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RESUMO 
 
 

O trabalho pedagógico na educação infantil deve ser bem organizado, de forma que 
aconteça a relação entre o cuidar, o educar e o brincar no cotidiano das instituições. 
Nesse sentido, elegeu-se como questão-problema: Como organizar a rotina e as 
atividades lúdicas nas instituições de educação infantil para que o cuidar e o educar 
não se separem? Portanto, elencamos como objetivo, demonstrar a relevância da 
rotina pedagógica como elemento articulador entre o cuidar, o educar e o brincar na 
organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Quanto á metodologia 
trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-participante, uma vez que 
utilizamos como procedimento de coleta de dados, elementos observados e 
vivenciados pela autora numa instituição de educação infantil do município de 
Londrina-PR. O processo educativo é uma tarefa que deve ser muito bem pensada. 
É de responsabilidade do educador e das instituições organizarem o trabalho 
pedagógico, com propostas que promovam o desenvolvimento das habilidades dos 
pequenos com práticas de cuidados e integração entre os aspectos físicos, 
emocionais, afetivos, cognitivo/linguístico e sociais na criança. No que diz respeito 
aos resultados, percebemos que mesmo que, alguns estudos apontem um 
distanciamento entre o cuidar, o educar e o brincar, é possível exercer práticas na 
educação infantil que contemplem esses três aspectos em uma rotina organizada e 
planejada a fim de promover o desenvolvimento e a autonomia das crianças. Por fim, 
para que a inter-relação entre o cuidar, o educar e o brincar aconteça em todos os 
espaços, é necessário um repensar das práticas na Educação Infantil. 
 

Palavras-chave: Educação Infantil. Trabalho Pedagógico. Cuidar. Educar. Brincar. 
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ABSTRACT 
 
 

The pedagogical work in Children Education must be well organized in a way that 
occur the ratio between caring, educating and playing in the daily life of the 
institutions. So, it was elected as anissue: How to organize the routine and playful 
activities in Children Education institutions so that caring and educating do not be 
apart? Therefore, we list as goal to demonstrate the relevance of pedagogical routine 
as articulator element of caring, educating and playing in the organization of the 
pedagogical work in early childhood education Concerning the methodology, it is 
about a quantitative research of the kind research-participant, once we used as 
procedure of data collecting, elements observed and experienced by the author in a 
Children Education institution in Londrina-PR city. The teaching process is a task that 
must be carefully thought. It is the teacher and institutions’ responsibility to organize 
the pedagogical work, with proposals that promote the children’s development with 
practices of care and integration between physical, emotional, affective, 
cognitive/linguistic and social aspects of the child. Regarding the results, we noticed 
that even though some studies show a gap between caring, educating and playing, it 
is possible to exert practices in Children Education that feature these three aspects in 
an organized and planned routine in order to promote the children’s development and 
autonomy. Finally, to the interrelation between caring, educating and playing 
happens in all areas, it is necessary to rethink about the practices in Children 
Education. 
 

Key words: Children Education. Pedagogical Work. Caring. Educating. Playing. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos 

complementares e indissociáveis: educar e cuidar. Entretanto, embora haja 

consenso na sociedade civil, poder público e pesquisadores da área de educação 

infantil, que as creches e pré-escolas se constituem ambientes de cuidados e 

educação, verificamos um descompasso nas formas de atendimento às crianças:  

As crianças desta faixa etária, como sabemos, têm necessidades de 
atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam 
sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam 
contato com o mundo que as cerca, através das experiências diretas 
com as pessoas e as coisas deste Mundo e com as formas de 
expressão que nele ocorrem. Esta inserção das crianças no mundo 
não seria possível sem que atividades voltadas simultaneamente 
para cuidar e educar estivessem presentes (GUIMARÃES & GARMS, 

2011, p.58).  

Contudo, o que se tem verificado, na prática, nas instituições de educação 

infantil “é que tanto os cuidados como a educação têm sido entendidos de forma 

muito estreita” (GUIMARÃES & GARMS, 2011, p.58). Por esta razão, elegemos esta 

temática a fim de pesquisar sobre o cuidar, o educar e o brincar no cotidiano das 

crianças na instituição de educação infantil. 

Toda criança tem direito á educação. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB 9394/96), a Educação infantil é direito da criança e dever do estado, ela é a 

primeira etapa da educação básica e tem o objetivo de desenvolver integralmente a 

criança até 5 (cinco) anos nos seus aspectos, físico, psicológico, intelectual e social, 

com o apoio da família e comunidade escolar. 

Porém, analisando o histórico da criação das instituições de educação infantil, 

podemos observar, que ela nem sempre teve o objetivo de cuidar e educar. Para 

Oliveira (2002), os atendimentos ás crianças pequenas longe das mães em 

instituições, praticamente não existia até meados do século XIX.  

Nas décadas de 1970 e 1980, com o processo de urbanização, a demanda de 

mão de obra feminina para o trabalho aumentou, isto fez com que a inserção da 

mulher no mercado de trabalho acontecesse e que as instituições escolares fossem 

criadas. Porém a educação oferecida era mais moral que intelectual (OLIVEIRA, 
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2002). Neste sentido, BATISTA E MORENO (2005) afirmam que na França, em 

1770, surgiram as primeiras creches devido a necessidade de guarda das crianças, 

principalmente para os filhos de trabalhadores. 

Antes da promulgação da Constituição de 1988, as instituições de educação 

infantil, tinham somente caráter assistencialista. Após a instauração de algumas leis, 

esta ideia assistencialista, vem sendo mudada, apesar de ainda hoje existirem 

instituições que priorizam somente o cuidado e a guarda das crianças enquanto 

seus pais trabalham. Em 1994 houve a tentativa de integração entre o cuidar e o 

educar, por meio da aprovação de uma Política Nacional da Educação Infantil, que 

tinha em sua proposta de currículo especificidades que ressaltavam a ação 

educativa.  

As integrações entre cuidar e educar merece atenção no trabalho pedagógico 

nas instituições de educação infantil, o cuidar deve visar a autonomia da criança e 

as atividades pedagógicas devem ser pensadas e planejadas a partir das diferentes 

áreas do conhecimento. Atualmente, pensamos na educação das crianças 

pequenas, não somente nos cuidados e no atendimento ás necessidades básicas 

delas, se no passado, as instituições existiam para garantir o direito de trabalho ás 

mães e somente o cuidado aos pequenos, hoje há o desafio de também educar 

essas crianças.  

Portanto, a temática em questão justifica-se em razão da necessidade de 

pesquisar sobre a organização do trabalho pedagógico na educação infantil, 

consequentemente a relação entre o cuidar, o educar e o brincar nessa etapa da 

educação básica. Uma vez que, observa-se ainda nos dias atuais que há um 

afastamento entre o cuidar e o educar e que as rotinas não são seguidas com o 

objetivo de ajudar a criança á situar-se no mundo em que vive. Nesse sentido, 

elegeu-se como questão-problema: Como organizar a rotina e as atividades lúdicas 

nas instituições de educação infantil para que o cuidar e o educar não se separem? 

Quanto aos objetivos, o objetivo geral consistiu em demonstrar a relevância 

da rotina pedagógica como elemento articulador entre o cuidar, o educar e o brincar 

na organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Já, os objetivos 

específicos foram: destacar o papel da rotina na organização do trabalho 

pedagógico na educação infantil; reinterar sobre a importância do cuidar, do educar 



13 

e do brincar nessa etapa da educação básica; apresentar um relato de experiência 

vivenciado no cotidiano de uma escola do município de Londrina-PR. 

No que diz respeito à metodologia, trata-se uma pesquisa qualitativa, do tipo 

participante, esta permite a participação e inserção do pesquisador no campo de 

pesquisa. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, realizou-se um 

estudo bibliográfico por meio de leituras e investigações em livros e artigos 

científicos. Já, a pesquisa de campo ocorreu por meio da coleta de dados a partir 

das vivências da autora em uma instituição de educação infantil do município de 

Londrina-PR Importante dizer, que a pesquisa realizou-se a partir da experiência da 

autora na qualidade de professora auxiliar e regente da escola pesquisada, o que a 

possibilitou observar, participar e registrar os momentos do cotidiano das crianças 

do Infantil 3 (2 e 3 anos), durante todo o ano letivo de 2015. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 

DCNEI (1999), as instituições de educação infantil devem promover em suas 

Propostas Pedagógicas, praticas e cuidados que promovam a integração entre os 

aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da criança, 

entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. 

Pensando desta maneira, a rotina é fator importante para o desenvolvimento 

da criança em todos os seus aspectos, pois, se planejada corretamente, tem a 

possibilidade de organizar o dia-a-dia da instituição, de modo que o cuidar, o brincar 

e o educar sejam promovidos ás crianças. 

Portanto, a rotina é fator importante para a organização do trabalho 

pedagógico na educação infantil. Conforme Barbosa (2006), a rotina é: 

[...] Uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação 
infantil estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho 
cotidiano nas instituições de educação infantil. As denominações 
dadas à rotina são diversas: horário, emprego do tempo, sequência 
de ações, trabalho dos adultos e das crianças, plano diário, jornada, 
etc. (BARBOSA, 2006, p. 35). 

Por meio da rotina, a criança consegue dar sequência aos acontecimentos, 

articular as partes (tempo) á um todo. Freire (1998, p. 43-44) afirma que a rotina é 

importante para a construção do conceito de tempo na criança, pois “a rotina 

estrutura o tempo (história), o espaço (geografia) e as atividades, onde os conteúdos 
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são estudados”.  

As instituições devem se organizar, para buscar uma rotina que favoreça o 

aprendizado e o desenvolvimento integral das crianças, para sua autonomia e 

aperfeiçoamento de competências. Na educação infantil, deve-se respeitar os 

direitos da criança promovendo um espaço adequado, organizado e rico em 

estímulos, planejado e capaz de satisfazer as necessidades das crianças na busca 

da construção dos saberes e da descoberta do mundo á sua volta. Para que o 

trabalho pedagógico na educação infantil aconteça com qualidade, é necessário que 

ele seja desenvolvido com objetivos. Mas o que é trabalho pedagógico? Para 

Moreno (2007) o trabalho pedagógico: 

Expressa-se na organização curricular que, por sua vez, inclui a 
organização do tempo, do espaço, das rotinas de atividades, da 
forma como o adulto exerce seu papel, dos materiais disponíveis, isto 
é, na prática pedagógica diária realizada em cada sala de aula ou 
fora dela ou em outros espaços pedagógicos. (Moreno 2007, p. 56). 

O trabalho pedagógico na organização do cotidiano das instituições de 

educação infantil deve favorecer a "vivência e a experimentação, o ensino 

globalizado, a participação ativa da criança, a magia, a ludicidade, o movimento, o 

afeto a autonomia e a criatividade infantil (MORENO, 2007 p. 56)". 

Em síntese, podemos inferir que as instituições de educação infantil tiveram 

um avanço em relação á quando foram criadas, pois no primeiro momento, estas 

tinham o objetivo de somente cuidar das crianças enquanto suas mães eram 

inseridas no mercado de trabalho.  

A preocupação de se educar enquanto se cuida foi um dos avanços que 

aconteceram ao longo dos anos por meio das leis promulgadas e dos documentos 

publicados, porém, devemos ainda nos questionar á respeito da qualidade da 

educação oferecida ás crianças, pois o trabalho pedagógico deve ser organizado de 

forma que promova o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social.  

O brincar também se destaca como grande agente na formação dos 

pequenos por se tratar de uma atividade principal onde ocorrem importantes 

relações e mudanças psíquicas, interações sociais, fantasia, compreensão da 
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realidade e elevem o nível de desenvolvimento. Desta maneira, faz-se necessário 

uma organização do tempo e do espaço nas instituições e um planejamento 

adequado, para que o cuidar, o educar e o brincar não se separem. 

O presente trabalho está organizado em três capítulos, o primeiro “O papel da 

Rotina na Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil”, 

compreendendo questões relacionadas a importância da temática em questão e de 

se planejar o tempo e espaço para a melhor organização do trabalho pedagógico e 

do desenvolvimento das crianças, sabendo-as respeitar também em seu tempo. 

O segundo “A importância do Cuidar, do Educar, e do Brincar no Cotidiano 

das crianças nas Instituições de Educação Infantil”, trata sobre o conceito de 

infância, mostrando a importância de se pensar a criança como atuante no meio em 

que está inserida, e a interação entre o cuidar, o educar e a importância do brincar 

para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, autonomia e 

autorregulação dos pequenos. 

O terceiro “Relato de Experiência na Educação Infantil: A Rotina, o Brincar, o 

Cuidar e o Educar no Cotidiano da Escola” apresenta momentos como a roda, as 

atividades lúdicas e direcionadas, a arte, o lanche, as aulas extras, o descanso, a 

Biblioteca, entre outros. Cuja intenção foi entrelaçar os conhecimentos teóricos 

discutidos nos capítulos acima explicitados com os fatos vividos e observados na 

escola pesquisada.  

Por fim, pretendeu-se com esse estudo contribuir com a formação do 

professor de educação infantil, a partir da reflexão da sua prática no que diz respeito 

aos aspectos aqui abordados e embasados teoricamente, isto é, o papel da rotina e 

a relação entre o educar, o cuidar e o educar nesse nível de ensino.  
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2. O PAPEL DA ROTINA NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A criança, desde que nasce, vivencia regras, normas e rotinas, esta rotina, 

está presente na vida de todos que a cercam. Existe a hora de dormir, acordar, 

alimentar-se, higienizar-se, trabalhar. 

Muitas vezes as expressões ‘rotina’ e ‘cotidiano’ são consideradas sinônimas, 

porém, estes conceitos possuem especificidades. A rotina é um dos elementos 

integrantes do cotidiano, pois o cotidiano é mais abrangente e contempla uma 

organização espaço-temporal fundamental para a vida humana, pois conforme 

Barbosa (2006, p.37):   

é nele que acontecem as atividades repetitivas, rotineiras, triviais, 
como também é ele o lócus onde há a possibilidade de encontrar o 
inesperado, onde há margem para a inovação, onde se pode 
alcançar o extraordinário do ordinário (LEFEBVRE apud BARBOSA, 
2006, p.37).  

O cotidiano, portanto, não deve ser considerado somente algo rotineiro, 

repetitivo e a-histórico, pois ele é “o cruzamento de múltiplas dialéticas entre o 

rotineiro e acontecimento” (BARBOSA, 2006, p.37). Sendo assim, a rotina se 

diferencia de cotidiano, pois está é uma racionalização ou uma tecnologia criada 

pelos seres humanos e instituições para organizar e controlar a vida cotidiana. 

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, regulada por 
costumes e desenvolvida em um espaço-tempo social definido e 
próximo, como a casa, a comunidade ou local de trabalho. 
(BARBOSA 2006, p. 37). 

Sendo assim, o cotidiano contém uma rotina, mas não se restringe a ela. A 

rotina é um instrumento para o desenvolvimento da criança, para que ela cresça de 

forma independente e autônoma. Portanto, ela deve ser vista como um “elemento 

integrante da prática pedagógica e didáticas que são previamente pensadas, 

planejadas e reguladas com o objetivo de ordenar e operacionalizar o cotidiano da 

instituição e constituir a subjetividade de seus integrantes” (BURG apud BARBOSA, 

2006, p.39). 
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A rotina é responsável pela organização do cotidiano das instituições de educação 

infantil, conforme Barbosa (2006), a rotina pode ser definida como “uma sequência 

de atividades do trabalho pedagógico, e é essa sequência que vai possibilitar que a 

criança se oriente na relação tempo-espaço” de forma que“a rotina adequada torna-

se um instrumento facilitador da aprendizagem ela permite que a criança estruture 

sua independência e autonomia, além de estimular a socialização”. 

Quando se pensa em rotina no trabalho pedagógico na educação infantil, 

deve-se pensar em uma organização que permita que aconteça na instituição o 

suprimento das necessidades básicas da criança, considerando as especificidades 

das crianças e também o desenvolvimento de sua aprendizagem. 

Em uma rotina de qualidade, deve haver espaços para atividades 
previsíveis, como o momento da acolhida, da entrada, da roda de 
conversa, do lanche, do parque e da saída, e deve haver também 
espaços para momentos espontâneos, como brincar, correr, 
conversar, etc. para se estabelecer uma rotina que respeite as 
necessidades das crianças, faz-se necessário perceber a criança 
como um sujeito ativo, permitindo um espaço para diálogo e reflexão. 
Na perspectiva de uma Educação Infantil de qualidade, ao vivenciar 
as atividades cotidianas bem como a sua autonomia, aprende 
também a questionar e expor suas ideias (DO VALE, 2012 p.119) 

Conforme Barbosa (2006) a rotina é importante para organização das 

atividades diárias em todas as instâncias da vida social. A forma de organizar a 

rotina na educação infantil ajuda a criança á se organizar, pois “[...] o 

desenvolvimento de atividades de cuidado e educação das crianças pequenas 

traduzem os objetivos, as concepções e as diretrizes que os adultos possuem com 

relação ao futuro das novas gerações” (BARBOSA, 2006, p 122). 

É necessário refletir sobre a prática pedagógica, para que a rotina não se 

torne um dificultador do trabalho. Conforme Do Vale (2012 p. 120) “a lógica temporal 

predominante na organização da rotina nas instituições que trabalham com crianças 

pequenas tem dificultado um trabalho educativo pedagógico que permita a formação 

do sujeito em suas múltiplas dimensões”. 

O planejamento das atividades deve levar em conta a individualidade de cada 

criança, pensando em um tempo organizado de forma que todas elas consigam 

realizar as atividades sem ter que interrompê-las ou ficar esperando muito tempo 

ociosa. (DO VALE 2012, p. 120)  
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Considerando que os tempos de cada criança devem ser respeitados, o 

professor deve pensar em cada criança como única, levando em conta que algumas 

crianças precisam de mais tempo e outras de menos tempo para a realização de 

uma atividade, desta maneira, algumas terminarão antes e estas, não devem ficar 

ociosas esperando o tempo passar e outras precisarão de um pouco mais de tempo 

para concluir sua atividade. Cabe ao professor organizar e se planejar avaliando as 

características do grupo para que se diminua o tempo de espera entre uma atividade 

e outra. “A espera pode ser evitada se a criança tiver a possibilidade de realizar 

outras atividades, tendo livre acesso a espaços e materiais, enquanto o professor 

atende outras crianças” (DO VALE, 2012 p.119). 

Conforme Bujes e Hoffmann apud Hoffmann e Silva (1995 p.11) o que as 

crianças fazem, é definido pelo adulto. Infelizmente, algumas vezes o profissional 

direciona a rotina á serviço das pessoas que trabalham na instituição, mesmo que 

inconscientes do seu significado e do autoritarismo nelas subjacentes. Esta ação, 

muitas vezes, não permite a participação democrática das crianças, que estão 

submetidos á uma organização que não está planejada e organizada pensando no 

processo educativo delas. 

A rotina não deve ser entendida somente como o estabelecimento do tempo 

para as atividades no cotidiano da escola, pois desta maneira, se tornaria uma 

“camisa de força”, onde os tempos são preestabelecidos e seguidos sem considerar 

as necessidades da criança. Muitas vezes, a atividade está sendo significativa para 

as crianças, mas mesmo assim, ela é interrompida, por conta do tempo final 

programado para aquele exercício. Ela deve ser pensada para atender as crianças, 

desenvolver suas capacidades e favorecer a aprendizagem. Importante dizer que, 

sempre que possível, a rotina pode ser modificada diante do que a criança precisa, 

isto é, ela pode ser reorganizada, sempre que possível e necessário1, isto significa 

que planejar a rotina, não é estar engessado, sem mobilidade para a resolução das 

situações do dia-a-dia. Entretanto, Barbosa (2006 p. 141) diz que “os tempos de 

grande parte das instituições continuam, em sua maioria, sendo o tempo de início da 

modernidade, o tempo rígido, mecânico e absoluto”. 

                                                           
1
 Ou seja, quando alterar a rotina não implica em prejuízos para as crianças e demais grupos da 

escola infantil, como, por exemplo, a utilização de um espaço para além do tempo previsto, 

prejudicando outro grupo. 
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As rotinas devem ser planejadas, e planejar é ter olhar sensível ao que é 

importante para as crianças, traçar os caminhos para se alcançar os objetivos e 

observar as possibilidades de espaço e tempo dos momentos na instituição de 

educação infantil, pois planejar é oportunizar experiências, integrações e 

aprendizados para crianças e adultos. Para Ostetto (2000 p.1), “planejar é essa 

atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma 

viagem de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas 

para um grupo de crianças”. 

Atender ás necessidades da criança inclui o brincar, pois toda criança tem o 

direito de brincar, desta maneira, é preciso também pensar neste momento de 

aprendizagem da criança, quando no planejamento da rotina. 

É preciso deixar que as crianças brinquem e reaprendam a brincar, a 
imaginar, a criar, a participar das fantasias. É necessário que a rotina 
estipulada na Educação Infantil seja flexível o suficiente para que as 
crianças possam ter iniciativa e autonomia em suas brincadeiras e 
nas interações com outras crianças, que os espaços proporcionem 
ações conjuntas, onde se façam novas amizades e se crie cultura 
(BORBA apud TOMAZ, 2012 p.114). 

É considerável que a criança passe a ser sujeito de sua ação, que não fique 

somente esperando o momento de brincar, momento de lanchar, ir ao banheiro e 

tudo mais. Com a criança sendo sujeito de sua ação, ela aprende a questionar e 

expor suas ideias, ter diálogo e reflexão.  

Sobre o tempo de espera das crianças na instituição de educação infantil, 

Oliveira (2010, p.200) nos diz que para que as crianças passem menos tempo 

esperando, “não há necessidade de o educador atrair para si a atenção de todas as 

crianças, ao mesmo tempo”. Deve estar á disposição das crianças outras opções de 

atividades, como livros, brinquedos, gibis, peças de encaixe ou espaços na sala para 

a brincadeira livre dos pequenos. 

Os espaços devem ser levados em conta quando se fala em rotina, pois eles 

são um recurso importante para a ação pedagógica, devem ser acolhedores e 

promover diferentes brincadeiras e experiências, propícios ás aprendizagens e 

desenvolvimento das crianças. A criança atribui significados aos espaços. Conforme 

Lima apud Barbosa (2006, p. 120) “para a criança existe o espaço alegria, o espaço 
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medo, o espaço proteção, o espaço mistério o espaço descoberta, enfim, os 

espaços de liberdade ou de opressão”. 

Tomaz (2012, p.103), afirma que o espaço é aliado nas práticas pedagógicas, 

“para isto é necessário organizá-lo pensando nas crianças que irão interagir com o 

mesmo”. Ele deve desafiar e possibilitar momentos para criações, com autonomia e 

participação de atividades do grupo, onde a criança possa criar, imaginar, construir e 

brincar. A forma de organização do espaço pode interferir diretamente nas 

aprendizagens infantis, para Oliveira (2010 p. 197-198): 

A criança, desde cedo, reconhece o espaço físico ou atribui-lhe 
significações, avaliando intenções e valores que pensam ser-lhes 
próprios. Daí a importância de organizar os múltiplos espaços de 
modo que estimulem a exploração de interesses, rompendo com a 
mesmice e o imobilismo de certas propostas de trabalho de muitas 
instituições de educação infantil. O que importa verificar não são as 
qualidades ou aspectos do ambiente, mas como eles são retratados 
pelo prisma da experiência emocional da criança e atuam como 
recurso que ela emprega par agir, explorar, significar e desenvolver-
se. 

Os ambientes e suas variantes podem ser aliados á uma boa rotina, pois 

Oliveira (2006, p. 135) nos diz que os ambientes disponíveis criam variações nas 

rotinas, e estas também marcam momentos de deslocamentos especiais, isto é, da 

passagem de um ambiente para outro, da adaptação ao novo ambiente e a sua 

organização após o uso. Ela nos fala a respeito da necessidade de existir em uma 

escola diferentes espaços, onde há lugar de encontro, ação individual ou coletiva, 

lugares amplos, locais para atividades em grande grupo, lugares para dormir ou 

descansar, para trocar-se ou limpar-se. 

Conforme Lima apud Barbosa (2006 p. 135), “deve-se deixar o espaço 

suficiente pensado para estimular a curiosidade e a imaginação da criança, mas 

incompleto o bastante para que ela se aproprie e transforme esse espaço pela sua 

atuação”. Enfim, sobre a organização dos espaços para a rotina, pode-se dizer que 

há a possibilidade deles favorecerem ou não na construção das estruturas cognitivas 

e subjetivas das crianças, pois eles:  

ao mesmo tempo, impõe limites ou abre espaço para a imaginação 
dos adultos que criam ambientes (com auxilio das crianças) ricos e 
desafiadores, onde todos tenham a possibilidade de aprender, de 
expressar seus sentimentos e pensamento. A disponibilidade de 
ambientes variados e a variação dentro de um mesmo ambiente 



21 

ampliam o universo cultural e conceitual das crianças. As rotinas 
diversificam-se em espaços mais complexos (BARBOSA, 2006, p. 
135). 

Na rotina, está incluso o acolhimento das crianças, e é importante “recebê-las 

de maneira aconchegante, agradável e oportunizando a cada uma diferentes 

possibilidades, como o planejamento de transformar os espaços, explorando 

materiais, diversificando os brinquedos e brincadeiras” (Burg 2012, p.88). É 

necessário proporcionar um ambiente promissor, que seja capaz de ampliar as 

interações das crianças e ativar a curiosidade e atender ás necessidades dos 

pequenos. 

O acolhimento e a organização dos espaços são importantes para o 

desenvolvimento da criança, e devem estar presente no cotidiano das instituições, 

pois, “a criança, ao ser recebida em um espaço organizado e pensado para ela, se 

sente mais segura e participa das brincadeiras com mais intensidade” Burg (2012, 

p.92). 

O espaço físico, sua estruturação e organização configuram um fator 
cada vez mais importante para a qualidade daquilo que se propõe ás 
crianças, possibilitando e determinando, em alguma medida, uma 
interação e uma intervenção mais conseqüente, uma vez que a 
brincadeira acontece e se constitui num espaço imaginado que pode 
“detonar” ou dificultar certas hipóteses e opções lúdicas 
(FANTIN,2000 p. 105). 

 

Na Educação Infantil, principalmente, os espaços devem ser bem 

organizados, amplos, diferenciados e de fácil acesso. Espaço onde as crianças 

possam realizar tarefas em grupo ou individuais, assim, a diversidade de ambientes 

é elementar para o desenvolvimento das crianças. “As aulas convencionais com 

espaço indiferenciados são cenários empobrecedores e tornam impossível (ou 

dificultam seriamente) uma dinâmica de trabalho baseada na autonomia e na 

atenção individual de cada criança”. (ZABALZA, 1998, p.50) 

Á respeito da organização do espaço e tempo na educação infantil, Callil 

(2010) nos diz que a educação infantil deve ser: 

[…] capaz de contemplar os modos de vida próprios da criança; que 
favoreça sua liberdade, suas vozes e suas diversas formas de 
expressão; que promova a aprendizagem cognitiva, social e afetiva; 
que privilegie os espaços de brincadeira; que propicie diversos tipos 
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de interação; que possibilite escolhas; que seja atrativo, alegre e 
acolhedor proporcionando uma situação de bem-estar e segurança 
(CALLIL, 2010, p. 67). 

Além dos espaços, os materiais também devem ser considerados para a 

construção da rotina na organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, 

conforme Barbosa (2006, p.164), “os materiais, portanto, são elementos essenciais 

na organização das rotinas. Sua existência, sua variedade e sua exploração são 

fatos que levam a criar alternativas em termos de atividades para os grupos”. Assim, 

os objetos e materiais devem ser recursos para a exploração e interação, com 

variedades e disposições no ambiente, pois, desta maneira, favorece o 

desenvolvimento da autonomia. 

Os materiais existentes no ambiente servem de recurso para a criança 

explorar, interagir. O tipo, o número e a variedade dos objetos, bem como a forma 

com que são dispostos no ambiente podem auxiliar ou dificultar a autonomia da 

criança na realização de suas ações, ideias e invenções. Além disso, os materiais 

disponibilizados no ambiente da Educação Infantil devem propiciar as diferentes 

expressões, requerendo, então, diferentes opções, como, por exemplo, materiais 

para pintar e desenhar, para dramatizar, entre outros. Os materiais, além de 

proporcionarem acessibilidade, também devem possibilitar diferentes movimentos, 

como, por exemplo, rolar, arrastar, puxar, subir e equilibrar. 

Os materiais, assim como a organização dos espaços, são importantes para a 

configuração de uma rotina, e, portanto da organização do trabalho pedagógico na 

educação infantil. Eles, quando bem utilizados, auxiliam na construção do modo de 

ser, de se identificar socialmente, de pensar, podem também ser utilizados para a 

resolução dos problemas encontrados no cotidiano. 

A educação infantil deve promover sujeitos autônomos, e a rotina se torna 

aliada á esse processo. Pensando desta maneira, a autonomia se destaca como 

ponto indispensável para a atuação de um indivíduo - ser social - no ambiente em 

que vive.  

A obra de Paulo Freire nos mostra que a prática educativa é um instrumento 

capaz de formar indivíduos autônomos. Porém, esta prática deve estar pautada em 

reflexão, onde o educador deve estar ciente de sua responsabilidade e entender que 
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ensinar, não é somente uma transmissão de conhecimento, onde o aluno é um 

sujeito passivo, que recebe os conhecimentos prontos e os armazena em sua 

cabeça.   

Muitas vezes, a autonomia é vista como a capacidade da criança, de “fazer 

sozinho”, porém, este conceito vai muito além do que a criança consegue fazer 

sozinha, está em uma “postura crítica da criança frente ao mundo que a circunda, na 

construção do seu pensamento e conhecimento, com vistas á emancipação 

humana” (KOERICH, 2012 p. 27). 

Para uma prática educativa que desenvolva autonomia, a rotina se destaca 

como uma facilitadora do processo, a fim de desenvolver significados na 

aprendizagem da criança. Conforme Barbosa (2006 p. 39), a rotina é “um dos 

elementos integrantes da prática pedagógica e didáticas que são previamente 

pensadas, planejadas e reguladas com o objetivo de ordenar e operacionalizar o 

cotidiano da instituição e construir a subjetividade de seus integrantes”. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), no 

artigo 6º, descreve os princípios éticos a serem contemplados no trabalho 

pedagógico na Educação Infantil, estes são a autonomia, responsabilidade, 

solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente e ás diferentes culturas, 

identidades e singularidades. Nesse sentido, busca-se por meio dos princípios éticos 

desenvolver vivencias que possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 

elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, organização, 

saúde e bem-estar (BRASIL, 1996). 

A autonomia é uma construção, que acontece por meio das relações sociais, 

conforme Koerich (2012), esta: 

Se constrói na relação como conhecimento, com a cultura 
historicamente produzida pelos homens que a criança se formará 
como sujeito autônomo, herdeiro das máximas qualidades humanas, 
deixadas como legado nas gerações que a procederam. Deste modo, 
estamos aqui elegendo-a como uma função psicológica superior, na 
medida em que entendemos que o sujeito se torna autônomo quando 
passa a autorregular seu pensamento e comportamento. (KOERICH, 
2012,  p. 30) 

A autorregulação também é um importante fator para o desenvolvimento da 

autonomia, pois, “a autorregulação da conduta sustenta e promove o 
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desenvolvimento da consciência como função psicológica superior, que confere no 

sujeito as reais possibilidades de agir de forma emancipada e autônoma” (PETRONI; 

SOUZA, 2010, p. 357).  

Pensando a partir da autorregulação, o desenvolvimento da autonomia deve 

acontecer de modo intencional, por meio das experiências cotidianas, vivências 

estas, que devem ser planejadas e organizadas por meio de uma rotina pensada na 

valorização de experiências de consciência. Pois, é por meio das relações humanas 

que se constrói a autonomia, ela é entendida como uma postura, que promova o 

desenvolvimento de ações e atitudes que “não se relacionam apenas ao ‘fazer 

sozinho’, mas que se materializasse na construção de seus pensamentos, 

conhecimentos e personalidades, a partir do desenvolvimento da capacidade de 

obter o controle sobre suas próprias vontades.” (KOERICH, 2012, p. 31). 

Neste ponto, a rotina se torna um importante agente, pois transmite confiança 

ás crianças, na medida em que elas percebem que após uma determinada atividade, 

é o momento dos pais virem buscar. Por exemplo, sabem que após o momento do 

descanso, teremos mais uma atividade ou brincadeira e o papai vem buscá-la, isto 

faz com que elas vivenciem os momentos de chegada e saída de forma segura, 

livres do sentimento de “abandono”, de medo de que o pai, a mãe ou o responsável  

não venha buscá-la. Nas palavras de Barbosa (2006), “a repetição de certos 

enquadres, de certas ações, de determinadas praticas dá estabilidade e segurança 

aos sujeitos. Saber que depois de determinada tarefa ocorrerá outra dá um certo 

sossego ás pessoas, sejam elas grandes ou pequenas” (Barbosa 2006, p. 38). 

Ainda sobre esse assunto, Critelli apud Barbosa (2006, p. 38), nos diz que o 

cotidiano é “tão-somente [...] o modo (único e possível) de o homem viver a vida e 

realizar suas atividades” e acrescenta que:  

Os atos rotineiros, os hábitos, a solidez, a persistência e estabilidade 
das mesmas coisas e a repetição dos mesmos fatos que povoam 
nossos dias e que, por isso mesmo, revestem-se de um aparente 
aborrecimento, acabam por ganhar um caráter de opressão, sob a 
qual tudo se estanca e desvaloriza. Porém, se não fosse pela 
monótona solidez das coisas e a repetitividade dos fatos, se não 
fosse pela frequente ritualística maneira de procedermos, se não 
fosse pela repetição das mesmas atividades e tarefas, jamais 
teríamos a confiança de dormir á noite. 
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Podemos, portanto, perceber, que a rotina é indispensável para a organização 

do trabalho pedagógico na Educação Infantil, que ela deve ser bem planejada, 

organizada e com objetivos claros. Deve promover o desenvolvimento das crianças, 

contemplando uma organização de tempo e espaço coerentes, valorizando as 

relações e mediações, para o fortalecimento da autonomia nas crianças e seu pleno 

desenvolvimento como cidadão participante de seu processo de aprendizagem e 

ativo na sociedade em que está inserido. 
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3. A IMPORTÂNCIA DO CUIDAR, DO EDUCAR E DO BRINCAR NO COTIDIANO 

DAS CRIANÇAS NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

Para entender o cuidar e o educar nas instituições de educação infantil, e a 

importância do brincar para o desenvolvimento da criança, é necessário 

compreender como surgiu o conceito de “infância” e como estas instituições foram 

criadas, pois o objetivo de sua criação foi se alterando ao passar dos anos. Para 

tanto, faremos uma breve análise histórica da evolução da Educação Infantil ao 

decorrer dos tempos.  

Este resgate se faz não com o objetivo de recontar sua história numa 

perspectiva obsoleta, mas sim, termos um olhar atento para a história e desta forma 

observarmos melhor a realidade atual e buscarmos, assim, a melhora da Educação 

Infantil. Para compreender a importância do brincar, devemos entender seu 

significado e papel, bem como as mudanças que ocorreram ao longo da história com 

o significado da infância. 

A forma com que a infância é vista passou por mudanças significativas ao 

longo da história. Podemos dizer, que a criança nem sempre foi considerada um ser 

ativo e produtor do ambiente social no qual está envolvido. A criança já foi 

comparada á animais que necessitam ser domesticados, considerada um ser 

inocente e moldável. Em alguns momentos, como na Idade Média, as crianças foram 

tratadas como seres invisíveis, as crianças eram vistas como adultos em miniaturas, 

tendo vestimentas, atitudes e trabalho semelhantes aos dos adultos (BATISTA e 

MORENO, 2005).  

Conforme Ariés apud Kuhlmann (1998, p. 31), “no período anterior ao século 

XVII a interação entre pais e filhos não envolvia sentimentos e afetividade, as 

crianças não tinham intimidade em seu lar e os pais não eram responsáveis por 

seus filhos, nem pela educação deles”. Houve, porém, um avanço desde o século 

XIX e XX, a criança não mais trabalhava como os adultos e recebiam melhores 

cuidados. ARIES (1981), afirma que a criança passa a ser mais valorizada: 

Trata-se de um pensamento inteiramente novo: os pais se 
interessavam pelos estudos dos seus filhos e os acompanhavam 
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com solicitude habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora 
desconhecida. [...] A família começou a se organizar em torno da 
criança e a lhe dar tal importância que a criança saiu de seu antigo 
anonimato, que se tornou impossível perdê-la ou substituí-la sem 
uma enorme dor, que ela não pôde mais ser reproduzida sem uma 
enorme dor, e que se tornou necessário reduzir seu número para 
melhor cuidar dela (ÁRIES, 1981, p.12). 

A década de 1920 foi marcada pela inserção da mulher no mercado de 

trabalho, havendo assim, a necessidade da criação de instituições que cuidassem e 

guardassem as crianças, baseada na filantropia e com uma proposta higienista e 

assistencialista. Houve por parte das instituições e poder publico a preocupação com 

a educação física e higiênica das crianças e de seu desenvolvimento.  

Assim, surgiram as primeiras regulamentações de atendimento público ás 

famílias, isto aconteceu nas décadas de 1930, 40 e 50 com a aprovação da 

mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aprovada em 1961 (Lei 

4024/61) que inseriu os jardins de infância no sistema de ensino, como consta no 

artigo Art. 23 da referida lei, “a educação pré-primária destina-se aos menores até 

sete anos, e será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância” (BRASIL, 

1961, p. 5). 

Neste período de industrialização e inserção da mulher no mercado de 

trabalho, as creches tinham por objetivo atender as crianças e suas mães 

trabalhadoras e também de combater o alto índice de mortalidade infantil, diminuir a 

desnutrição, minimizar os acidentes domésticos e amparar os filhos de uniões 

ilegítimas, dentre outros.  

Ou seja, neste contexto criam-se as “creches, a fim de libertar a mulher para o 

mercado de trabalho, conter a criminalidade, consequência da desorganização 

familiar, contribuir os altos índices de mortalidade infantil; enfim, cuidar 

adequadamente e orientar as mães” (MORENO, 2007, p. 53). Conforme Batista e 

Moreno (2005), em 1770, surgiram as primeiras creches, que tinham como objetivo o 

cuidar (caráter assistencialista). Porém, o desenvolvimento da criança vai além do 

cuidar, ele deve estar acompanhado do educar. O cuidar e o educar ainda são 

temas muito discutidos na área da educação infantil, no entanto, pode-se observar, 

que ainda não há um consenso á respeito dos temas. 
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Hoje, a criança não deve ser vista como um adulto em miniatura, mas sim 

como “criadora, capaz de estabelecer múltiplas relações, sujeito de direitos, um ser 

sócio-histórico, produtor de cultura e nela inserido” (Brasil, 2006 p. 8). Observamos, 

portanto, que houve um avanço na forma com que a infância é vista, bem como a 

necessidade da criação de instituições que recebessem as crianças no período em 

que suas mães, agora inseridas no mercado de trabalho, pudessem realizar suas 

atividades fora de casa. Entretanto, para que haja o desenvolvimento das 

capacidades dos pequenos, deve haver o cuidado e educação sem separação. 

Muitas vezes, há uma dicotomia na relação entre o cuidar e o educar. Muitos 

profissionais ainda hoje, não compreendem que o cuidar engloba o educar e a 

recíproca é verdadeira. Se estes termos são indissociáveis, porque ainda utilizamos 

dois vocábulos para anunciação dos mesmos? Sendo que se fossem tão próximos, 

não haveria necessidade de dois termos para os definir? Guimarães (2008)  afirma 

que o cuidado deve ampliar as possibilidades da educação e que ambos se 

complementam. 

O termo “cuidar” nem sempre foi utilizado ao longo da história. Utilizava-se 

antes o vocábulo “guarda”. Conforme Montenegro apud Garcia (2012, p. 57),  

A função da Educação Infantil, principalmente das creches, estava 
relacionada com a assistência, proteção, amparo e guarda. O termo 
‘guarda’, por sua vez, era vastamente utilizado por textos 
acadêmicos quanto por legislações e documentos de políticas 
educacionais até por volta dos anos 1980. 

Com o passar do tempo, o termo guarda foi substituído por “cuidado” e no 

inicio dos anos 1990 a ideia do caráter educativo começou a ser incluído ao cuidar. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil “em qualquer 

relação de cuidado com o outro, estamos também educando”, porém, nem sempre 

isto foi evidente.  

Esta vinculação institucional diferenciada refletia uma fragmentação 
nas concepções sobre educação nas crianças em espaços coletivos, 
compreendendo o cuidar como atividade meramente ligada ao corpo 
e destinada ás crianças mais pobres e o educar como experiência 
de promoção intelectual reservada aos filhos dos grupos socialmente 
privilegiados (BRASIL, 2009, p. 1). 

O cuidado na educação infantil deve considerar a individualidade de cada 

criança, o professor deve estar atento ás necessidades delas e compreender que 
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cada criança tem uma vivência em seu contexto doméstico e que há diferentes 

formas de se alimentar, higienizar e comunicar. 

No que diz respeito à qualidade dos cuidados oferecidos, estes possibilitam 

uma melhor interação com a criança e propicia a maior participação dos pequenos 

em seu processo de desenvolvimento. Deve-se compreender que é necessário que 

haja uma relação dialógica de respeito, cuidado e sensibilidade entre os educadores 

e as crianças. 

Estabelecer uma relação próxima ás crianças permite que haja uma dialogia 

entre ambos, onde o professor compartilha seu repertorio de aprendizado e a 

criança também traz seus conhecimentos prévios para esta relação de cuidado. Isto 

propicia o melhor acolhimento e sentimento de pertença ao ambiente por ambos. 

Neste sentido, Maranhão apud Garcia (2012, p. 62) afirma que a: 

Relação dialógica entre a pessoa que cuida e a criança estabelece 
vinculados, como o apego e o sentido de pertencimento a um lugar 
social, fundamentais para o desenvolvimento da identidade que 
compõe uma fase denominada “socialização primária”. As crianças 
que frequentam instituições de Educação Infantil desde bebês 
vivenciam esse processo tanto no âmbito da família, seja qual for sua 
conformação e dinâmica, quanto na relação com os professores. 

Vale ressaltar que, conforme Maranhão apud Garcia (2012, p. 62) “as atitudes 

e processos de cuidados corporais conduzem a experiências ricas ao bebê e á 

criança, que proporcionam aprendizados sobre si mesmos e sobre o outro, sobre o 

meio físico, social e cultural onde vivem”. 

Barbosa (2006), nos fala que as rotinas, das crianças com idade entre 0 e 3 

anos são diferentes das rotinas das crianças com idade entre 4 e 6 anos, 

proporcionando a uma, basicamente o atendimento ás necessidades fisiológicas 

(corporais, envolvendo higiene, descaso e alimentação), e para os maiores o 

contrário, pouca valorização dos atendimentos ás necessidades corporais e grande 

concentração nas atividades que envolvem socialização, criação de hábitos e 

fixação de conteúdos. Aos pequenos, a autora afirma que há observações em 

instituições brasileiras, onde está presente a tentativa de realizar a separação entre 

os atos biológicos e os culturais, sendo os biológicos considerados de alcance 

somente das práticas de cuidado, sem alcance cultural, isto é:  
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O padrão médico e higienista parece ser o mais valorizado, negando 
a ideia de que essas práticas sociais, apesar de atenderem e 
responderem a uma demanda de sobrevivência biológica, também 
respondem a necessidades socioculturais e cognitivas e que, por 
isso, são profundamente pedagógicas (BARBOSA, 2006, p. 37).  

E a autora diz ainda que a divisão do cuidado é tão forte que muitas vezes há 

separação entre o profissional que “cuida da cabeça” e o que “cuida do corpo”, com 

atividades voltadas de forma diferente as crianças menores de três anos e as 

maiores, enquanto as mais novas recebiam cuidados que somente atendiam as 

necessidades corporais, as demais, somente intelectuais. Além, da diferenciação 

entre os cuidados do corpo, as atividades dirigidas e de brincadeiras acontecem de 

forma diferente. Aos pequenos de 0 á 3 anos, aparecem mais os jogos e 

brincadeiras com materiais e com o corpo. O que não acontece muito na rotina das 

crianças de 4 á 6 anos, que são reguladas de acordo com os padrões culturais, sem 

muitas atividades que envolvem o corpo e o movimento. As atividades estão mais 

direcionadas á criação de hábitos e habilidades de fixação de conteúdos e processo 

de transmissão de informação, para a preparação para a escola fundamental. 

(BARBOSA, 2006). 

Observamos que há diferenciação na organização da rotina das crianças de 0 

á 3 anos, que recebem na maior parte do tempo, o cuidado, sem a compreensão 

completa de que quando se cuida, também educa. Enquanto que para as crianças 

de 4 á 6 anos, aparece mais o “educar” com poucas atividades corporais e de 

cuidado. O cuidar e o educar, portanto, devem ser indissociados. De acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009, p. 6):  

Cuidar e Educar de modo indissociado é proporcionar ás crianças a 
exploração dos ambientes de maneiras diversas, pela manipulação, 
observação, é construir sentidos pessoais e significados coletivos, 
enquanto se constituem como sujeitos pela apropriação de modos 
singulares das formas culturais existentes de agir, pensar e sentir. 

A relação entre o cuidado e a educação é de grande importância para o 

desenvolvimento da criança e o professor tem papel crucial na organização da 

rotina, do trabalho pedagógico na Educação Infantil. O professor deve ser capaz de 

identificar as várias formas de comunicação da criança, seja oralmente ou 

corporalmente. O profissional “deve saber respeitar as especificidades e ritmos de 

cada criança, compreendendo-as como seres integrais e propiciar seu pleno 
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desenvolvimento e o desejo de conhecer e aprender o mundo”. (NEHLS, 2012, p. 

204). 

Compreendendo que não deve haver separação entre o cuidado e educação, 

e percebendo que as brincadeiras acontecem com mais frequência para as crianças 

de 0 á 3 anos, devemos nos questionar porque estas atividades aparecem menos 

nos outros períodos de vida da criança. Uma vez que, o brincar é de grande 

importância para as crianças, sem distinção de idade. MORENO (2007) define a 

criança como um ser “brincante” o que nos faz inferir aqui que o brincar é a principal 

atividade das crianças, portanto essencial para o desenvolvimento dos pequenos. 

Para o desenvolvimento integral da criança, o brincar se torna imprescindível, 

já que ele é, conforme Leontiev (2010, p. 122),  

a atividade principal, aquela em conexão com a qual ocorrem as 
mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico da criança 
e dentro da qual se desenvolvem processos psíquicos que preparam 
o caminho de transição para o novo e mais elevado nível de 
desenvolvimento. 

A criança, para seu desenvolvimento, precisa brincar e se relacionar 

socialmente, para que as mudanças e avanços no seu desenvolvimento aconteçam, 

desta maneira, compreendemos que é de grande valor para a criança que ela 

brinque e interaja. Este ato envolve processos de articulação entre o conhecido e a 

nova experiência, a memória, a imaginação, a fantasia e a realidade. Vigotsky 

(2007) define o brincar como uma atividade criadora, na qual imaginação, fantasia e 

realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de 

expressão e de ação pelas crianças, assim como novas formas de construir relações 

sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. 

É fundamental a compreensão de que todos nós somos seres sociais, 

inclusive os pequenos, que mesmo com pouca idade, trazem suas experiências, de 

casa, da família, entre outros ambientes, desta maneira, a criança deve estar 

inserida em um meio social, e sendo a brincadeira a principal atividade dos 

pequenos, é basicamente por meio dela que as relações acontecem. 

Como vimos também no primeiro capítulo, para a formação de sujeitos 

críticos e atuantes na sociedade em que vivem, o desenvolvimento da autonomia é 

de imensa importância, e o brincar, é um dos meios pelos quais as crianças 
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desenvolvem sua autonomia e as funções psíquicas superiores. Nesta linha, Mello 

apud Coerich (2012, p. 35), afirma que:  

nesta atividade lúdica - não produtiva – são exercidas e cultivadas 
funções essenciais em processo de desenvolvimento da criança 
como a memória, imaginação, o pensamento, a linguagem oral, a 
atenção e a função simbólica da consciência. 

Desta maneira, percebemos que a brincadeira permite aos pequenos, 

situações de vivências que os levam á desenvolverem suas funções psíquicas 

superiores e a autonomia. Elas devem aprender a lidar com várias e diferentes 

situações que envolvem a resolução de conflitos e problemas, tais como, 

frustrações, controle da própria vontade, disputa por objetos, espaços ou algum 

papel desempenhado na brincadeira; estabelecendo assim as trocas de 

experiências, o respeito as regras.   

Estas atividades são potenciais para que as crianças exerçam um 

comportamento autônomo e que, devem ser mediadas corretamente, para que os 

pequenos desenvolvam suas relações consigo e com o outro, e com o tempo, não 

serão resolvidas com agressões ou regressões, e sim com conversas e 

negociações, que devem proporcionar o bem estar de todos os envolvidos nas 

brincadeiras. Portanto, por meio das brincadeiras, podemos perceber a criança 

como capaz de agir no meio em que está inserida, pois: 

É necessário também visualizar as crianças como seres com suas 
especificidades, mas com vontade própria, capazes e competentes 
para construir conhecimentos e, dentro de suas possibilidades, 
interferir no meio em que vivem, para assim, idealizar uma educação 
em direção á autonomia. E se as crianças forem capazes de 
exercitar seu autogoverno em situações concretas do cotidiano, 
poderão pouco a pouco aplicá-lo no plano das ideias e dos valores 
(NEHLS, 2012, p. 10).  

O professor também deve se envolver na brincadeira, mediando e brincando 

junto com os pequenos. Pedroza apud Nehls (2012, p. 203) ressalta que é por meio 

do brincar que: 

a criança experimenta, descobre e compreende o mundo ao seu 
redor e que, apesar de a brincadeira ser vista, de certa forma, como 
informal, ao ser proposta na instituição educativa exige o 
desenvolvimento e habilidade de brincar do professor, assim como 
um aprendizado de ambas as partes. 
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Os brinquedos são elementos para a brincadeira, eles podem ou não estar 

presentes nela. Porém, para que ele seja um bom instrumento para o 

desenvolvimento da imaginação e criatividade, deve aparecer com qualidade. 

Alguns brinquedos podem não ser instrumento para a brincadeira, neste sentido, 

Lima Apud Barbosa (2006, p. 128), critica os brinquedos das praças e pátios de 

instituições educacionais, pois, para ela, são sempre: 

Os mesmos aparelhos de estruturas metálicas, com as mesmas 
cores e o areião. São objetos que dão prazer, mas não estimulam a 
fantasia; trens de concreto, onde não se brinca de outra coisa – o 
trem não é presente, nem real para as crianças – e não se pode 
mudar, deslocar, pois é pesado. 

Para o autor, os tipos de materiais devem ser reinventados, onde as crianças 

tenham a possibilidade de divertir-se com outros elementos, como cordas, troncos, 

pneus, cabos de vassoura, pontes suspensas, passagens, entre outros, que se 

tornam, por meio da imaginação, elementos da brincadeira, onde a criança pode 

imaginar e criar. 

A escola constitui-se, portanto, como um espaço de interações sociais, onde 

as crianças exercem seu direito de ser criança, é o ambiente no qual elas vão “se 

encontrar com seus pares para se desenvolver, construir e se apropriar de 

conhecimentos, conhecimentos esses historicamente produzidos e articulados com 

as funções sociais” (Quintero, 2011). 

Vimos neste estudo, que a repetição dos atos, por meio da rotina, auxilia na 

organização e segurança dos sujeitos. Da mesma maneira, é de grande importância 

que as brincadeiras se repitam, neste sentido, Barbosa (2006) nos aponta que a 

repetição permite que alguns aperfeiçoamentos e avanços sejam feitos nas 

brincadeiras:  

Repete-se um jogo para aprender a fazê-lo, brinca-se na areia várias 
vezes para fazer um castelo cada vez maior. É na repetição que se 
constroem determinadas estruturas mentais. É também repetindo 
situações, como no jogo de faz-de-conta, que se consegue 
desempenhar um papel diferente, ver o mundo com outros olhos, 
falar com outra voz e até como afirmam muitos psicanalistas, criar 
momentos de resolução de conflitos psíquicos (Barbosa, 2006, p. 
149). 

As mesmas brincadeiras podem ser repetidas, pois ao pensarmos na 

afirmação feita pela autora, as brincadeiras vão avançando e melhorando a cada vez 
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que for brincada. Esta repetição, nas brincadeiras e na rotina dá à criança 

experiência e sentido de continuidade, onde o hoje pode amanhã ser continuado. 

As brincadeiras devem ser ricas e devem contemplar atividades que muitas 

vezes são vistas como improdutivas, como por exemplo, as: 

atividades de expressão, desenho, pintura brincadeira de faz-de-

conta, modelagem, construção, a dança, a poesia e a própria fala. 

Estas atividades são em geral, vistas na escola como improdutivas, 

mas na verdade, são essenciais para a formação da identidade, da 

inteligência e da personalidade da criança, além de construírem as 

bases para a aquisição da escrita como um instrumento cultural 

complexo (FARIA e MELLO 2005, p.24). 

Para as brincadeiras de criança, nem sempre é necessário materiais e 

brinquedos muito sofisticados, conforme Goldschmied apud Barbosa (2006 p. 162) 

as crianças bem pequenas podem construir suas brincadeiras á partir de suportes 

simples, como cubos de madeiras, livros com ilustrações, bolas, tampas de potes, 

objetos de lã, anéis de ossos, objetos feitos de madeira, de metal, borracha, tecido, 

pele e papel, que são materiais simples e que podem sem encontrados para que os 

pequenos possam manusear e brincar. 

O brincar é um direito da criança e ele deve ser levado em consideração 

quanto à organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, conforme 

Moreno (2007, p.58). 

A proposta pedagógica na educação infantil, deve levar em conta o 
brincar como um direito da criança, pois este constitui um espaço 
sócio-moral fértil na construção de saberes, considerando-se 
também, o direito da mesma aos minutos do tempo presente, a ser o 
que ela é, um ser brincante.  

A organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil deve contemplar 

o brincar, o cuidar e o educar, de forma indissociada. Esta organização aparece no 

currículo escolar, que engloba a participação do adulto, a organização do tempo, 

espaços, materiais, rotinas e atividades nos espaços dentro e fora da sala de aula.  

 O trabalho pedagógico na educação infantil deve respeitar a criança 
quanto aos seus direitos e especificidades, isto é, sua essência 
lúdica; sua constante curiosidade; seu desenvolvimento físico, 
cognitivo, afetivo e social; sua dependência e/ou necessidade de 
ajuda no cuidado com seu corpo, com sua alimentação, pertences 
etc. (MORENO, 2007, p. 57). 
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Como profissionais da educação infantil percebemos que há vários desafios 

para enfrentarmos, neste sentido, concordamos com Moreno (2007), pois:  

Lutamos, hoje, para superar a ideia de que: a creche e a pré escola 
existem, em primeiro plano, para assegurar o direito da mãe 
trabalhadora e em segundo, o direito da criança á educação infantil; 
o cuidado, entendido apenas como ato de higiene, alimentação e 
descanso, deve sobrepor-se ás atividades de cunho pedagógico; 
para trabalhar junto ás crianças pequenas, serve o profissional 
menos qualificado ou mesmo leigo. Este é nosso desafio: uma 
educação infantil que respeite os direitos da criança em um espaço 
adequado, rico em estímulos, agradável aos olhos infantis, num 
tempo bem planejado, capaz de satisfazer suas necessidades em 
busca da construção de novos saberes e da descoberta do mundo a 
sua volta, brincando e sendo feliz nesta fase da vida que merece 
toda a nossa atenção, a infância. (MORENO, 2007, p. 55) 

Temos que lutar para que o cuidar e o educar não se separem, pois não 

haveria a necessidade de dois termos para a definição de algo que não se separa. 

Devemos superar o pensamento de que a creche é um lugar somente para cuidado 

das crianças ou que as crianças um pouco maiores não merecem cuidados. 

Também repensar a prática (que muitas vezes acontece) de deixar a brincadeira em 

segundo plano, como se esta não fosse tão importante para o desenvolvimento dos 

pequenos. Devemos dar atenção á esta infância e os profissionais devem ser 

qualificados e estarem atentos á qualidade desta educação oferecida aos pequenos, 

que merecem desfrutar do privilégio de ainda serem crianças. 
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4.  RELATO DE EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A ROTINA, O 

BRINCAR, O CUIDAR E O EDUCAR NO COTIDIANO DA ESCOLA 

 

Fizemos até então, algumas considerações a respeito da infância, da 

importância da rotina, do cuidar e do brincar, para que assim, pudéssemos olhar e 

refletir sobre a realidade das escolas de Educação Infantil na atualidade e da escola 

em que pesquisamos, uma vez que o olhar voltado para a infância foi uma 

construção e teve uma percepção em cada momento histórico. Assim, pudemos 

melhor analisar e nos relacionar com as pesquisas bibliográficas e a prática docente 

que permeiam este trabalho. 

Por meio dos estudos e leituras realizados anteriormente, e também de outros 

contatos com instituições de educação infantil, pudemos observar que muitas vezes 

há um afastamento entre o cuidar, o educar e o brincar na organização da rotina e 

do trabalho pedagógico na educação infantil. Sendo assim, nos remetemos mais 

uma vez as questões que nortearam este trabalho: Como organizar a rotina e as 

atividades lúdicas para que o cuidar e o educar não se separem? Como o lúdico 

aparece na organização do trabalho pedagógico e no cotidiano das crianças?  

Quanto à metodologia, podemos dizer que a  pesquisa é o processo em que o 

pesquisador tem "uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 

um processo intrinsecamente inacabado e permanente" (MINAYO, 1994, p.23). 

 A pesquisa qualitativa baseia-se na observação de vários relatos de 

pesquisas de rigor científicos. Já, a pesquisa participante, permite que haja uma 

inserção do pesquisador em seu campo de pesquisa, na vida social e cultural de um 

outro. Há assim, uma interação entre pesquisador e componentes dos fatos 

investigados, uma vez que, esta “caracteriza-se pela interação entre pesquisador e 

componentes das situações fatos ou fenômenos investigativos” (OTAMI, 2011, p.41). 

Já, “o propósito desse tipo de pesquisa é trabalhar na perspectiva da práxis, assim 

como na inserção da ciência popular na produção do conhecimento científico” 

(OTAMI, 2011, p.42).   

Portanto, o estudo em questão trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo 
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pesquisa participante, uma vez que utilizaremos como procedimento de coleta de 

dados, elementos observados e vivenciados pela autora numa instituição de 

educação infantil do município de Londrina-PR.  

Para além da observação participante contamos ainda com o estudo 

bibliográfico e o registro fotográfico de cenas do cotidiano na escola infantil. O 

estudo bibliográfico se dará por meio de pesquisas e investigações em livros e 

artigos científicos. Já, o registro fotográfico justifica-se por considerarmos a 

fotografia um recurso importante para a reflexão e compreensão dos fatos 

observados, lembrando que não se trata de retratos e de cenas “posadas”, mas 

imagens, com formas e pontos expressivos e com riqueza de significados possíveis.  

Importante dizer, que a pesquisa realizou-se a partir da minha experiência na 

qualidade de professora auxiliar e regente, da escola pesquisada, na qual tive a  

oportunidade de observar, participar e registrar os momentos do cotidiano das 

crianças do Infantil 3 (2 e 3 anos), durante todo o ano letivo de 2015. 

O aporte teórico da escola participante desta pesquisa fundamenta-se nos 

teóricos Piaget2, Vygotsky3, Feuerstein4 e David Ausubel5. A mesma contempla em 

sua proposta a ludicidade, o cuidar, o educar e o brincar, valorizando esses 

elementos em sua rotina, pois, “viabilizar e assegurar á criança uma Educação 

Lúdica, faz parte do compromisso assumido com o Cuidar e Educar na Educação 

Infantil” (PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA, 2011, p. 29).  

Considerando que as crianças são sujeitos capazes de construir seu 

conhecimento, alguém que pensa, participa, é única e individual, com seus 

entusiasmos, carismas, curiosidades e opiniões. E que aprender é experimentar, é 

vivenciar e é sentir.  

                                                           
2
 Jean Piaget (1896-1980) foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, defende a linha Construtivista 

do desenvolvimento humano. 

3
 Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) defende o desenvolvimento cognitivo por meio da interação 

social e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. 

4 Reunen Feuersteins (1921-2014) desenvolve as teorias de Experiência da Aprendizagem Mediada, 

e Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural. 

5 David Paul Ausubel (1918-2008) propõe a teoria sobre o conceito de Aprendizagem Significativa 
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Buscamos nesta pesquisa com base nos conhecimentos teóricos, descrever 

algumas das atividades realizadas com as crianças e suas conquistas ao longo do 

ano. Em todos os momentos, voltamos a atenção aos gestos, falas, respostas, 

cenas, tendo como figura central as crianças, mantendo o respeito por sua 

individualidade e pelo lúdico que as envolvem. Mantendo também o respeito à 

escola, sua metodologia, rotina e organização. 

Os jogos, brinquedos e brincadeiras são grandes fontes de aprendizado, 

podemos perceber durante a pesquisa que o lúdico esteve presente em todos os 

momentos, garantindo o direito da criança em brincar, conhecer e de ser criança, de 

ser como é. Em outras palavras, o lúdico esteve em todos os momentos repleto de 

conhecimento, aprendizagem, conteúdos e objetivos e direcionamentos. 

Nos utilizamos das fotos, pois estas mostram a situação e ampliam a 

percepção do objeto de pesquisa, assim como “não só auxiliam na rememoração e 

no desdobramento daquele instante fotográfico em imagens-memória da experiência 

vivida como também falam por si mesmas” (LOPES, apud MORENO, 2001, p. 77).  

Observou-se que as atividades direcionadas e as brincadeiras são 

planejadas, a pesquisa buscou também observar e analisar os ambientes em que 

elas foram realizadas.  

Quanto aos aspectos físicos, funcionais e temporais da escola, há várias 

salas, todas com saídas externas e portas ou janelas que permitem a circulação do 

ar. Na parte térrea da escola, a estrutura conta com uma quadra coberta, tanque de 

areia azul, parque com brinquedos, jardim, mine vila (com casinha, mercadinho, 

salão de beleza e consultório médico), um espaço aberto, refeitório para as crianças 

e cozinha para a preparação dos lanches. Para a higiene e cuidado com as crianças, 

há um trocador e banheiros de meninas e meninos, adaptados a estatura das 

crianças. 

Quanto ás salas deste piso, são 5 (cinco), cada uma com o ambiente 

organizado para a realização das atividades em suas respectivas áreas de 

conhecimento. A sala Colors, dispõe de tintas, pinceis, rolos, jornais, tesouras, entre 

outros materiais que possibilitam a criação e desenvolvimento por meio da arte, do 

contato com as cores e dos instrumentos artísticos. A sala Sensitiva é organizada de 
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modo a permitir que aconteçam as interações a partir do corpo das crianças, do 

desenvolvimento dos sentidos - olfato, tato, paladar, audição e visão. Outra sala é a 

Linguagem, onde as crianças têm contato com os números, letras, alfabeto, formas 

geométricas, entre outros, desta maneira têm a possibilidade de aprender, de forma 

lúdica. A sala de movimento é equipada com tatame, bolas, espelho, túnel, entre 

outros materiais, onde as crianças podem explorar seus movimentos, coordenação 

motora ampla, engatinhar, correr, pular, brincar de pega e realizar outras atividades 

relacionadas ao movimento e também outras propostas. Uma sala de Apoio, que é 

utilizada para o momento de descanso de algumas crianças, para explorar vídeos e 

fotos, entre outras atividades. 

Na parte superior da escola, há 4 (quatro) salas, também cada uma pensada 

e organizada com um propósito, estas são direcionadas ás crianças do ensino 

fundamental. A escola tem biblioteca, sala de vídeo e um teatro, com palco e 

fantasias disponíveis as crianças. Como observamos no capitulo 1, deste trabalho, a 

organização do ambiente deve ser planejado e estimulador, pois:   

Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele. 
Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, enorme, ou pelo 
contrário, pequeno: é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse 
lugar onde ela pode ir para olhar, ler, pensar. 
O espaço é em cima, embaixo, é tocar, não chegar a tocar: é barulho 
forte, forte demais ou, pelo contrário, silêncio é tantas cores, todas 
juntas ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor... 
O espaço, então começa quando abrimos os olhos pelo amanhã em 
cada despertar do sono; desde quando, com luz retomamos ao 
espaço.  (BANINI apud ZABALZA, 1998, p. 231) 

 

 Para que esta organização aconteça, Zabalza (1998, p.261) nos afirma que o 

professor tem papel importante, este profissional deve ser ativo e que envolver as 

crianças na organização do ambiente, para que ele seja ideal para a aprendizagem. 

É por meio do professor que o conhecimento é mediado, pois o sujeito 

elabora o conhecimento por meio do contato com o objeto. Destaca-se, portanto, a 

importância da aprendizagem mediada, pois o profissional possibilita a formação do 

indivíduo. Todo conhecimento traz em si um aspecto novo, uma elaboração nova. 

Conforme Piaget apud Barbosa (2001, p. 40): 

O conhecimento não poderia ser concebido como algo 
predeterminado nas estruturas internas do indivíduo, pois que estas 
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resultam de uma construção efetiva e contínua, nem nos caracteres 
preexistentes do objeto, pois que estes só são conhecidos graças à 
mediação necessária dessas estruturas. 

 

Neste contexto, conforme Backer apud Barbosa (2001, p. 41), o sujeito é o 

“centro ativo e cooperativo da decisão e, de decisão, de iniciativa, cognitivo, de 

tomada de consciência” e está em oposição ao objeto. Este configura-se como o 

meio físico e social:  

É o mundo dos objetos materiais e das relações sociais; das coisas 
materiais, mas também dos conhecimentos, das imagens e das 
linguagens; o mundo da natureza, dos ecossistemas, das diferentes 
manifestações da vida; da sociedade, da cultura, das artes, das 
ciências; das percepções, sensações, topologias, movimentos; enfim, 
do que está aí possível de sofrer transformações pela atividade do 
sujeito. 

Antes de relatarmos as vivências, é importante dizer sobre as crianças que 

participaram desta pesquisa. Todas as crianças passam por fases do 

desenvolvimento. De acordo com Piaget (1979), a formação dos conhecimentos 

ocorre por meio  dos estágios de desenvolvimento da criança: Sensório-motor (0 a 2 

anos), pré-operatório (2 a 7 anos), operatório concreto (7 a 12 anos) e operatório 

formal (a partir dos 13 anos). 

O sensório-motor tem como característica o envolvimento dos órgãos 

sensoriais e os reflexos neurológicos básicos por meio das ações desenvolvidas 

pelo sujeito em seu meio próximo. O pré-operatório que corresponde de 2 a 7 anos, 

se subdivide em dois: o Estágio Simbólico (2 a 4 anos) e o Estágio Intuitivo (4 a 7 

anos). Entretanto, nos concentraremos no estágio em que se encontram as crianças 

de nossa pesquisa.  

As crianças participantes desse estudo, estão no Estágio Sensório-Motor em 

transição para o Estágio Pré-Operatório. No estágio sensório-motor acontece a 

construção do conhecimento de mundo pela aquisição de esquemas perceptivos e 

motores. Ele é caracterizado pela concentração do próprio corpo, objetivação e 

inteligência prática; esse estágio tem duas tarefas essenciais: a aquisição da 

capacidade simbólica, incluindo a linguagem e a aquisição do objeto permanente.  

Principalmente nestes estágios, o conhecimento físico do mundo e a 

progressiva estruturação pautada pelo estabelecimento de relações de causalidade, 
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de finalidade, de seriação, de semelhança e diferença entre outros fenômenos, 

serão decisivas para a futura passagem á função cognitiva simbólica, característica 

essencial do estágio pré-operatório.  

Acontece também a progressiva objetivação da realidade, ou seja, o 

afastamento e a diferenciação entre sujeito e objeto como diminuição do 

egocentrismo total, o que será condição básica para a futura análise lógica dessa 

realidade. 

Piaget (1979), também se refere ao desenvolvimento moral da criança neste 

estágio, e diz que ela ainda não está inserida nesse universo, o que Piaget 

denominou como estágio de anomia no qual a criança adquirirá progressivamente 

durante o próximo estágio (Pré-Operatório) de seu desenvolvimento e as regras 

poderão se tornar mais concretas para elas e neste, o egocentrismo vai se 

modificando, tal como  símbolo, que é fundamental que o professor compreenda, 

para que assim, tenha clareza para a realização de seu trabalho. 

Para as crianças mencionadas neste estudo, outro conceito importante 

mencionado por este teórico, que devemos conhecer é o do Símbolo, segundo 

Piaget apud Barbosa (2001), acontece quando o significante se diferencia do 

significado, e mantém uma conexão com ele, é permissão da evocação 

representativa de objetos ou acontecimentos, o que possibilita o pensamento. Esta 

função semiótica ou simbólica é muito importante na construção do conhecimento no 

que diz respeito a imitações, de jogo simbólico, de desenho, de imagens mentais e 

de lembranças mentais que se trate de linguagem. Ou seja, ao permitir a evocação 

representativa de objetos ou acontecimentos, possibilita-se o pensamento. 

Estas considerações a respeito do estágio de desenvolvimento são 

importantes para bem observar e embasar nossa pesquisa. Compreendendo  as 

características das crianças observadas neste estudo, percebemos que suas 

especificidades são respeitadas e valorizadas,  sua individualidade é preservada, 

sempre tratadas pelo nome, sendo olhadas no olho, tendo direito de expor suas 

ideias, sentimentos, incertezas e etc. Á respeito da rotina, compreendemos no 

primeiro capítulo deste trabalho que esta é indispensável para as instituições.  
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Nesta escola, pude perceber que os momentos são bem planejados, com o 

objetivo de organizar o tempo, as atividades lúdicas e dirigidas, a fim de que as 

crianças possam se desenvolver em todos os aspectos. A escola propõe também a 

integração entre o educar, o cuidar e o brincar. 

A organização da rotina para a criança e para o educador é um instrumento 

de dinamização da aprendizagem, de estimulação das percepções, facilitador do 

desenvolvimento das potencialidades que assegura a construção dos saberes 

necessários para enfrentar os desafios e as incertezas. 

Conforme a Proposta Pedagógica da Escola (2012), a organização das 

rotinas estrutura-se numa atmosfera construtivista sócio-moral e cognitiva, baseada 

nas teorias piagetiana e sócio interacionista de construção de conhecimentos. Os 

espaços e as atividades são organizados para viabilizar a interação entre as 

crianças e para o exercício da responsabilidade infantil. A rotina contempla os eixos 

de trabalho propostos pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), são eles: Matemática, Linguagem Oral e Escrita, Movimento, Educação 

Física, Artes visuais, Natureza e Sociedade e as atividades extras como Inglês, 

Esporte, Ballet e Música. 

As crianças têm durante a semana, inserido na rotina, os momentos de rodas, 

brincadeiras livres, atividades direcionadas, lanche, aulas extras, descanso, conto e 

biblioteca. Assim, escolhemos compartilhar aqui alguns desses momentos e 

atividades desenvolvidas durante a nossa pesquisa.  

 

 

4.1 - O momento da Roda 

 

 O momento da roda é de grande importância para a educação infantil. É um 

momento em que as crianças podem conversar, trocar ideias, compartilhar 

vivências, aprender a ouvir e socializar. Com o acolhimento feito pela professora que 

conduz a conversa, os pequenos se sentem pertencidos ao ambiente e ao grupo. 

Neste momento, pode-se trabalhar com músicas, brincadeiras, dinâmicas para a 

organização de quem irá falar, por meio das expressões das crianças, a professora 

pode observar suas características e interesses. Os projetos a serem realizados e a 
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programação do dia também devem ser abertos aos pequenos para seu 

conhecimento e participação. Esta participação das crianças faz com que a 

socialização seja propiciada.  

 

Foto 1 - Momento da roda 
 

 
Fonte: A autora. 

 

Segundo Wartofsky (1999, p.59), “a criança é agente em sua construção e na 

construção do mundo, por meio de suas ações e ações de outros agentes, em um 

contexto de práxis social e histórica”. Interação esta que acontece por meio do 

contato, da conversa, das brincadeiras, da troca de conhecimento e da diversão 

entre si. 

 

4.2 Brincadeiras e Atividades lúdicas direcionadas 

Sobre as brincadeiras, nós nos dedicamos com bastante entusiasmo neste 

trabalho, pois reconhecemos que esta ação desenvolvida pela criança, é uma das 

principais formas com que ela se relaciona com o mundo e desenvolve suas 

potencialidades. As brincadeiras são de grande importância para a formação das 

crianças, como citamos anteriormente, é por meio delas que as crianças se 

relacionam com o mundo e consigo, pois:   

É o jogo: livre; desinteressado; distingue-se da vida “comum” tanto 
pelo lugar quanto pela duração que ocupa; é capaz de se fixar como 
fenômeno cultural; uma de suas qualidades fundamentais reside de 
repetição; capaz de criar ordem; misterioso; intenso; fascinante... 
(LIMA apud MORENO, 2001, p. 56). 
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O conhecimento se dá pela interação dos sujeitos com o mundo, com a 

história, cultura e ciência. Desta forma, o lúdico, o brinquedo e as brincadeiras são 

indispensáveis, pois com ele, a criança busca caminhos, alternativas para brincar, 

conhecer e conhecer-se, transformar-se e transformar o mundo a sua volta.  

Na escola observada as crianças têm a oportunidade de brincar, se divertir, 

investigar, se movimentar, fazer de conta, criar e recriar, jogar, construir, correr, 

saltar, se movimentar e aprender se divertindo. 

As atividades, experiências e brincadeiras corporais são fundamentais para o 

desenvolvimento das crianças da educação infantil, elas permitem a valorização do 

corpo e a constituição de ser corpo sujeito, dono do seu movimentar e agir e a 

psicomotricidade proporciona ao aluno condições para que se perceba em sua 

realidade corporal, criem, interpretem e dialoguem com o mundo em que vivem.  

Sobre os movimentos e percepção do corpo, Le Boulch apud Pereira (2009)  

diz que o desenvolvimento da criança acontece em três etapas. Sendo que a 

primeira constitui-se na organização das estruturas ou etapa do “corpo vivido” (até 3 

anos), quando “os movimentos reflexos não são intencionais e, só mais tarde, por 

meio da prática corporal evoluem para movimentos conscientes e coordenados” (LE 

BOULCH apud PEREIRA, 2009, p. 29).  

A discriminação perceptiva ou o “corpo percebido” é a segunda etapa, que 

acontece dos 3 aos 6/7 anos, que “é transitória e de preparação na vida das 

crianças: o desenvolvimento motor continua sendo global, porém o repertório gestual 

cresce, possibilitando um maior equilíbrio postural e tônico” (LE BOULCH apud 

PEREIRA, 2009, p. 29). Esta fase leva a um nível superior de sua orientação no 

espaço em relação ao seu próprio corpo e ela aumenta seu equilíbrio postural e 

tônico.  

A fase seguinte é a de representação mental do “corpo próprio”, quando a 

criança passa a ter mais controle sobre si e suas atitudes. A consciência de 

organização espacial é a “tomada de consciência do próprio corpo em relação às 

pessoas e aos objetos” (MEUR; STAES apud PEREIRA, 2009, p. 31), ela é 
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importante, pois “é a partir do próprio corpo que o indivíduo toma consciência do 

mundo por meio dos mecanismos de preensão, visão e locomoção, que aumentam 

sua dimensão de espaço” (NEGRINE apud  PEREIRA, 2009, p. 31).  

As crianças aqui observadas estão na fase do “corpo vivido” em transição 

para a fase do “corpo percebido”. Percebemos por meio das leituras dos autores 

aqui mencionadas, que as atividades corporais e espaciais são de grande 

importância para o desenvolvimento das crianças, pois favorecem o aprimoramento 

da capacidade do indivíduo de situar-se, orientar-se e localizar-se em um espaço 

determinado.  

Pensando nesta realidade, uma das atividades realizadas buscou promover 

esta relação espacial, apresentando aos pequenos as noções de estreito e largo, de 

forma lúdica e organizada, de maneira que os pequenos interagissem neste espaço 

e se percebesse em relação a ele, questões foram levantadas, tais como: Em qual 

dos caminhos você tem mais espaço? Qual deles você consegue se deslocar com 

mais facilidade? No caminho em que encontrou mais dificuldade, você teria alguma 

estratégia para facilitar seu deslocamento? Como você se percebe neste espaço? 

Desta forma, as crianças tiveram a possibilidade de se posicionar no espaço 

proporcionado, refletindo e criando possibilidades a respeito do mesmo. 
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Foto 2 -  Estreito e Largo  
 

 
Fonte: A autora. 

 

As brincadeiras e jogos populares infantis são como uma manifestação da 

cultura lúdica infantil, passadas de geração em geração e que se constituíram a 

partir da necessidade das crianças de se expressarem corporalmente pelo 

movimento e perceberem o mundo ao seu redor. 

As brincadeiras e os jogos apresentam suas próprias características e regras, 

algumas vezes sofrendo alterações, dependendo do local em que está sendo 

praticado e muitas delas apresentam padrões lúdicos conhecidos universalmente, 

sendo um tesouro do povo, e de autoria anônima (KISHIMOTO, 1999). Alguns 

exemplos desses jogos e brincadeiras são a queimada, pega-pega, amarelinha, 

peteca, mãe-da-rua, boca de forno, balança-caixão, esconde-esconde, mamãe 

polenta, entre outros. 

Alguns jogos, por serem aprendidos oralmente ou para atender á algum 

objetivo altera um pouco sua estrutura inicial. Kishimoto (1994, p.25), nos esclarece 

que:  

Muitos jogos preservam sua estrutura inicial, outros se modificam, 
recebendo novos conteúdos. A força de tais jogos explica-se pelo 
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poder da expressão oral. Enquanto manifestação espontânea da 
cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a 
cultura infantil e desenvolver formas de convivência social. 

 

Portanto, principalmente na escola, ele permite a perpetuação da cultura e 

desenvolvimento social dos pequenos. No caso do pega-pega enquanto recurso 

pedagógico, ele pode auxiliar para o desenvolvimento psicomotor e permite a 

aquisição de capacidades como conhecimento do corpo, coordenação dos 

movimentos, noções de tempo, espaço e lateralidade, ajuda também a desenvolver 

o equilíbrio, a agilidade e a velocidade. 

Outro fator importante nos jogos e brincadeiras é a atividade em grupo ou em 

dupla. As brincadeiras e jogos permitem ás crianças desenvolver saberes, resolver 

conflitos, experimentar, explorem sensações, lidar com diferentes sentimentos e 

aprendem a conviver e a cooperar com um grupo. Conforme Lima (1980, p. 128), “o 

trabalho em equipe na perspectiva piagetiana é decisivo no desenvolvimento do ser 

humano, tanto para o desenvolvimento das estruturas mentais e da inteligência em 

geral (inclusive sensório-motora), quanto para o equilíbrio da afetividade [...].” 

Durante as observações na escola, presenciei as crianças participando de 

várias brincadeiras, uma delas foi o pega-pega, que foi adaptado para duplas. Os 

pequenos foram organizados em dupla durante a brincadeira, de forma que eles 

deveriam pensar e agir juntos, seguindo a mesma direção e com o mesmo objetivo. 

Isto, além do desenvolvimento das capacidades acima descritas o que possibilitou o 

trabalho em grupo e o conhecimento da cultural infantil. 
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. 

 
Foto 3 - Pega-Pega 

 

 
  Fonte: A autora. 
 

Outra brincadeira observada foi a ‘Mamãe Polenta’ que tem uma encenação 

(mamãe e filhinhos) e termina num pega-pega. A brincadeira traz a imitação da cena 

de uma mãe cozinhando uma polenta e seus filhinhos perguntando se está pronta, 

enquanto não está, a mãe vai dando tarefas aos filhos - andar de bicicleta, assistir 

TV, pular amarelinha, conforme sua imaginação. Quando a polenta fica pronta a 

mamãe vai buscar os pratos e talheres, nesse tempo os filhos comem a comida, 

quando a mãe chega pergunta: 

- Cadê a polenta que estava aqui? 

- O gato comeu. 

- Cadê o gato? 

- Subiu no telhado. 

- Como faço para subir lá? 

- Pega uma escada. 

- E se eu cair? 

- Estou nem aí!! 

E a mamãe corre para pegar seus filhos pela má criação que tiveram. 

Percebemos que esta brincadeira envolve a encenação, a imaginação, as atividades 

psicomotoras e a memorização. Compreendemos que tanto estas brincadeiras 
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quanto as demais, são de grande importância para a formação e desenvolvimento 

das crianças, que participaram em todos os momentos e tiveram melhora em seu 

desenvolvimento físico e mental. 

 

Foto 4 - Brincadeira da Mamãe Polenta  
 

 
Fonte: A autora. 

 

Ao executar um jogo ou brincadeira, a criança interage com o objeto, este 

pode ser físico ou não, no caso das brincadeiras com peças de encaixe, os objetos 

são palpáveis e o desafio é a construção e transformação por meio da imaginação e 

criação. Desta forma as estruturas mentais vão se construindo rumo ao equilíbrio 

entre o sujeito e o objeto. Conforme Kishimoto (1998, p. 30) “construindo, 

transformando e destruindo a criança expressa o seu imaginário”, suas 

representações mentais. Os materiais disponíveis também influenciam, a 

diversidade permite a escolha e o desenvolvimento da autonomia. 
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Foto 5 - Brincadeira de construção e imaginação 
 

 
Fonte: A autora. 

 

Por meio da brincadeira, a criança aprende a lidar com o mundo, forma sua 

personalidade e tem a possibilidade de recriar situações cotidianas e 

experimentações. Na brincadeira e na fantasia, a criança pode sonhar, descobrir, 

recriar, se encantar e fazer de conta. Na situação da Foto 6, pudemos observar o 

desenvolvimento da imaginação desta criança, que com o recurso da peça de 

montar criou uma pista de carrinhos, imaginando nesta o movimento, o trânsito dos 

carrinhos e demais situações encontradas em sua vida cotidiana. 

 

Foto 6 -  Brincadeira de construção e imaginação 
 

 
Fonte: A autora. 



51 

 

Na escola podemos observar que em vários momentos as crianças brincavam 

na área externa da escola, parque, mercadinho, casinha, consultório, salão e areia. 

Estes espaços também são importantes recursos pedagógicos utilizados pelos 

professores. Nestes ambientes as crianças podem se relacionar consigo e com o 

outro, onde ela percebe o potencial e limites de seu corpo, planejar o que vai 

realizar, aprendendo a compartilhar o mesmo espaço e recursos, podendo realizar 

construções em conjunto.  

Foto 7 - Área externa: A Casinha 
 

 
Fonte: A autora. 

 

Foto 8 - Área externa: A Mine Vila 
 

 
Fonte: A autora. 
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Quanto á areia podemos dizer que é um importante recurso, pois possibilita 

ricas experiências as crianças. Ela permite trabalhar a motricidade fina, desenvolver 

imaginação e criatividade, estimular percepção visual e o tato. O material possibilita 

que as crianças testem sua resistência, consistência, formatação, temperatura, 

umidade e permanência do que é construído. Neste e também nos outros espaços 

os pequenos podem desenvolver sua imaginação, criando e recriando situações, 

brincando de faz-de-conta, comidinha, médico, cabeleireiro, entre outras. 

  

Foto 9 - Brincadeira na areia azul 
 
 

 
Fonte: A autora. 

 

4.3 As Letras e os números  

O conhecimento das letras e números deve acontecer na educação infantil de 

forma planejada e objetiva, ao mesmo tempo divertida e não ‘forçada’, para que 

assim os pequenos descubram, de forma simples e prazerosa, o ato de ler, escrever 

e contar, e que entendam também que os números e letras estão em tudo o que nos 

cerca que a função da escrita é também social e faz parte do cotidiano deles. 

As atividades desenvolvidas na escola proporcionam o contato com as letras 

e os números, de forma lúdica e planejada. Por meio de cantigas, materiais diversos, 

associações, jogos e brincadeiras. Como nos mostra as imagens abaixo, uma das 

atividades desenvolvidas foi com farinha de trigo e as crianças puderam escrever 

com o dedinho no material, esta estratégia os ajudou a conhecer as letras, 
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desenvolver a motricidade ao escrevê-las e o tato ao tocar o material diferenciado. 

Outra atividade desenvolvida foi com a cantiga popular “Meu limão, meu limoeiro”, 

onde as crianças puderam cantar, brincar, relembrar as letras já conhecidas e 

identificar as vogais no cartaz.  

 

Foto 10 - Desenho no Trigo e Cantiga 
 

 

Fonte: A autora. 
 

A próxima atividade trata-se de um jogo de associação das figuras ás suas 

respectivas letras iniciais (vogais). A professora com o “mistério” de qual figura a 

criança havia pegado e a nomeação dela, envolvia as crianças, e de forma divertida 

as permitiam reconhecer as letras com seus fonemas e as palavras que são escritas 

com elas. 
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Foto 11 - Associação das imagens ás letras 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 

O conhecimento dos números também se destaca no aprendizado dos 

pequenos. Pudemos observar que eles tiveram contato com os algarismos por meio 

de pique-esconde, caixa surpresa, jogo da memória, entre outros. A imagem a 

seguir mostra a dança da cadeira com os números, onde as crianças brincaram, se 

divertiram e aprenderam.  

 

Foto 12 - Dança das cadeiras com números 
 

 
Fonte: A autora. 
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Além do reconhecimento e identificação das letras, os pequenos também 

aprenderam a quantificar, as imagens abaixo nos mostram este conhecimento, isto 

é, em uma das atividades eles quantificaram os objetos que escolhiam, na outra 

realizaram  o registro da atividade quantificando as figuras associando-as aos seus 

respectivos números. Podemos observar também na atividade impressa que a 

criança escreveu seu nome ao final da realização da proposta, demonstrando que é 

possível o conhecimento das letras sem que isto tome o lugar das brincadeiras. 

 

Foto 13 -  Atividade de identificação e quantificação 
 

 
Fonte: A autora. 

 

 

4.4 - Conhecendo o seu corpo 

O conhecimento do corpo e de si é fundamental para o ser humano, de 

acordo com Fonseca (2008), o corpo deve estar com todos seus elementos 

psicomotores estruturados (esquema  corporal,  lateralidade,  organização  espacial,  

organização  temporal, coordenação  e  equilíbrio) antes mesmo de aprender outros 

conteúdos, pois esta estruturação permite que a criança se organize e controle suas 

atitudes ao sentar-se, segurar um lápis, expressar-se no papel, entre outras. 

Conhecer seu corpo e órgãos que o compõe faz parte de uma boa 

consciência corporal e este desenvolvimento é possível por meio de ações, 

experiências, linguagens, percepções, expressões e brincadeiras corporais dos 

indivíduos. As experiências e brincadeiras corporais assumem um papel 

fundamental no desenvolvimento infantil, por enfatizarem a valorização do corpo na 
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constituição do sujeito e da aprendizagem. Assim a “[...] pré-escola necessita 

priorizar não só atividades intelectuais e pedagógicas, mas também atividades que 

propiciem seu desenvolvimento pleno” (TOMAZINHO, 2002, p.50).   

As imagens abaixo nos mostram uma das atividades em que as crianças 

tiveram a oportunidade de se conhecer de outro ângulo, compreendendo que por 

trás de sua aparência (e pele) está sua estrutura óssea e órgãos, nesta proposta em 

específico, ossos e coração. 

Os pequenos identificaram a partir dos recursos utilizados, sua estrutura 

corporal, percebendo onde ficam os ossos e coração, suas funções e localizações e 

qual a importância para nós, realizando atividades para ouvir o coração com auxílio 

do estetoscópio e de movimento para compreensão da sustentação do corpo 

oferecida pelos ossos.  

 

Foto 14 - Conhecendo o corpo humano 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 

4.5 Diversidade 

Existem diversas formas das crianças adquirirem o conhecimento. O conceito 

de conhecimento pode ser visto por diferentes perspectivas, pela filosofia, 

psicologia, história, entre outros. Maduro (1994, p. 19), define o conhecimento como 
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“esforços para classificar, entender e explicar como e por meio da realidade é como 

é e funciona como funciona”, entendemos, portanto, que as vivências influenciam a 

construção deste conhecimento e as questões que envolvem a diversidade cultural 

devem ter nossa atenção, pois permitem novas experiências para a construção do 

conhecimento sobre os seres humanos, neste sentido, “nossas experiências nos 

levam a ver a realidade de uma maneira diferente daqueles que viveram outras 

experiências” (MADURO, 1994, p.55). 

 Pensando na diversidade cultural, propomos experiências ás crianças a 

respeito da cultura indígena, em seu aspecto etnográfico, que retrata a vida nas 

comunidades indígenas, seus costumes, alimentação, atividades principais, 

vocabulário, entre outros. Com o objetivo de permitir que as crianças 

compreendessem que a cultura indígena influencia nossa realidade e nos trouxe 

contribuições, apresentamos a eles alguns vocabulários utilizados por nós que foram 

trazidos pelos índios. De forma lúdica, com uma canção de diz: 

Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, todo mundo fala 
língua de índio, Tupi Guarani [...] O índio andou pelo Brasil, deu 
nome pra tudo que ele viu [...] Jabuticaba, Caju, Maracujá, Pipoca, 
Mandioca, Abacaxi, Tamanduá, Urubu, Jaburu, Jararaca, Jibóia, 
Arara, Tucano, Araponga, Piranha, Perereca, Sagüi, Jabuti, Jacaré, 
quem sabe o que é que é? – Aquele que olha de lado [...]6. 
 

 Assim, as crianças puderam compreender que a cultura indígena faz parte da 

construção da nossa cultura e que está presente também em nosso cotidiano, por 

meio também de palavras que foram trazidas por eles para a construção da nossa 

língua portuguesa. Nesse sentido, Piel (1976, p.1), nos diz que o léxico de uma 

língua “é um organismo vivo, complexo e resulta em um trabalho multissecular de 

elaboração e seleção, com princípios que vão além da época em que o português 

aparece em escritos literários em documentos escritos”. Ela nos fala a respeito da 

formação da nossa língua, sobre como os descobrimentos e a expansão dos 

portugueses com suas explorações revelaram um mundo de novos povos, 

civilizações e idiomas até então ignorados e que com a colonização no Brasil, vão se 

infiltrando a língua colonizadora, seja por via oral ou literária (Piel, 1976) 

                                                           
6
 Coleção Có-có-coral - Vol. 4, dvd Canções de Hélio Ziskind cantadas pela turma do Cocóricó.  
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 Os costumes e a alimentação também foram abordados, como a moradia, a 

pesca, a caça, os instrumentos utilizados para estas atividades e suas funções. 

Instrumentos como chocalhos construídos pelos índios, espadas, flechas, jatobá, 

abóbora, cabaça, entre outros. 

 

 

 
 

Foto 15 - Diversidade: Alimentos, oca e instrumentos indígenas 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 A escola observada acredita que devemos ensinar em um contexto 

educacional no qual as diferenças individuais entre todos os membros do grupo 

(classes) são destacadas e aproveitadas para enriquecer e flexibilizar o conteúdo 

curricular previsto no processo de ensino e aprendizagem. A instituição acredita 

ainda, que para conquistarmos uma sociedade mais justa e sem preconceitos, faz-

se necessário trabalhar a questão da diversidade no âmbito escolar, a fim de que os 

educandos possam se conscientizar da unidade de cada indivíduo e da pluralidade 

em nossa cultura e sociedade.  
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Foto 16 - Diversidade: Canoa indígena 
 

 
Fonte: A autora. 

 

 

4.6 A Arte! 

O conhecimento pode ser adquirido por meio do mito, da ciência, da filosofia, 

pelos sentidos, pela arte, entre outros. A arte pode ser manifestada pela dança, 

música, pinturas, esculturas, teatro etc., ela tem um papel muito importante para a 

formação da criança, pois ela pode incorporar sentidos, movimento, valores, 

expressão, conhecimento de mundo, entre outros. A criança é protagonista na 

construção de seu conhecimento, para Piaget apud Brunelli (1996, p.21,) estes 

conhecimentos ela constrói por meio do “jogo, brinquedo e brincadeira e atividades 

lúdicas como a música, literatura, bordado, pintura, desenho e tudo aquilo que pode 

promover prazer, satisfação e diversão”. 

Os materiais disponibilizados devem ser variados, que permitam a 

experimentação, tato, diferentes sensações de marcas, texturas, espaço físico e 

condições motoras de manuseio. O RCNEI (1998 v. 3, p.97) prevê a exploração e 

manipulação de diferentes materiais, como lápis e pincéis, brochas, carvão, carimbo, 

tintas, água, areia, terra, argila com diferentes suportes gráficos, como jornal, papel, 

papelão, parede, chão, caixas, madeiras etc. 
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Foto 17 - A Arte e as tintas 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

Um educador que se dedicou a liberdade de brincar e criar foi Froebel (1782-

1852), que criou o jardim de infância em 1837, que segundo ele seria um espaço 

onde a criança poderia conhecer sobre si e sobre o mundo. Ele enfatizava a 

participação em atividades de livre expressão, com música, gestos, montagens com 

papel, argila, entre outros, e acreditava que estas atividades permitiam a expressão 

do mundo interno, observando-se e tendo a possibilidade de auto-modificação 

(OLIVEIRA, 2007).  

Para Froebel, atividades de manuseio de papel, cortar, dobrar, costurar, 

desenhar, pintar, modelar são denominadas de “ocupações”, e permitem que as 

crianças se expressassem artisticamente. As crianças da escola descrita neste 

trabalho têm contato com diversos materiais, de diferentes cores, texturas, 

tamanhos. O que as permitem o desenvolvimento de seus sentidos, pensamentos, 

coordenação motora e imaginação. 

 

 

4.7 Teatro 

Os jogos de faz de conta são grandes aliados para a formação da criança e 

sua imaginação. Nestas atividades relacionadas ao teatro e ao faz-de-conta as 
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crianças podem expressar-se com voz e corpo e incorporar emoções e sentimentos, 

elas assumem papéis,  imitam  personagens  e  interagem  em  uma  dinâmica  de 

comunicação e improvisação. Conforme Gullar (2006), a arte cria experiências a 

respeito daquilo que se enxerga do mundo, em sua cultura, assim, ela parte de 

dentro do indivíduo, trazendo sua bagagem de sentimentos, interesses, valores e 

conhecimentos. 

A dramatização tem como objetivo desenvolver a capacidade de expressar 

sentimentos e ideias por situações simbólicas de fantasia, inovar linguagens, 

considerar a imaginação e estimular a criatividade. Por meio do teatro e imitação de 

personagens, produzindo trabalhos artísticos e conhecendo essa produção nas 

outras culturas, a criança poderá compreender a diversidade de valores que 

orientam tanto seus modos de pensar e agir como os da sociedade e também 

compreender a riqueza e diversidade da imaginação humana, sendo mais capaz de 

perceber sua realidade cotidiana, reconhecendo e decodificando formas, sons, 

gestos, movimentos que estão à sua volta e assim contribuir com sua atuação no 

contexto em que está inserido. Nesse sentido: 

A livre expressão facilita a criatividade da criança, no desenho, na 
música, no teatro, extensões naturais da atividade infantil, 
progressivamente responsável por seus comportamentos afetivos, 
intelectuais e culturais. Eis aí um começo seguro para a conquista de 
uma vida adulta (FREINET apud SAMPAIO, 1994, p. 30). 

Sendo assim, registramos aqui um dos momentos em que as crianças 

puderam se expressar por meio do teatro e fantasias, com sua imaginação solta, 

podendo experimentar-se e criar situações imaginativas e interações consigo e com 

o outro. 
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Foto 18 - O Teatro e as Fantasias 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 

4.8 - Hora do lanche! 

O momento do lanche também pode ser educativo, com informação e 

estímulo para uma alimentação saudável e de forma lúdica. A alimentação além de 

saciar as necessidades fisiológicas da criança, o que envolve o cuidar, pode trazer 

também conhecimento sobre os alimentos e as necessidades do nosso corpo. Desta 

maneira, “a alimentação faz parte do processo educativo e é uma parte importante 

do desenvolvimento infantil. O processo educativo e o desenvolvimento infantil  

acontecem  continuamente” (ROSSETTI-FERREIRA 2000, p.122). 

O lanche da tarde na escola estudada é um intermédio entre as refeições 

principais e dispõe de fruta, liquido e carboidratos em um cardápio acompanhado 

por nutricionista. Para estimular as crianças a terem uma alimentação saudável no 

lanche, um trabalho com uma série de atividades foi desenvolvido, trazendo para as 

crianças diariamente as vantagens e benefícios da fruta do dia, quais as vitaminas 

elas contêm e quais os efeitos dessa no nosso corpo. Outra atividade, como 

podemos ver abaixo, foi a de criação de imagens com os recortes de frutas, onde 

eles usaram a criatividade e imaginação para a partir das imagens montar outros 

objetos, eles criaram imagens de palhaço, foguete, rostos, entre outros. 
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Foto 19 - Alimentação saudável 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

O projeto sobre alimentação foi finalizado com um pic-nic, as crianças 

trouxeram de casa a fruta que mais gostam para compartilhar com os amigos, assim 

além de expressar sua preferência, provaram frutas diversificadas e partilharam de 

um momento de diversão e aprendizado em grupo. 

 

 

4.9 - Aulas extras: Inglês, Música e Educação Física 

Além das aulas que mencionamos na caracterização da escola, ela oferece 

ás crianças aulas extras como Inglês, Música e Educação Física. De acordo com a 

proposta pedagógica da escola, o ensino de inglês visa a inserção da criança em um 

mundo globalizado por meio do desenvolvimento dessa ferramenta linguística 

indispensável ás futuras leituras e ações sobre o mundo que a cerca. Acredita-se 

que o ensino de língua estrangeira para crianças é uma realidade no Brasil e pode-

se afirmar que está em constante expansão. Também defende que a linguagem é 

um fator importante para o desenvolvimento mental, exercendo uma função 

organizadora e planejadora do pensamento. Isto nos leva a observar que a 

linguagem tem uma função social comunicativa.  
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As aulas de Educação Física embora norteadas pelos fundamentos 

Pedagógicos do movimento vai além e desenvolve ações interdependentes em 

contextos específicos. O ser humano vive em unidade com o mundo exterior, e é no 

e pelo movimento que ele o descobre, autodescobindo-se. A Educação Física busca 

ensinar os conhecimentos de forma significativa e existencial. Conforme Luckesi 

apud Palma, Oliveira e Palma (2010, p.49) “[...] só poderá vir a ser um conhecimento 

significativo e existencial na vida dos cidadãos se ele chegar a ser incorporado pela 

compreensão, exercitação e utilização criativa”. Os temas que envolvem as crianças 

devem ser vividos por eles em seu fazer prático ou conceitual o que possibilita a 

criança o aprimoramento das habilidades de fazer, refletir, abstrair e operar. 

 

Foto 20 - Educação Física 
 

 
 

Fonte: A autora. 

 

O RCNEI (1998, v.3 p.70) afirma que “a música na educação infantil mantém 

forte ligação com o brincar”, a música é instrumento de brincadeira, expressão, 

linguagem. Existem várias brincadeiras cantadas, que envolvem as crianças e 

contemplam o lúdico, o movimento, a comunicação, expressão, entre outros. A 

música traz a possibilidade de desenvolver a audição, a percepção e a 

discriminação de eventos sonoros diversos, fontes sonoras musicais, exploração de 

elementos musicais, expressão, conhecimento de mundo e consciência fonológica. 
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Ela é capaz de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, pela 

organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio.  

O referencial nos diz que a música é uma linguagem marcada pelo jogo, com 

a criação, que por detrás da expressão abstrata existe uma metáfora e assim, jogos 

de palavras. É assim, um meio de comunicação que forma conceitos, pois “a 

linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do 

equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento, além de poderoso meio de 

integração sócia” (RCNEI 1998, p. 49). 

As aulas de música aconteciam na turma em que observamos duas vezes por 

semana, uma das músicas trabalhadas foi a “Tchutchuê”, que em sua letra estimula 

o movimento, aumenta a percepção corporal, a memória na sequência dos 

acontecimentos descritos na música, o atendimento de comando, entre outros. 

Algumas partes do corpo, que não são tão conhecidas vêm á tona, como polegar e 

cotovelo. Propõe desafios de realização de movimento, pois em sua letra nos diz 

para realizar vários movimentos ao mesmo tempo, como o “Polegar para frente, 

Cotovelo para trás, Perna dobrada, Os pés pra dentro, Cabeça torta, Língua pra 

fora, Dando uma rodadinha, Pulando de um pé só!” 

 

 

Foto 22 - Aula de Música 
 

 
 

Fonte: A autora. 
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4.10 - Momento do Descanso 

O sono é essencial à saúde humana. Quando dormimos, estamos num 

período de descanso mental e físico, logo, no funcionamento do cérebro, ocorrem 

processos fisiológicos e comportamentais (GEIB, 2002). O organismo libera 

substâncias que regulam a saúde e o sistema nervoso durante o sono, melhor 

dizendo, nas fases mais profundas deste. O hormônio do crescimento e o hormônio 

do apetite são exemplos de substâncias liberadas durante o repouso. Estas 

substâncias podem afetar o organismo a curto, médio ou longo prazo, de acordo 

com Cronfli (2002, p.01). 

As crianças recém-nascidas, até os três anos de vida, além de dormir à noite, 

necessitam também de algumas horas no período diurno. Isso se faz necessário, 

pois, o sono está ligado estreitamente ao estado emocional das crianças. Caso não 

durmam o necessário, as mesmas podem apresentar alterações de humor, 

dificuldade de concentração, falta de equilíbrio, e até mesmo pode comprometer seu 

crescimento, saúde, desempenho escolar e a qualidade de vida. 

Os relógios biológicos das crianças devem ser respeitados, para a 

pesquisadora Oliveira (2009, p. 5), o cuidado com menores de três anos deve ser 

especial, pois precisam de cuidados específicos nessa faixa etária. Portanto, “a 

rotina deve ser pensada de acordo com os tempos das crianças. As menores de 3 

anos, por exemplo, têm mais facilidade em dormir em determinado horário, também 

têm baixa concentração e atenção. Logo, devem ter o tempo planejado para o sono”.  

A instituição deve se organizar para atender as crianças que desejam dormir, 

bem como para as que não desejam repousar naquele momento. Deve também ser 

flexível para entender que algumas crianças apresentam alterações de 

comportamento em relação ao sono durante o ano letivo, como por exemplo, deixar 

de dormir durante o dia, diminuir o tempo do sono, ou as que não dormem sentirem 

vontade de dormir um dia ou outro etc. 

Na escola aqui mencionada os colchonetes, lençóis, fronhas, travesseiros e 

cobertas são lavados e devidamente higienizados. Os sapatos e acessórios são 

retirados dos pequenos para o melhor conforto deles. Para ajudar a relaxar, as 

crianças ouvem música suave e em baixo volume. As salas da escola são todas 
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arejadas e têm janelas abertas para circulação do ar, tem luz indireta, para que as 

crianças diferenciem o sono diurno e noturno. Desta forma, permite melhor 

visualização da sala pelas crianças, quando acordam, e também ajuda para que as 

mesmas não durmam demais, atrapalhando seu sono durante a noite. 

Foto 22 - Momento do sono 
 
 

 
 

Fonte: A autora. 
 

As crianças podem dormir com objetos trazidos de casa, mamadeiras e 

chupetas, se isso as deixarem mais seguras no momento do sono. Porém este 

costume deve ser abandonado aos poucos, em parceria da escola com a família. 

Durante todo o momento do sono as crianças são acompanhadas, atendidas e 

respeitadas em suas especificidades. O descanso aqui proporcionado, permite que 

as crianças recarreguem as energias, descansam o corpo e a cabeça. 

 

4.11 - Hora do conto e biblioteca 

 

As histórias e a literatura são de grande importância para a formação 

humana. Elas possibilitam que os indivíduos construam diferentes significados para 

as narrativas e enriquecimento de experiências e vocabulário, possibilidades de 

comunicação e expressão. A leitura de palavras ou imagens, gestos e situações 

narrativas permitem a construção de valores humanos e assim desenvolvem a 

criticidade. As histórias proporcionam o prazer de conviver com a imagem e com as 
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palavras, com situações curiosas ou até então desconhecidas. Trazem o prazer do 

conhecimento e desenvolvem a curiosidade e imaginação, contato com diferentes 

formas de texto escrito e a possibilidade de ouvir, ver e interpretar imagens, palavras 

ou situações. 

A literatura é uma linguagem específica, que como toda linguagem, expressa 

uma determinada experiência humana. Coelho (2000, p. 28), nos fala que a literatura 

é um fenômeno unicamente humano e que ela exerce influência sobre as mentes e 

que “no encontro com a literatura (ou com a arte em geral), os homens têm a 

oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida, 

em um grau de intensidade não igualada por nenhuma outra atividade”. Sendo 

assim, “o ato de ler (ou de ouvir), pelo qual se completa o fenômeno literário, se 

transforma em um ato de aprendizagem. É isso que responde por uma das 

peculiaridades da literatura infantil” (COELHO, 2000, p. 30). 

 Para tanto, é necessário estimular a criança quanto ao gosto pela leitura e o 

prazer pelas histórias, independente do gênero, se é fábula, lenda, conto, entre 

outros, pois este é um mundo encantador e maravilhoso aos olhos das crianças e 

desperta a fantasia e imaginação principalmente para o desconhecido. A escola é 

um espaço privilegiado para o encontro da criança com o mundo da leitura e dos 

contos, pois é um espaço que permite a estimulação da percepção do real em suas 

múltiplas significações, consciência em relação ao outro, leitura do mundo em seus 

vários níveis, e dinamizam o estudo e conhecimento da língua. 

Foto 23 - A Hora do Conto e Biblioteca 
 

 
Fonte: A autora. 
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As histórias para conquistar a atenção da criança, deve se relacionar com os 

aspectos da vida e personalidade dela, promovendo a confiança da criança consigo 

e com seu futuro e dando crédito a seus predicamentos. Bettelheim (1980), nos fala 

sobre isso e para ele, uma história prende a atenção da criança quando a entretêm e 

desperta sua curiosidade, enriquece sua vida e estimula a imaginação.  

Compreendendo que a escola é um espaço privilegiado, os pequenos têm 

nesse espaço a possibilidade de se desenvolver, criar, imaginar, se divertir e ampliar 

seu repertório de vocabulário. Conforme Castro (2010, p. 4) “a criança que houve 

histórias desde cedo, que tem contato direto com os livros e que seja estimulada, 

terá um desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a prontidão para 

a leitura”. As histórias devem ser parte integrante do trabalho do professor, pois, elas 

podem mostrar possibilidades de experiências para a criança. É necessário que a 

criança tenha contato com diversas situações, inclusive frustrações, momentos bons 

e ruins etc.. 

Por fim, pensamos ter contribuído com esta pesquisa, ao propor uma reflexão 

acerca do papel da rotina na organização do trabalho pedagógico na educação 

infantil, bem como sobre a importância do cuidar, do educar e do brincar nessa 

etapa da educação básica. Para tanto, pautamo-nos numa concepção de infância 

historicamente construída, refletida, analisada, e revisada, com práticas realizadas e 

embasadas em teorias e estudos relacionados, para que assim, a prática se alie a 

teoria e o trabalho se desenvolva com a qualidade que os pequenos merecem, 

considerando-os como sujeitos ativos, históricos, e produtor de cultura. 

Por meio desta pesquisa-ação, podemos perceber que é possível, observar 

na prática a presença do lúdico, integrando o cuidado e educação das crianças. 

Propomos aqui um repensar a respeito do trabalho dos educadores, pois somos 

responsáveis pela formação de pessoas e cabe á nos favorecer, promover, instigar e 

contribuir com a descoberta e construção do conhecimento, sendo que também o 

professor deve estar em constante formação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve o intuito de trazer novas reflexões a respeito dos temas 

aqui tratados. Entretanto, é possível encontrar hoje várias pesquisas relacionadas 

aos assuntos aqui mencionados, porém, mesmo com estes esforços, ainda 

podemos ver que existe a divisão entre cuidar e educar, a desvalorização do brincar, 

a não organização dos momentos e espaços, entre outros aspectos. 

Em resposta a nossa questão de pesquisa: Como organizar a rotina e as 

atividades lúdicas nas instituições de educação infantil para que o cuidar e o educar 

não se separem?  Percebemos que é necessário um planejamento coletivo de todo 

o trabalho pedagógico na educação infantil, pautado numa rotina bem pensada, que 

contemple o Brincar, o Cuidar e o Educar de forma indissociada e permita a criança 

compreender a sequência dos acontecimentos e a construção do tempo e espaço, 

para assim, desenvolver integralmente sua autonomia, autorregulação e 

aperfeiçoamento de competências.  

A rotina deve ser pensada, considerando a individualidade de cada criança, 

compreendendo-a como um ser único e ativo no ambiente em que está inserida, 

com propostas que permitam contemplar as suas necessidades, com momentos 

planejados e direcionados, com momentos de acolhida, conversa, brincadeiras, 

jogos, diálogo e reflexão. 

O ambiente deve também ser organizado de forma estimuladora, que 

possibilite aos pequenos se envolverem, participarem e se sentirem pertencidos. É 

necessário permitir que as crianças brinquem e reaprendam a brincar, criando e 

imaginando.  

O professor deve mediar todo o processo, tendo sensibilidade, respeito e 

diálogo, planejando e conhecendo as especificidades e necessidades das crianças, 

proporcionando a elas um aprendizado de diferentes situações, com resoluções de 

conflitos e problemas, respeito a regras e construção das mesmas, trocas de 

experiências, entre outras situações que permitam as crianças uma plena formação 

e desenvolvimento de suas capacidades. 
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No que diz respeito a pesquisa de campo, consideramos que o trabalho feito 

pela escola pesquisada permite as crianças observar, comparar, relacionar, analisar 

compor, levantar hipóteses, argumentar, participar, compreender etc. como um 

espaço privilegiado para a formação dos pequenos. Assim, as crianças podem se 

desenvolver, aprender, se conscientizar e se tornarem cidadãos críticos, 

participantes e envolvidos no processo educativo ao seu redor e na sociedade em 

que estão situados. 

Este trabalho possibilita a compreensão do que sustenta, permeia e conduz o 

cotidiano das crianças em todo o ambiente escolar na educação infantil. 

Percebemos que mesmo que, alguns estudos apontem um distanciamento referente 

ao cuidar, educar e brincar, é possível exercer práticas na educação infantil que 

contemplem esses três aspectos em uma rotina organizada e planejada para 

promover a autonomia e aprimoramento das capacidades das crianças e assim 

permitir que ao longo do processo de escolarização sejam sujeitos de suas ações, 

participantes na sociedade em que estão inseridos. 

Nossas reflexões indicam a necessidade de um re-pensar da práxis do 

educador e dos demais profissionais inseridos no ambiente escolar, entendemos 

que, as instituições de educação infantil, devem promover em seus profissionais 

reflexões, estudos e ações sobre a importância dos temas aqui tratados, uma vez 

que, para ser professor é preciso que este possua uma fundamentação teórica para 

sustentar a sua práxis pedagógica, para que haja a tão desejada relação entre a 

teoria e a prática, sendo assim este profissional deve sempre buscar dar 

continuidade em sua formação de forma consciente a partir de sua realidade e que 

isto interfira diretamente em seu trabalho e na formação dos sujeitos.  
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