, ou seja, uma 

forma de expressar sentimentos, a brincadeira é uma linguagem infantil que 

mantem um vínculo com aquilo que não é brincadeira, a brincadeira mostra que 

a criança tem o domínio da linguagem simbólica, pois é uma ação que ocorre 

por meio da imaginação [...] isto quer dizer que é preciso haver consciência da 

diferença existente entre brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 

conteúdo para realizar-se (BRASIL 1988, p. 27). Com isso para brincar, é 

necessário que a criança se aproprie de elementos de sua realidade imediata, 

de uma forma que a mesma atribua novos significados de uma maneira que a 

brincadeira tem uma peculiaridade, onde ocorre por meio da articulação entre a 

imaginação da criança e a realidade vivida pela mesma, o que podemos 

entender ser como uma imitação modificada de uma realidade vivenciada. 
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Isso significa que uma criança que, por exemplo, bate  
ritmicamente com os pés no chão e imagina-se cavalgando um 
cavalo, está orientando sua ação pelo significado da situação e 
por uma atitude mental e não somente pela percepção imediata 
dos objeto e situações (BRASIL 1988, p. 27).   

 

Quando brincam, as crianças assumem papeis, fazem gestos, que 

pode ter outro significado do que estão mostrando no momento, elas no ato da 

brincadeira interiorizam determinados modelos de adultos, de diversos grupos 

sociais, que fará com que a criança se constitua em sua infância. 

 Nas brincadeiras, as crianças transformam conhecimentos que já 

foram adquiridos em conceitos gerais como o de brincar, pois segundo BRASIL 

(1998) para assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança deve 

conhecer alguma de suas características. Seus conhecimentos provem da 

imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família 

ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas 

assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. 

A criança tem várias fontes de conhecimentos, e é no ato de brincar 

que a criança irá estabelecer os vários vínculos e características do papel 

assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papeis, 

tento então consciência disso, estará usando isto para outras situações de seu 

cotidiano. 

Para brincar, é preciso que a criança seja independente neste ato, ou 

seja, que esta seja livre pra fazer suas escolas e desempenhar seus papeis 

dentro do contexto da brincadeira, dentro das brincadeiras imaginativas e 

criadas por elas mesmas, as crianças podem associar através de seus 

pensamentos a resolução de problemas existentes que lhes são importantes e 

significativos. Portanto quando se brinca, cria-se um lugar, onde a criança 

experimenta o mundo e internaliza uma compreensão individual sobre as 

pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos. 

 

O brincar apresenta-se por meio de varias categorias de 
experiência que são diferenciadas pelo uso do material ou dos 
recursos predominantes implicados. Essas categorias incluem: 
movimento e as mudanças da percepção resultantes 
essencialmente da mobilidade física das crianças; a relação 
com os objetos e suas propriedades físicas assim com a 
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combinação e associação entre eles; a linguagem oral e 
gestual que favorecem vários níveis de organização a serem 
utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como papeis, 
situações, valores e atitudes que se referem á forma como o 
universo social se constrói; e, finalmente, os limites definidos 
pelas regras, construindo-se em um recurso fundamental para 
brincar. Estas categorias de experiências podem ser agrupadas 
em três modalidades básicas, quais sejam, brincar de faz-de-
conta ou com papeis, considerada como atividade fundamental 
da qual se originam todas as outras; brincar com materiais de 
construção e brincar com regras (BRASIL 1998, p. 28). 

 

Assim se vê que as brincadeiras de faz-de-conta, jogos de construção 

e aqueles que possuem regras, como jogos de sociedade, ajudam na 

ampliação dos conhecimentos da criança por meio de atividades lúdicas. É, 

portanto, papel da professora, promover as brincadeiras e estruturá-las na vida 

da criança, pois consequentemente é ela que irá por meio de fantasias, 

brinquedos, jogos, ou oferta de terminados objetos irá organizar sua base 

estrutural. 

Entende-se que por meio  das brincadeiras, a professora poderá 

conhecer  as manifestações da criança sozinha ou em grupo, uma vez que 

estará observando seu desenvolvimento motor, cognitivo e social, registrando a 

capacidade de uso da linguagem, assim como a capacidade de se relacionar 

como outro de recursos emocionais e afetivos que dispõem. 

O direcionamento intencional, baseado nas observações das 

brincadeiras das crianças, disponibilizando materiais adequados, espaço 

estruturado para brincar, propicia um enriquecimento das imaginações criativas 

e organizacionais infantis. Com isso cabe a professora organizar-se para que 

as brincadeiras ocorram de forma diversificada para que a criança possa ser 

livre para escolher o tema que quer desenvolver em sua brincadeira e 

imaginação, pois assim estarão elaborando de forma independente suas 

emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. 

 

É preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira 
as crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as 
mais diversas esferas do conhecimento, em  uma atividade 
espontânea e imaginativa. Nessa perspectiva não se deve 
confundir situações na quais se objetiva determinadas 
aprendizagens relativas e conceitos, procedimentos ou atitudes 
explicitas com aquelas na quais os conhecimentos são 
experimentados de uma maneira espontânea e destituídos de 
objetivos imediatos pelas crianças. Pode-se, entretanto, utilizar 
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os jogos, especialmente aqueles que possuem regras, como 
atividades didática. É preciso, porem, que o professor tenha 
consciência que as crianças não estarão brincado livremente 
nestas situações, pois há objetivos didáticos em questão  
(BRASIL 1988, p. 29). 

   

O aprendizado em situações orientadas levará a criança a trabalhar 

com diversos conhecimentos. Estas atividades não deve somente estar 

pautada na proposta pedagógica, mas essencialmente, na escuta das crianças 

e na compreensão do papel que desempenham dentro da experimentação e do 

erro na construção do seu conhecimento. 

Para que a aprendizagem ocorra com êxito e sucesso, é preciso que a 

professora considere alguns pontos no seu trabalho, como: a interação de 

crianças da mesma idade e de idades diferentes, os conhecimentos prévios, a 

individualidade e a diversidade, o grau de desafio que as atividades 

apresentam e o fato de que devem ser significativas e apresentadas de 

maneira integrada.  

Com isso Batista (2008) esclarece que que não se pode deixar de olhar 

para a organização de espaços  onde os mesmo deverão ser organizados de 

modo que os materiais sejam de fácil acesso as crianças, é de grande 

importância um espaço para expor os registros das crianças, suas produções 

coletivas, suas fotos, suas conclusões e descobertas. 

Uma das propostas é dividir as salas de aula em cantos (Canto da 

fantasia, da biblioteca, dos jogos, da musica, do supermercado, do cabeleireiro, 

do museu etc.) que favorece a autonomia das crianças na escolha da atividade 

a ser realizada, diminuindo, assim, o tempo de espera das mesmas entre uma 

atividade e outra. 

Acredita-se que o trabalho pedagógico deve  respeitar a criança, 

quanto ao seu desenvolvimento, especificidades e direitos, ou seja, sua 

imaginação, suas essência lúdica, sua imensa curiosidade, seu 

desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social, sua necessidade de ajuda 

quando for necessário o cuidado com sua alimentação, corpo e pertences. Vale 

lembrar que esta proposta pedagógica descrita deve ser, desempenhada e 

planejada, na proposta pedagógica de cada instituição.  

Segundo Moreno (2007, p. 57) a proposta pedagógica de um centro de 

educação infantil é um documento a ser construído no coletivo, capaz de 
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delinear tarefas e desafios em prol da educação da criança de zero a seis 

anos, em prol, também, de suas famílias. 

A proposta pedagógica deve priorizar o brincar  pois através da 

brincadeira  a criança constrói saberes, e se desenvolvem nos aspectos físico, 

cognitivo e social.  

Assim, todo esse processo de formação, começará desde o 

nascimento da criança, onde junto da família a mesma iniciará seu processo de 

educação. A instituição tem o papel de dar continuidade a esse trabalho de 

uma maneira a acrescentar conceitos científicos no cotidiano da criança, pois 

se acredita que os primeiros anos de vida são de suma importância para o 

desenvolvimento de toda sua personalidade e para a aquisição das habilidades 

motoras, perceptivas, cognitivas, linguísticas, sociais. 

As experiências iniciais da vida dos bebês com o mundo externo, 

percebida por seus sentidos: visão, audição, olfato, paladar, determina a 

estruturação de seu cérebro, capacitando-o a criar ou modificar conexões e a 

moldar, assim, a forma como aprenderão, pensarão e comportarão para o resto 

de sua vida. Com isso as crianças brincam se deslocam, manipulam, 

experimentam sozinhas ou com o outro que assim vão contribuindo para o seu 

conhecimento e passando a ser seres sociais, desta maneira o educador deve 

promover esta interação deste os primeiros meses de vida onde o mesmo 

estará permitindo que a criança conheça a realidade e consiga aos poucos 

representá-la e modificá-la. 

Segundo Batista (2008, p. 89) “a observação, a experimentação, a 

imitação e a interação são básicas para chegar a compreensão e a 

transformação da realidade”. Por isso o bebê, a princípio, conhece o que o 

rodeia por ações que realiza, depois atua com imagens e, finalmente, chega a 

outro sistema de representação: a linguagem verbal, segundo a autora. 

Com isso vemos que a criança irá se formar e se desenvolver por meio 

através da experimentação, através de situações que os educadores e sua 

família propuserem a ela, para que os mesmos promovam esse 

desenvolvimento de forma linear e significativa é de grande importância e 

relevância, sempre estar atento à especificidade de cada uma em individual e 

em participações em grupo, ou seja. 
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Batista (2008, p. 89) ressalta que as crianças muitas vezes não podem 

ou não utilizam palavras para demonstrar seus humores, preferências ou 

necessidades. Usam sons, modos de andar, expressões faciais formas de 

olhar (ou o evitam) para demostrar o que desejam. Devemos, portanto, 

responder as “dicas” e aos sinais das crianças na parte das situações, pois elas 

se tornam mais seguramente “ligadas” quando os adultos que cuidam delas 

tentam “ler” esses sinais e respondem a eles com sensibilidade. A criança 

começa a aprender e acreditar que, quando sorri, alguém lhe sorrirá de volta; 

quando está aborrecida, alguém a confortará; quando faminta alguém a 

alimentará. São as primeiras e, talvez, a mais importante ligações de 

sensibilidade e solidariedade com o mundo que a cerca (BATISTA, 2008).  

A criança tem grande necessidade de atenção por isso, falar com ela, 

contar e ler sobre seu cotidiano sua vivência suas experiências, sempre 

descrevendo de maneira clara, confere à mesma uma base de aprendizado 

para seu desenvolvimento futuro. Entende-se que mesmo que a criança não 

compreenda o significado das palavras, será mediante este processo de 

conversa  que aparecerá a linguagem.  

 Segundo Batista (2008, p. 90), “quando o bebê ouve repetirem e 

repetirem as mesmas palavras, a região do cérebro que gerencia a fala e a 

linguagem se desenvolve”. Quanto maior a conversação, mais essa parte do 

cérebro se desenvolve. A mediação do adulto é imprescindível para o 

desenvolvimento desta criança, uma vez que vimos à necessidade de estar 

sendo estimulada para que haja êxito em seu desenvolvimento. 

Parte disso a grande necessidade de estabelecer rotinas para que se 

haja um melhor desenvolvimento da criança, sendo que a rotina acompanhada 

de sentimentos agradáveis irá tranquilizaras, já que as experiências tem que 

ser positivas e repetidas de uma maneira que irão proporcionar ao cérebro 

fortes conexões entre os neurônios. Desta forma, a criança terá uma sensação 

de segurança e ao mesmo tempo estarão aprendendo, o que esperar de seu 

ambiente e assim passando a entender esse mundo que está ao seu redor. 

 Na rotina de uma criança, deve sempre usar da disciplina, pois 

conforme as crianças vão crescendo, no seu cotidiano irá surgindo novas 

curiosidades e ao mesmo tempo novas frustações, sendo estas intensas ou 
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não, as crianças neste processo necessidade de limites e supervisão 

cuidadosa e amorosa de um adulto, pois segundo (BATISTA 2008, p. 91). 

Estudos e pesquisas revelam que a forma como os adultos 

estabelecem essa disciplina é crucial no desenvolvimento posterior da criança. 

Nossas crianças são naturalmente impulsivas e, sem noção de perigo, irão 

machucar-se, cair ou gritar porque seu sentimento de frustação e raiva por 

vezes excedem a sua habilidade de controlar a si mesma. Ensiná-las a ter 

autocontrole é um longo processo. 

 Mas não se deve esquecer que a criança tem diferentes 

temperamentos e diferentes velocidades de amadurecimento, com isso se deve 

propiciar um atendimento de qualidade e excelência para o aprendizado desta 

criança, seja em seu âmbito escolar ou familiar. 

Com isso entende-se que educação crianças pode ser um ato 

maravilhoso e ao mesmo tempo um grande desafio na sociedade, por isso 

precisa-se de profissionais capazes e com vontade de fazer a diferença em 

relação ao aprendizado na educação infantil. Propiciar a estas crianças 

condições de cuidados, e aprendizado por meio  do cuidado, pois não se pode 

esquecer que para a criança, o adulto tem um papel muito importante e 

significativo em seu desenvolvimento,  segundo Batista (2008, p. 92) A 

profissionalização da professora é fundamental, visto que essa condição lhe 

confere capacidade e habilidade para conhecer e saber respeitar o ritmo de 

cada criança, para ter atitude aberta e receptiva para apreender e observar, e 

para viver com crianças até 3 anos. 

Assim será garantido a nossas crianças, o direito de viver plenamente 

a infância. Desejamos a nossas crianças uma infância de direitos, de comer, de 

brincar, de morar, receber educação e principalmente o direito da infância.  
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CAPÍTULO III: PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS SOBRE CUIDAR E 

EDUCAR NA ESCOLA INFANTIL 

 

3.1Procedimentos metodológicos.  

 

Este estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica e de 

campo, já que “para se realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto 

entre os dados, as evidencias, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele (LUDKE, 1986, p. 

01).   

Participaram da pesquisa seis professoras que atuam em uma escola 

da rede privada de ensino. Esta instituição esta situada na região central de 

Londrina e atende crianças de 0 a 5 anos de idade.  

Quanto à formação inicial das participantes, verificamos que duas têm 

o segundo grau completo-magistério, uma em Pedagogia incompleto, duas 

Pedagogia e uma superior incompleto em estética. As idades variavam entre 

17 anos a menor idade e 44 anos a maior idade.  

Considerando que o objetivo principal, foi conhecer a percepção 

dessas profissionais sobre a integração entre os cuidados e a educação no 

cotidiano da educação infantil, optamos como instrumento de coleta de dados o 

questionário. Os aspectos abordados foram: finalidades da educação infantil; 

conteúdos específicos relacionados à educação infantil no curso de formação 

inicial; integração entre cuidados à educação nos momentos que envolvem a 

rotina do banho, alimentação, sono, outros; significado do termo: trabalho 

pedagógico com criança; o brincar como metodologia de trabalho; participação 

da família nas atividades na escola infantil; opinião das professoras, sobre a 

atuação dos pais no cotidiano da instituição; valorização profissional; sugestões 

para a melhoria do trabalho docente no que tange às condições de trabalho, 

salário, reconhecimento da direção e coordenação pedagógica, família, 

governo, outros; formação continuada. 

Consideramos que um trabalho pedagógico de qualidade é de suma 

importância para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Por isso a 

professora deverá estar devidamente capacitada para atender os inúmeros 

desafios colocados nessa etapa educacional.  
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Para Batista (2009) a criança possui, aptidões para a sinceridade, 

compreensão, curiosidade e espontaneidade, que no seu processo de 

desenvolvimento são amortecidas pela alfabetização, pela educação, pela 

razão, pelo autoconhecimento e pela vergonha. A experiência vivida por elas 

serão desenvolvidas em grande parte no âmbito escolar e contribuirá para seu 

desenvolvimento cognitivo e afetivo. Daí a relevância de uma ação profissional 

que unifique os cuidados e a educação da criança nos momentos que 

envolvem a rotina na educação infantil. 

 

3.2 Analise e discussão de dados 

Durante o percurso estudado, tomamos como objeto de análise o 

trabalho pedagógico das professoras a partir de suas concepções no fazer 

diário com a criança. Na realidade, a criança desde seu nascimento e ao longo 

de seu crescimento, demonstrará por meio de suas diferentes linguagens, 

curiosidade em diversos assuntos.  

 

A necessidade de compreender as crianças exige caracterizá-
las concreta e historicamente. Para isso, é preciso desvendar 
as relações entre os condicionamentos sociais, políticos, 
econômico se culturais, das quais emerge o conceito de 
criança (BATISTA 2009, p.20).   

 

 Desta maneira o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998), destaca os objetivos gerais para essa etapa, que são:  

 

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 
cada vez mais independente, com confiança em suas 
capacidades e percepções de suas limitações; Descobrir e 
conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando 
hábitos e cuidados com a própria saúde e bem-estar; 
Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de 
vista com os demais, respeitando a diversidade e 
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; Brincar, 
expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 
necessidades; Conhecer algumas manifestações culturais, 
demostrando atitudes de interesse, respeito e participação 
frente a elas e valorizando a diversidade (BRASIL, 1998, p. 64). 
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A partir desses objetivos, podemos evidenciar que esses reafirmam o 

desenvolvimento integral da criança como finalidade principal da educação 

infantil. Dessa maneira, ao perguntarmos sobre a opinião das participantes 

sobre os objetivos do trabalho com crianças, verificamos que de maneira geral, 

as ações piorizam a psicomotricidade, a cognição e a socialização infantil. 

Além disso ressaltaram o trabalho com a autonomia moral, a ludicidade e 

diferentes situações trocas de experiências entre os pares.  

Evidenciamos que as participantes têm claro quais são as finalidades 

da educação infantil, onde se deve proporcionar o desenvolvimento da criança, 

levando a se desenvolver de forma a respeitar seus princípios e ludicidade, 

para que desta maneira o seu desenvolvimento acontece de forma direcionada, 

mas ao mesmo tempo livre para pensar e se expressar em determinados 

assuntos vivenciados em seu dia a dia. 

Na segunda questão, perguntamos sobre os conteúdos específicos 

relacionados a educação infantil no curso de formação inicial (Magistério ou 

Pedagogia) e a importância para a atuação docente. Verificamos que  quatro 

professoras responderam que sim, que receberam conteúdos específicos 

relacionados a educação sendo no magistério e na graduação de Pedagogia. 

As mesmas afirmaram que esses conteúdos foram de suma importância para 

sua atuação com as crianças, mas também colocaram que acreditam que 

tenha faltado mais metodologiaa. Ressaltaram também, que nos cursos de 

formação há muita teoria em detrimento da prática. As outras duas, colocaram 

que não, pois não fizeram cursos específicos na área da educação infantil, que 

trabalham colocando em prática experiências vivenciadas em seu dia a dia. 

 

O trabalho direto com as crianças pequena exige que o 
professor tenha uma competência polivalente. Ser polivalente 
significa ao professor cabe trabalhar com conteúdos de 
naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos 
essenciais até conhecimento específicos provenientes das 
diversas áreas do conhecimento (BRASIL 1998, p. 41). 

 

É de grande importância uma formação inicial sólida seja no curso do 

magistério ou na graduação em Pedagogia, já que os conhecimentos 

adquiridos nos processos formativos instrumentalizam a futura profissional à 

um atendimento de qualidade para as crianças. Vale ressaltar que a formação 
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continuada deve ser privilegiada durante os anos de atuação, pois percebemos 

que duas participantes não realizaram curso de formação para a docência, tão 

pouco estão se especializando na área, o que resulta num trabalho 

fragmentado e sem qualidade; uma prática vazia de conhecimentos que pode 

comprometer o desenvolvimento da criança. 

 Na terceira questão, perguntamos sobre os momentos da rotina (banho, 

alimentação, sono, outros) e a integração entre os cuidados a educação da 

criança. De um modo geral, todas responderam que em vários momentos há a 

possibilidade da unificação desses dois elementos, pois uma delas detalhou:  

 

“Na Educação Infantil cada momento, seja ele durante a rotina 
ou na parte pedagógica, e o momento de se estar estimulando 
as crianças e enriquecendo seus conhecimentos como, por 
exemplo, algumas partes dos seus corpinhos, etc.” 

(PROFESSORA PARTICIPANTE, 2015). 
 
 

Com isso percebemos que elas acreditam ser de suma importância a 

integração entre cuidado e educação, e colocam em prática na sua própria 

ação pedagógica.  

 

As rotinas associadas a sentimentos agradáveis são 
tranquilizadoras para as crianças, por exemplo, uma criança de 
um ano e meio sabe que é hora da soneca porque sua mãe 
cantou “nana, nenê” e fechou as cortinas, o que ela sempre faz 
(BATISTA 2008, p. 90). 

 

Desta maneira, a criança necessita da rotina para se habituar a um 

espaço ou lugar, fazendo associação com as brincadeiras, deixará tudo mais 

prazeroso e lúdico.  

 Na quarta questão, perguntamos sobre a percepção das professoras 

sobre o significado do termo: trabalho pedagógico com crianças. As 

profissionais responderam que seria ensinar, estimular a criança, desenvolver a 

coordenação motora, explorar o aprendizado, onde se transmitir conhecimento 

sem simplesmente “derramar“ conteúdos. Ensinar e reconhecer os 

conhecimentos prévios das crianças, contribuir para os conhecimentos físico, 

social e intelectual, organizar o tempo e o espaço, assim como as rotinas de 

atividades, onde se ensina a mesma a ter autoconfiança, acreditarem em si 
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mesma, no seu potencial. Trabalhar com a criança a sua capacidade e que 

seja um trabalho prazeroso e não um trabalho árduo e rotineiro, sem 

significado para a mesma.  

O trabalho pedagógico deve se desenvolver de modo a respeitar as 

indicações da proposta pedagógica da instituição, pois:  

 
Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam 
seus direitos civis, humanos e sociais; assumir a 
responsabilidade de compartilhar e complementar a educação 
e cuidado das crianças com as famílias; possibilitando tanto a 
convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto a 
ampliação de saberes e conhecimento de diferentes naturezas; 
promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre 
as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao 
acesso a bens culturais e as possibilidades de vivencia da 
infância; construindo novas formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, 
a sustentabilidade de dominação etária, socioeconômica, 
étnico racial, de gênero, racional, linguística e religiosa 
(BRASIL 2010, p. 18). 

 

Este trabalho deve ser oferecido de forma a garantir todos estes 

requisitos, de uma maneira que a instituição garanta a criança o acesso ao 

processo de apropriação, renovação e articulação dos conhecimentos e as 

aprendizagens de diferentes linguagens que serão desenvolvidas garantindo-

lhe o direito a proteção, a saúde, liberdade, brincadeiras, convivência e 

interação com outras crianças para que possa se desenvolver de maneira 

plena.  

 Na quinta questão, perguntamos sobre as brincadeiras como 

metodologia de trabalho na sala de aula. Todas responderam que sim, que 

utilizam o brincar durante o dia ou parte dele. Também utilizam de contação de 

histórias, jogos e brincadeiras que estimulem o desenvolvimento das crianças 

em espaços externos e internos da instituição. 

 Na sexta questão, perguntamos sobre a frequência da participação das 

famílias nas atividades que envolvem a rotina na escola infantil. A maioria 

respondeu que os pais participam em eventos comemorativos em sua maioria, 

que um ou outro que participa mais, fazendo questionamentos sobre a vida 

escolar de seu filho. As mesmas acreditam que esta participação deveria ser 

mais assídua, visando que a educação infantil é uma etapa muito importante 

para essas crianças, mas que muitas vezes os pais se preocupam mais com os 
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cuidados para seus filhos do que com o desenvolvimento que esta criança esta 

tendo. 

  Uma das entrevistadas respondeu que não, que os pais não participam 

que somente participa se for solicitado. Assim, destacou que acredita que os 

mesmo deveriam ter mais interesse pela educação de seus filhos. 

O uso do brincar na Educação Infantil prevê, principalmente, a 
utilização de praticas agradáveis e adequadas as crianças, 
capazes de fazer acontecer o aprendizado, dentro e fora do 
”seu mundo”, das coisas que lhes são importantes e naturais, e 
que respeitam as características próprias das crianças, seus 
interesses e esquemas próprios de raciocínio (BATISTA 2008, 
p. 102). 

 

 Sendo assim, a brincadeira é de grande importância para o 

desenvolvimento da criança dentro da educação infantil, vendo que o professor 

deve estar atento e oferecer várias oportunidades de brincadeiras sendo elas 

dirigidas ou livres, mas sempre com o intuito de agregar conhecimento e novas 

sensações aos pequenos que estão participando da mesma. 

 Na sétima questão foi perguntado: Você se sente socialmente 

reconhecida e valorizada como profissional da educação infantil? Dê sugestões 

para a melhoria do trabalho docente no que tange às condições de trabalho, 

salário, reconhecimento da direção e coordenação pedagógica, família, 

governo, outros. 

Em sua maioria as profissionais, responderam que não, que acreditam 

que deveriam ter salários melhores, uma vez que a instituição particular 

remunera muito mal seus profissionais, carga horário de trabalho sobrecarrega 

muito, uma vez que as mesmas precisam trabalhar o dia todo para conseguir o 

mínimo de um salario decente, que os pais não valorizam o trabalho dos 

profissionais com seus filhos, que elas acreditam serem tratadas como babas e 

não como professoras que estudaram e se capacitaram para poder passar e 

atender as crianças de uma melhor  maneira e com conhecimentos específicos 

sobre a mesma. 

 

Embora não existam informações abrangentes sobre os 
profissionais que atuam diretamente com as crianças nas 
creches e pré-escolas do país, vários estudos tem mostrado 
que muitos destes profissionais ainda não têm formação 
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adequada, recebem remuneração baixa e trabalham sob 
condições bastante precárias. (BRASIL 1998, p.39)  

 

As condições de trabalho e as formas que são contratadas as 

profissionais, acaba prejudicando muito o trabalho a ser desenvolvido com as 

crianças, pois pode se perceber dentro desta instituição que os critérios de 

contratação não são tão rigorosos e com isso as profissionais acabam se 

sujeitando a baixos salários e não procuram se capacitar para exercer tamanha 

função. 

Na oitava e última questão, foi perguntado: Como acontece a sua 

formação continuada? (participação em eventos, cursos, seminários, leitura de 

livros, artigos, outros...). 

Em maioria as profissionais responderam que fazem sua formação 

continuada através de leitura buscada por elas mesma, em livros e na internet 

com artigos e reportagens sobre a educação infantil e uma das profissionais 

afirmou estar buscando esta formação continuada, através de um curso de 

especialização que esta fazendo no momento em educação infantil e 

alfabetização e todas acredita que a formação continuada tem uma grande 

importância para desempenhar seu papel como professora. 

Com isso, segundo (BRASIL 1998) pode se ver que a formação 

continuada deve ter hora e lugar especialmente destinado a formação deve 

possibilitar o encontro entre os professores para troca de ideias sobre a pratica, 

para supervisão, estudos sobre os mais diversos temas pertinentes ao 

trabalho, organização e planejamento da rotina, do tempo e atividades e outras 

questões relativas ao projeto educativo. 

Podemos perceber através deste questionamento que os professores 

entrevistados em sua maioria pesam e agem igualmente em diversos assuntos 

e aspectos relacionados a educação infantil, mas, pode se perceber uma 

precariedade em argumentos e pensamentos o que de alguma forma reflete 

em sua prática com as crianças, seja o baixo valor do salário a falta de 

reconhecimento como um profissional capacitado para exercer devida função 

ou ate mesmo a precariedade dentro das contratações, onde não se exige o 

mínimo de formação para esses profissionais que estão lidando com crianças 

que serão nosso futuro.  
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Com isso pudemos perceber que ainda esta muito distante a teoria da 

pratica dentro desta instituição, pois por mais que na pratica a teoria acontece 

diferente, mas precisamos dela para nos pautar e fazer um bom trabalho com 

nossas crianças.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante nossa revisão da literatura evidenciamos que a educação 

infantil caminhou a passos curtos, que a visão assistencialista permeou durante 

um longo período, e que essa deixou seus resquícios até os dias de hoje, uma 

vez que muitos ainda veem os espaços de educação infantil como espaço de 

cuidados. 

Entretanto, apesar do retardo em se disseminar o quanto essa etapa 

da educação básica é preponderante a formação da criança e 

consecutivamente do adulto, os estudiosos, leis e diretrizes estão sendo 

contempladas de forma a priorizar uma educação infantil de qualidade. 

De forma ampla a educação infantil deve ser assistida como a etapa 

base para toda a formação do sujeito, é onde a criança irá desenvolver suas 

potencialidades e irá se firmar enquanto sujeito histórico que merece atenção e 

respeito, pois se pensarmos que uma educação infantil de má qualidade irá 

influenciar o sujeito durante todo o percurso de sua vida, essa com certeza 

teria o respeito tanto do poder público quanto dos profissionais que nela atuam. 

A falácia que trabalhar com criança nessa etapa é simples, é fácil, 

trata-se apenas de discurso de profissionais sem qualificação e sem 

conhecimento da importância dessa etapa e de como deve ocorrer o trabalho 

pedagógico na mesma. 

Evidenciamos na pesquisa de campo que alguns professores que 

trabalham na escola utilizada com objeto de estudo, não têm formação 

especifica para estar em sala de aula, o que implica em como ela irá conduzir 

sua prática. Falando em prática algumas elucidaram que durante a formação 

deveriam ter mais atividades práticas, porém de que lhes serve a prática sem 

teoria alguma? Prática e teoria dependem uma da outra, caminham juntas, não 

se dissociando uma da outra.  

Nesse cenário o trabalho do professor deve seguir uma rotina que 

tenha como objetivo desenvolver integralmente a criança por meio do lúdico de 

suas vivências sociais, em prol de uma educação de qualidade que garanta 

efetivamente o direito da criança a educação e a essa etapa da educação 

básica. Ainda há muito o que se fazer, uma vez que foi apurado que ainda tem-

se professores que não tem formação para atuar na área, entretanto essa é 
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uma realidade que permeia muito mais o ensino privado do que o público, 

porém não deve ser aceito em nenhuma das esferas. 

Os professores deve sempre buscar por novos conhecimentos, mas, 

não se deve fechar os olhos para o compromisso da instituição para com a 

formação continuada de seus profissionais. 

Contudo, pelo viés dos entrevistados esses parecem estar em 

concordância com o mínimo de cuidados esperados no que tange o trabalho 

pedagógico na educação infantil, porém ainda a pontos a serem pensados, 

como a formação inicial e continuada, os salários, a fragmentação da teoria em 

relação a prática, sendo esses exemplos de situações que devem ser 

superados, e temas para outras discussões, encerrando por enquanto, as 

reflexões e análises sobre a percepção dos professores sobre a organização 

do trabalho pedagógico na educação infantil, o qual tem sido preocupação dos 

professores e ainda deve ser dedicada muita atenção e cuidado para com o 

tema e com essa etapa da educação básica. 
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 APÊNDICE  

Roteiro de Entrevista 

QUESTIONÁRIO 

I- INSTRUÇÃO 

O presente questionário visa coletar dados para o trabalho de conclusão do 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, intitulado: “A 

Percepção das professoras sobre a organização do trabalho pedagógica 

na Educação Infantil”. Tendo em vista que as respostas irão contribuir para 

uma melhor compreensão da atuação docente neste nível de ensino, 

agradecemos sua colaboração. 

 

PARTE I: 

II – DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS. 

Nome (Iniciais): ______________________________________Idade:_______ 

Escolarização: ___________________________________________________ 

Tempo de atuação na Educação Infantil:_______________________________ 

 

PARTE II: 

III – QUESTÕES. 

1) Na sua opinião, quais as finalidades da Educação Infantil? 

 
2) Você recebeu conteúdos específicos relacionados à educação infantil no 

seu curso de formação inicial? (Magistério ou Pedagogia). Achou importante 

para sua atuação como professora? Justifique. 

 

 

3) Em que momentos da rotina (banho, alimentação, sono, outros...) você 

integra os cuidados à educação da criança? 

 

4)O que significa para você o termo, “trabalho pedagógico com criança”? 

 

5)Você utiliza o brincar como metodologia de trabalho? Em que momentos? 
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6) A família participa das atividades na escola infantil? Com que freqüência? 

Na sua opinião, como deveria ser a atuação dos pais no cotidiano da 

instituição?  

 

7) Você se sente socialmente reconhecida e valorizada como profissional da 

educação infantil? Dê sugestões para a melhoria do trabalho docente no que 

tange às condições de trabalho, salário, reconhecimento da direção e 

coordenação pedagógica, família, governo, outros. 

 

8) Como acontece a sua formação continuada? (participação em eventos, 

cursos, seminários, leitura de livros, artigos, outros....)   

 
Obs: Por razões éticas, será omitido o nome da instituição na análise das 
respostas e no resultado da pesquisa.   

 

 

 
 
 


