
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

DAYANNA CRISTINE GOMES ROSA BEZERRA 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM 

OLHAR SOBRE A ROTINA COM AS CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

2019 





DAYANNA CRISTINE GOMES ROSA BEZERRA 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM 

OLHAR SOBRE A ROTINA COM AS CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás como requisito 

parcial para obtenção de título de mestre.  

Linha de Pesquisa: Formação, Profissionalização 

Docente e Trabalho Educativo.  

Orientadora: Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa e 

Coorientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Soares.  

GOIÂNIA 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



DAYANNA CRISTINE GOMES ROSA BEZERRA 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM 

OLHAR SOBRE A ROTINA COM AS CRIANÇAS DE ZERO A DOIS ANOS 

    

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás como requisito parcial para obtenção de título de 

mestre em Educação. Aprovada em 28/08/2019, pela banca examinadora constituída pelos(as) 

seguintes professores(as): 

 

 

 

 

Profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa – FE/UFG.  

 (Orientadora) 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marcos Antônio Soares 

 (Coorientador) 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Rosiris Pereira de Souza 

(Examinadora) 

 

 

 

 

Profa. Dra. Valdeniza Maria Lopes da Barra 

(Examinadora) 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA  

2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Isabella e ao Lucas, minha fonte de amor, alegria, desejos 

e aprendizagens. A todas as crianças que passaram um dia 

pela minha vida e me proporcionaram um novo 

conhecimento, e também a todas as crianças que vivem uma 

rotina nos espaços educativos.  



AGRADECIMENTOS 

Foram muitos dias de estudo, esforço, dedicação, envolvimento e superação... isso não 

seria possível sozinha. Tudo o que sou, a pessoa que me tornei e me torno a cada dia não se 

constituiu sozinha, mas sim nas relações estabelecidas por meio das minhas vivências com 

diferentes pessoas que já passaram e que ainda passam pela minha vida. Em meio a todo esse 

processo de formação acadêmica, várias foram as pessoas, as quais, de alguma forma, se 

fizeram presentes. Então é momento de agradecer... 

Quero iniciar os agradecimentos pela profa. Dra. Ivone Garcia Barbosa, minha 

orientadora, que me acolheu tão prontamente durante o caminhar da pesquisa, me apoiando e 

indicando caminhos e possibilidades. Obrigada por me apoiar, orientar, dialogar, compreender 

minhas limitações e valorizar minhas conquistas.  

Agradeço a Deus pela minha vida, pela saúde, por estar sempre na condução do meu 

caminho.  

Aos meus pais, pelo exemplo de vida que vocês são, exemplo que busquei seguir. Ao 

meu pai Gesmar, sempre cuidadoso, preocupado, rápido e prático. À minha mãe Suzy, 

dedicada, carinhosa, estudiosa, animada com cada conquista acadêmica minha. Mãezinha, 

obrigada pelas correções textuais, não teria ninguém melhor para tal função.  

Aos meus irmãos Bruno e Tattiany, vocês completam minha referência de família.  

Aos meus filhos, meus amores, Isabella e Lucas, pela fonte de inspiração, por cada 

sorriso, por cada abraço, pelo cuidado comigo e pela preocupação com todo o processo de 

finalização do trabalho.  

Ao meu marido, Elípio, agradeço pela preocupação com meu bem-estar, pela paciência 

nesse período de noites e noites de estudos no quarto com a luz acesa.  

A vocês três − Elípio, Isabella e Lucas − que estiveram ao meu lado todos os dias, pelo 

apoio e por entenderem minhas ausências, meus choros, minhas alterações de humor. Mesmo 

em meio aos estudos, sempre que pude tentei estar com vocês.  

Ao Centro Municipal de Educação Infantil, no qual a pesquisa foi desenvolvida e às 

professoras participantes desta pesquisa, agradeço pela recepção calorosa e por se envolverem 

na pesquisa, permitindo a realização do presente trabalho.  

Às professoras Nancy e Vanessa Gabassa, minhas orientadoras durante esse percurso, 

vocês também fizeram parte dessa história, obrigada pelo apoio e pelas contribuições nos 

diferentes momentos.  



Ao professor Marcos, que ao longo do processo esteve ao meu lado na coorientação 

desse trabalho.  

À professora Rosíris, por participar das bancas, tanto no momento da qualificação 

quanto da defesa. Suas contribuições nesses dois momentos foram significativas para a 

qualificação do trabalho. 

À professora Valdeniza, por participar na banca da minha defesa e pelas contribuições 

para o enriquecimento do presente trabalho. 

À professora Telma, por participar da banca no momento de qualificação desse trabalho. 

Seus apontamentos ajudaram a definir o caminho a ser seguido para a finalização dessa 

pesquisa.  

À equipe do NEPIEC, pelas trocas e experiências, bem como pelo trabalho desenvolvido 

ao longo desses quase dois anos.  

Às amigas Drica e Juliana, companheiras de estudos, pelos momentos de risos, choros, 

desabafos e troca de informações. Nessa caminhada, nós nos entediamos, pois estávamos no 

mesmo barco. Sempre que uma precisou, as outras estiveram lá para ajudar.  

Às amigas Ana Rogéria e Milna, pois já as conhecia de outros espaços e o destino nos 

reuniu novamente. Vocês também foram importantes nesse caminhar.  

À Secretaria Municipal de Educação, pela abertura do espaço para a pesquisa e pela 

concessão da minha licença aprimoramento para que pudesse me dedicar à pesquisa.  

Aos colegas da Coordenadoria Regional de Educação Central, em especial, à equipe da 

Educação Infantil que trabalhou muito nos dois anos da minha licença.  

Às amigas Andra, Luciane e Vanice, grandes incentivadoras no meu processo de 

formação.  

A minha avó Maria Luiza, mais conhecida como Gina. Aos meus tios Beneval e Sérgio; 

às tias Deusa, Maria Helena e Lauderice; a minha madrinha Maria Lúcia e aos meus primos 

Lorena, Ana Paula, Ludimilla, Fernanda, Carol, João Paulo; ao meu primo/afilhado Hugo. 

Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. 

Aos que não estão presentes de forma física, mas que sempre representarão muito em 

minha vida. A minha avozinha querida, Benedita, e ao meu padrinho Willian. Sei que do lugar 

em que estão, continuam olhando por mim. 

À família que escolhi fazer parte − Fatima, Elípio, Daiane, Walternir, Elaine, Bruno e 

Thiago − e também as minhas sobrinhas e afilhadas Gabriela e Cecilia, Ana Luiza e Andressa.  

Ao Movimento Escoteiro, que me possibilitou conhecer e conviver com tantas pessoas, 

me presenteando com amigos para a vida toda. Já são 30 anos de envolvimento no Escotismo 



− lugar no qual entrei jovem e hoje sou adulta voluntária. Por ter a certeza da boa formação que 

recebi, hoje permaneço, contribuindo para a formação de tantos jovens e adultos. Dedico a cada 

jovem que já tive a oportunidade de auxiliar e aos que ainda tenho, pois é nesse movimento de 

troca que me construo a cada dia. Agradeço também a todos os amigos que conquistei nesse 

lugar, são muitos, impossível listar aqui.  

Aos amigos, amigas e colegas que um dia já dividiram comigo o local de trabalho e que 

hoje ainda se fazem presentes.  

Aos amigos, amigas e colegas que já foram “colegas” de sala e que hoje ainda se fazem 

presentes.  

Agradeço a cada pessoa que passou pela minha vida, deixando um pouquinho de si e 

levando um pouquinho de mim, pois nessas relações me transformei e me transformo a cada 

dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A pesquisa que ora se apresenta se caracteriza enquanto um subprojeto vinculado ao projeto de 

pesquisa desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC), denominado Políticas públicas e educação da infância em 

Goiás: histórias, concepções, projetos e práticas. Tal projeto encontra-se vinculado à linha de 

pesquisa Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. 

Investigamos quais foram as dimensões que compuseram a organização do trabalho pedagógico 

e quais foram considerados pelas professoras da Educação Infantil no planejamento e execução 

da rotina com crianças de zero a dois anos, tendo em vista as especificidades nessa fase do 

desenvolvimento. A pesquisa de caráter qualitativa, tendo como pressuposto teórico o 

materialismo histórico-dialético, foi desenvolvida por meio do estudo de caso, utilizando de 

diferentes metodologias de pesquisa, tais como leitura e análise de documentos; observação e 

registro no diário de campo; questionário e entrevista. Assim, pode-se compreender que a 

organização do trabalho pedagógico se fundamenta em uma proposta pedagógica, visto que 

contempla diferentes concepções que permeiam o cotidiano da instituição, se refletindo na 

atuação docente. A rotina é uma das dimensões que compõem a organização do trabalho 

pedagógico, pois não se constituí de forma isolada aos demais aspectos do trabalho. As análises 

dos dados de pesquisa indicaram as seguintes categoriais de investigação: 1) rotina e cotidiano; 

2) articulação do cuidar e educar; 3) concepção de criança e trabalho docente; e 4) estrutura e 

condições de trabalho. Todas as análises consideraram o trabalho pedagógico desenvolvido 

com as crianças menores de dois anos, bem como a especificidade do atendimento de crianças 

nessa faixa etária. Desse modo, foi realizada a defesa por uma concepção de rotina enquanto 

contínuo de ações desenvolvidas com as crianças, de forma sistemática e com intencionalidade, 

como forma de organizar as ações do meio e dos projetos, considerando a concepção de criança; 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento; a articulação do cuidar e educar, bem como o 

papel da professora da Educação Infantil, tendo como referência os objetivos dessa etapa da 

educação, além de outras dimensões que compõe a organização do trabalho pedagógico. 

 

  

Palavras-chave: Educação Infantil. Organização do trabalho pedagógico. Rotina. Crianças de 

zero a dois anos. Cuidar e Educar. Trabalho docente.   

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



The presented research is characterized as a subproject linked to the research project developed 

by the Center for Studies and Research on Childhood and its Education in Different Contexts 

called Public Policies and Early Childhood Education in Goiás: stories, conceptions, projects. 

and practices. This project is linked to the research line Teacher Education, Teacher 

Professionalization and Educational Work of the Graduate Program in Education of the Faculty 

of Education of the Federal University of Goiás. We investigated what were the dimensions 

that made up the organization of the pedagogical work and which of them were considered by 

the preschool teachers in the planning and routine execution with children from zero to two 

years, in view of the specificities in this phase of development. The qualitative research, having 

as theoretical assumption the historical-dialectical materialism, was developed through the case 

study, using different research methodologies, such as reading and analysis of documents; 

observation and recording in the field diary; questionnaire and interview. Thus, it can be 

understood that the organization of pedagogical work is based on a pedagogical proposal, as it 

contemplates different conceptions that permeate the institution's daily life, reflecting on the 

teaching performance. Routine is one of the dimensions that constitute the pedagogical work 

organization, since it is not isolated from other aspects of work. The analysis of the research 

data indicated the following research categories: 1) routine and daily life; 2) articulation of 

caring and educating; 3) child conception and teaching work; and 4) structure and working 

conditions.  The whole analyzes considered the pedagogical work developed with children 

under two years, as well as the specificity of the children care in this age group. Thereby, the 

defense was made by a routine conception as continuous actions developed with the children, 

systematically and intentionally, as a way to organize the actions of the environment and 

projects, considering the conception of children; the learning and development process; the 

articulation of caring and educating, as well as the role of the preschool teacher, having as 

reference the objectives of this stage of education, in addition to other dimensions that make up 

the organization of the pedagogical work. 

 

 

Keywords: Early Childhood Education; Organization of Pedagogical work ; Routine; Children 

from zero to two years;  Caring and educating; Teaching work. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa se caracteriza enquanto um subprojeto vinculado ao projeto de pesquisa 

denominado Políticas públicas e educação da infância em Goiás: histórias, concepções, 

projetos e práticas, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua 

Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC/FE-UFG), cujo objetivo é analisar e compreender 

a Educação Infantil no Estado de Goiás, abrangendo as políticas  públicas; as concepções que 

a permeiam, bem como os projetos, processos e práticas educativas em diferentes contextos. 

Dessa forma, espera-se que a pesquisa possa contribuir com os estudos referentes aos processos 

e práticas educativas, tendo como referência a organização do trabalho pedagógico para as 

crianças de zero a dois anos em instituições educacionais do município de Goiânia. Essa 

temática se relaciona, tanto ao campo da formação quanto ao exercício profissional, resumindo, 

portanto, duas dimensões fundamentais na composição da Educação Infantil.  

Minha história como profissional da educação se inicia bem cedo, em 1992, quando 

entrei no curso de Magistério, pois tinha o desejo de trabalhar como professora. Em poucos 

meses, já estava trabalhando como auxiliar de sala, na turma denominada Maternal II, em uma 

instituição privada de Goiânia, sendo este meu primeiro contato com Educação Infantil 

enquanto profissional. 

No ano seguinte, assumi a função de professora na Educação Infantil, etapa 

educacional da qual nunca me desliguei, durante toda minha carreira. Todo esse processo inicial 

de formação profissional se deu em meio aos estudos – no Magistério e, em seguida, na 

graduação em Pedagogia – e na atuação cotidiana em instituições, nas quais trabalhei. Nos anos 

finais da Graduação, no período noturno, trabalhei dois períodos, sendo um turno na 1ª fase do 

Ensino Fundamental e o outro na Educação Infantil − até então no sistema de ensino privado. 

Em 1999, cursando o último ano da graduação em Pedagogia, fui aprovada no 

concurso público para trabalhar como professora no Município de Goiânia. Assumi no ano 

seguinte, em agosto de 2000, o cargo de professora na Rede Municipal de Educação (RME). 

Na época, a Secretaria Municipal de Educação (SME) possuía um acordo com a Secretaria de 

Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás (SECT), em função do processo de municipalização 

das creches que estavam sob a responsabilidade do Estado. Tal acordo previa que a SME 

encaminhasse um docente da RME para trabalhar nessas instituições, na função de 

coordenação, sendo o responsável pela articulação do processo de municipalização. Assim, em 

agosto de 2000, fui modulada no Núcleo de Apoio à Comunidade Jardim Europa II (NAC), 

atendendo 50 crianças de seis meses a seis anos de idade.  
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Aos profissionais responsáveis pelas atividades com as crianças, denominados de 

monitores, conforme regulamentação da SECT, não era exigida nenhuma formação específica 

para atuar em tal função. A Secretaria não tinha qualquer exigência quanto à formação escolar 

para contratar os profissionais que ali estavam no exercício de funções diversas. No quadro 

profissional encontravam-se pessoas que não haviam terminado o Ensino Fundamental, 

incluindo aquelas que estavam estudando para a conclusão do Ensino Médio. Algumas 

monitoras tinham iniciado o curso de magistério, sem ainda tê-lo concluído. Esse foi meu 

primeiro contato com a Educação Infantil na rede pública, período no qual encontrei muita 

resistência por parte dos profissionais que já trabalhavam nesse espaço, em especial, quando 

eram propostas algumas mudanças na forma de atendimento das crianças naquele espaço. Além 

da precária formação para atuação em tal função, com a minha chegada, instaurou-se uma 

inquietação entre os profissionais, uma vez que todos sabiam do processo de municipalização. 

Com essa proposta, a instituição não estaria mais sob a responsabilidade do estado e, por este 

motivo, os profissionais temiam perder seu campo de trabalho.  

Alguns profissionais que ali trabalhavam exerciam suas funções há muitos anos e era 

comum expressarem sua contrariedade em falas, duvidando que a municipalização ocorresse, 

pois creditavam ser “um absurdo pagar professores formados em faculdade para trocar e limpar 

crianças”.  Tal concepção revela uma dúvida quanto a capacidade das pedagogas em 

desenvolver a totalidade das ações necessárias para o pleno atendimento das crianças na 

Educação Infantil, revelando também uma concepção de atendimento às crianças como 

sinônimo de assistência. As situações de atendimento vivenciadas por mim, naquela instituição, 

me remetem às concepções de creches presentes na história da educação infantil: um lugar de 

amparo, cuidado, guarda e proteção das crianças, no qual as crianças pobres deveriam ser 

educadas para a submissão e obediência (KUHLMANN JR, 2015; BARBOSA, 2008).  

Antes da conclusão do processo de municipalização, em agosto de 2001, consegui 

transferência para um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) − nesse contexto, sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação −, assumi a função de coordenadora 

pedagógica. Percebi nesse espaço a busca por conceber, na teoria e na prática, uma Educação 

Infantil diferente do que se tinha como construção histórica. A chegada a esse novo espaço me 

exigiu estudos para a construção de uma concepção de Educação Infantil diante dessa nova 

realidade no campo da educação. No ano seguinte, optei por assumir um agrupamento1, pois 

considerava importante essa vivência para contribuir com meu desenvolvimento profissional, 

 
1Agrupamento: termo utilizado da RME para enturmação das crianças. 
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uma vez que já havia percebido que atuar como professora na Educação Infantil, em uma 

instituição pública, era completamente diferente da experiência no sistema privado.  

Ao assumir a docência em uma turma de dezoito (18) crianças, entre seis meses e um 

ano e onze meses, me questionava sobre a organização do meu cotidiano; sobre como pensar 

as ações da rotina e quais seriam as possibilidades de práticas possíveis para desenvolver junto 

a essas crianças de pouca idade. Foram questões que surgiram e essa inquietude me despertou 

o interesse pelos estudos referentes à Educação Infantil e, principalmente, pela atuação docente 

com crianças da faixa etária de zero a dois anos.  

Permaneci como professora por um período de aproximadamente dois anos, exercendo 

posteriormente a função de diretora de um CMEI, para o qual havia passado por um processo 

seletivo interno, conduzido pela SME − com o objetivo de selecionar profissionais para assumir 

as instituições que estavam sendo recebidas da SECT. Após dez anos de gestão, fui convidada 

a assumir a função de Apoio Técnico-Professor, anteriormente chamado de Apoio Pedagógico 

− função na qual ainda me encontro. Na atual função, tenho como atribuição fazer o 

acompanhamento do trabalho pedagógico de algumas instituições vinculadas a SME, de acordo 

com a proposta pedagógica da RME e da própria instituição, realizando orientações, discussões, 

reflexões e formações para a qualificação da prática pedagógica ali desenvolvida. Considerando 

minha trajetória profissional, exercendo a docência há 27 anos, sempre envolvida na Educação 

Infantil e há 18 anos na rede publica municipal de Goiânia.  

Buscando ampliar minha formação acadêmica, iniciei, em 2014, o curso de 

Especialização em Educação Infantil, promovido pelo NEPIEC, tendo concluído no ano de 

2016. O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) teve como objeto de pesquisa as ações de 

cuidado, educação e a rotina junto às crianças de zero a dois anos. A monografia teve como 

metodologia de pesquisa o estudo bibliográfico, sendo intitulada A ação pedagógica junto às 

crianças de zero a dois anos: um olhar sobre o cuidado e a rotina (BEZERRA, 2016).  

O estudo abordou a articulação do cuidar e educar, por meio do conceito de cada 

categoria, analisando como os documentos orientadores e os estudos teóricos reforçam a 

importância da articulação desses dois processos no desenvolvimento de um trabalho 

significativo na Educação Infantil. No trabalho, a organização da rotina foi discutida de maneira 

ainda tímida, o que me motivou a desenvolver um projeto de pesquisa específico com objetivo 

de aprofundar os estudos sobre a rotina proposta para crianças menores de dois anos de idade. 

Por considerar que elas ainda são relativamente dependentes dos adultos para o atendimento de 

suas necessidades básicas de higiene e alimentação e, também, por conceber que possuem o 

direito de participação em outras vivências, para além das ações de atendimento das 
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necessidades básicas, a pesquisa elencou e explicitou a compreensão das professoras sobre a 

rotina dessas crianças, considerando a organização do trabalho pedagógico.  

A inquietação pelo tema surgiu ainda na especialização, ao analisar minhas vivências 

em instituições da RME, durante o exercício das diferentes funções. Por meio dessa análise, 

percebi que era recorrente me deparar com questões ligadas ao trabalho cotidiano desenvolvido 

junto às crianças, principalmente as menores de dois anos, cujas ações voltadas aos cuidados 

físicos (alimentar, higienizar e proteger) ainda se sobrepunham às demais ações na composição 

de sua rotina, tais como a organização espacial planejada e intencional para exploração das 

crianças; o desenvolvimento de ações que estimulem os diferentes tipos de linguagens; as 

práticas de vivências que propiciam a interação entre as crianças e o meio; entre outras, 

possibilitando o desenvolvimento de ações que vão além dos aspectos referentes aos cuidados 

físicos.  

Em alguns momentos, conversando com profissionais que atuam com crianças 

menores de dois anos, de diferentes localidades, ouvi relatos sobre a dificuldade de planejar ou 

realizar qualquer tipo de atividade para as crianças dessa idade, pois o banho, a higienização e 

os momentos de alimentação “tomam todo o tempo da rotina”. Por algumas vezes, identifiquei 

fatores relativos à organização temporal e também institucional como condicionantes dessas 

dificuldades. Contudo, em algumas circunstâncias era possível perceber um olhar, por parte das 

professoras, voltado para um trabalho que primasse pelo bem-estar físico da criança, me 

remetendo às concepções históricas de atendimento às crianças com uma perspectiva 

assistencial de cuidado e proteção (KUHLMANN JR 2015). 

Com base nessas referencias, da minha própria experiência docente nas interações com 

a realidade do campo e, ainda, dos estudos teóricos realizados, optei em ter como temática de 

pesquisa a organização do trabalho pedagógico na educação infantil, fazendo o recorte para a 

rotina proposta e desenvolvida junto às crianças de zero a dois anos de idade, destacando a 

seguinte questão: Que dimensões são consideradas pelas professoras da Educação Infantil na 

Organização do Trabalho que se expressam na rotina de atitudes com as crianças de zero a dois 

anos? 

Assim, foram elencados como objetivo da pesquisa: 

✓ Analisar a rotina de atividades com as crianças de zero a dois anos em CMEIs da 

RME/Goiânia, compreendendo as dimensões consideradas pelas professoras de 

Educação Infantil e presentes na organização do trabalho pedagógico.  

Questões orientadoras foram elaboradas a fim de favorecer nossa investigação: 
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1. Analisar concepções de organização do trabalho pedagógico existentes na área da 

educação e educação infantil; 

2. Conhecer rotinas da RME e analisar dimensões que são consideradas pelas 

professoras. 

3. Analisar os nexos entre a rotina de atividade com crianças de zero a dois anos do 

CMEI e a dimensões consideradas na organização do trabalho pedagógico.  

Como aponta o Parecer CNE/CBE nº 20/2009, desde a promulgação da Constituição 

de 1988, e, em seguida, a LDBEN nº 9394/96, foi iniciado “um processo de revisão de 

concepções sobre a educação de crianças em espaços coletivos”, bem como das práticas 

pedagógicas que favoreçam a mediação no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças. Segundo o citado Parecer, as crianças têm direito a frequentar estabelecimentos 

educacionais que possuam profissionais com formação adequada para articular as ações de 

educar e cuidar, sendo, portanto, contrário ao caráter meramente assistencialista, porém, 

mantendo a obrigação de atendimento às necessidades básicas das crianças. 

As propostas pedagógicas para o atendimento na Educação Infantil devem estar 

pautadas nas concepções estabelecidas nos documentos orientadores, como forma de 

possibilitar uma organização do trabalho pedagógico que dialogue com tais concepções e se 

materialize em uma prática pedagógica, tanto institucional quanto por parte do docente junto às 

crianças atendidas em seu agrupamento.  

Assim, o espaço de atendimento à criança deve considerar as necessidades básicas de 

higiene, saúde e alimentação, bem como promover o seu desenvolvimento; a construção da 

identidade; a apropriação de conhecimentos; a aquisição da linguagem; dentre outros aspectos, 

através da vivência coletiva, considerando a criança como um sujeito que possui interesses e 

necessidades enquanto um indivíduo que se constitui em seus diferentes aspectos. Para 

contemplar essas especificidades da educação infantil, é importante considerar que: 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se 

desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por 

ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos culturais nos 

quais se insere [...]. (BRASIL, 2009a). 

Considerando os aspectos que devem permear o planejamento e todo o processo de 

desenvolvimento do trabalho com essas crianças, faz-se necessário, por parte do profissional 

que atuará na instituição, organizar uma rotina, considerando os tempos e os espaços; 

favorecendo o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças; considerando todas 
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as ações que permeiam o cotidiano do atendimento das crianças pequenas, sejam elas 

relacionadas aos cuidados físicos ou as de outra natureza.  

Segundo Oliveira (2014), as crianças da faixa etária de zero a dois anos possuem 

necessidades mais específicas, no que se refere às ações de higiene e alimentação, bem como à 

articulação dessas ações com outras propostas de atividades que promovam o desenvolvimento 

das crianças, articulando as ações de cuidar e educar a partir de uma rotina.  

Em relação aos diálogos estabelecidos com a produção referente à temática 

investigada,  se destaca como importante referencial os seguintes autores: Benigma Villa Boas 

(1993); Damaris Maranhão (2000);  Ilze Machado (2009); Ivone Barbosa (1997, 1999, 2006); 

Lívia Seixas (2017); Luiz Freitas (1995); Marcelo Silva (1993); Maria Carmem Barbosa (2006, 

2010); Marianne Moura (2013); Moysés Kulhman Jr. (2000, 2015); Zilma Oliveira (1992, 

2002, 2014);  Daniela Guimarães (2011a, 2011b); Rosa Batista (1998).  

Assim, por meio desse referencial teórico, busquei elementos para subsidiar as análises 

sobre a rotina enquanto uma da dimensões que compõem a organização do trabalho pedagógico 

de uma instituição.  

A Construção da Metodologia de Pesquisa 

Pesquisar significa procurar conhecimento sobre algo, ressaltando o que afirma 

Bernadete Gatti (2012): 

Contudo, num sentido mais restrito, visando à criação de um corpo de conhecimentos 

sobre um certo assunto, o ato de pesquisar deve apresentar certas características 

especificas. Não buscamos, com ele, qualquer conhecimento, mas um conhecimento 

que ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação ou na compreensão da 

realidade que observamos [...] (GATTI, 2012, p. 9).  

 

Dessa forma, pode-se afirmar a utilização da pesquisa para se fazer ciência, uma vez 

que se busca elaborar um conjunto de conhecimentos estruturados para a compreensão das 

questões à primeira vista, pois “[...] o mundo das coisas e dos homens nos revela nebulosamente 

ou sob uma aparência caótica [...]” (GATTI, 2012, p. 10). Tais conhecimentos estão vinculados 

aos critérios que definem o caminho da pesquisa, de maneira que os resultados obtidos partem 

das interpretações e análises dos dados, informando que são levantados ao longo do 

desenvolvimento das ações metodológicas diversificadas, por meio da produção de 

conhecimento com alguma segurança (GATTI, 2012). 
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Partindo desse pressuposto, os estudos foram iniciados para subsidiar a pesquisa 

proposta, sendo respaldada nas afirmações da mesma autora, no que se refere à pesquisa em 

âmbito educacional, quando ela afirma que esse tipo de pesquisa possui características 

específicas, uma vez que envolve o trabalho de e com seres humanos, envolvendo também o 

processo histórico de cada um. Assim, a pesquisa nessa área envolve análises de uma complexa 

relação entre os fatores que subsidiam a existência humana (GATTI, 2012).  

No que se refere à pesquisa no campo da educação, considerando a Educação Infantil, 

Ivone Barbosa (2006) pontua que as discussões referentes à educação ofertada para as crianças 

menores de sete anos, foi intensificada, principalmente após a década de 1980. A autora 

considera que tais estudos são relevantes para a educação, pois: 

 [...] além de ressoar a/na luta por reformas educacionais que assegurem a premissa 

da qualidade, o debate reflete e se e expressa em novos aportes teóricos e 

metodológicos, tanto no campo das práticas pedagógicas como no da pesquisa [...]. 

(BARBOSA, 2006, p. 277).  

A investigação proposta está vinculada ao projeto de pesquisa do NEPIEC, 

denominado Políticas públicas e educação da infância em Goiás: histórias, concepções, 

projetos e práticas, seguindo um referencial metodológico que defende o desenvolvimento de 

pesquisas que aprofundem os debates, conforme postula Barbosa (2006, p. 279): 

sobre alguns aspectos e características que situem a criança e a educação da infância 

no substrato sócio-cultural da nossa época, considerando, ainda, algumas leis e 

condições gerais do conhecimento e as exigências objetivas dos campos da psicologia 

e da educação e, pontualmente, da Educação Infantil. (BARBOSA, 2006, p. 279). 

A opção por uma pesquisa de abordagem qualitativa se deu por considerar a proposta 

de um movimento de análises e interpretações das informações, não se apoiando somente nas 

representações numéricas e em sua intensidade, entendendo que diferentes tipos de informações 

e sua constituição em dados constituem a pesquisa.  

Nessa perspectiva, enquanto pressuposto para o desenvolvimento da pesquisa, foi 

assumida a perspectiva do materialismo histórico-dialético enquanto método de investigação e 

de análise. Tal escolha se deu pela crença de que esse pressuposto possibilitaria uma 

investigação mais ampla de todos os aspectos que interferem na concepção, elaboração e 

desenvolvimento das rotinas junto às crianças de até dois anos, em instituições de Educação 

Infantil. Ademais, acredito que não existe um só determinante, mas várias possiblidades. 
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Ivone Barbosa (2006), tendo como referência os estudos de Marx, Wallon e Vygotsky, 

assume o método dialético como perspectiva de condução de pesquisas, uma vez que busca 

explicar os processos. Segundo a autora:  

Podemos afirmar, ainda, que a explicação sobre as condições de existência e sobre os 

processos intrapsíquicos e sócio-culturais não deve ser reduzida a um princípio 

explicativo único ou a uma “aplicação” de categorias às informações que emergem 

em nossas investigações. Desse modo, apesar de buscarmos algo em comum nos 

diferentes objetos de pesquisa ou em suas manifestações e determinantes, entendemos 

que é preciso não reduzir as contradições e diferenças que emergem na realidade, 

ainda que para um certo “ajuste”, ilusório, de linguagem. Observa-se que a natureza 

dos fenômenos, bem como de seus determinantes podem ser diferentes, apesar da 

aparência de similitude [...]. (BARBOSA, 2006, p. 278).  

Na pesquisa, não se pode olhar para o objeto e os elementos que levam para uma 

compressão imediata, mas analisar as especificidades que constituem os elementos ligados 

diretamente e indiretamente ao objeto de estudo. Ainda, sobre a perspectiva dialética, Barbosa 

(2006) enfatiza que: 

a abstração é vista como um processo no qual o interesse recai naquilo que está por 

trás do aparente, buscando-se descobrir as propriedades, os aspectos e indícios, as 

relações que constituem a essência do objeto concreto. A tarefa da abstração não é 

separar uns dos outros, os indícios percebidos, mas através deles descobrir novos 

aspectos do objeto que traduzam as relações essenciais. (BARBOSA, 2006, p. 279). 

Nessa ótica, reafirmo Barbosa (2006, 1997), quando ela destaca a relevância de uma 

análise qualitativa e multifacetada na Educação Infantil, considerando as diferentes concepções 

e os lugares da infância no ponto de vista histórico e cultural, bem como as relações 

estabelecidas nos processos educacionais que estão em andamento.  

Para Gaudêncio Frigotto (2006), uma pesquisa fundamentada na concepção do 

materialismo histórico e na dialética, se refere a uma pesquisa que envolve a totalidade, mas 

também o específico, o particular e o singular, não podendo se apoiar em uma perspectiva única. 

Ressalta ainda o autor a necessidade de se realizar análises, tendo como referência não somente 

as categorias já elencadas pelo materialismo (totalidade, contradição, mediação, alienação...) 

construídas historicamente, considerando outras categorias construídas ao longo de cada 

pesquisa.  Segundo ele, o materialismo histórico possui três aspectos: uma postura, um método 

e uma práxis.  

A pesquisa, enquanto uma postura, conforme aponta Frigotto (2006), se fundamenta 

na concepção de que o pensamento é uma construção que perpassa as análises de um contexto, 

não sendo algo isolado, pois diversos fatores influenciam determinada ação ou definição. Ele 
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afirma a existência de uma realidade, mas argumenta que a mesma precisa ser compreendida 

por diferentes aspectos que a constituem, enquanto categorias básicas, apontadas pelo método 

para análise e compreensão da realidade, destacando: totalidade, contradição, mediação, 

ideologia, práxis, entre outras (FRIGOTTO, 2006).  

Enquanto um método de análise, deve-se compreender as concepções de realidade, de 

mundo e de vida, constituindo um conjunto. Para isso, o autor destaca a necessidade de 

rompimento do “[...] modo de pensar dominante ou com a ideologia dominante é, pois, condição 

necessária para instaurar-se um método dialético de investigação [...]”(FRIGOTTO, 2006, p. 

77), observando a necessidade de compreender o caráter histórico do objeto e a sua relação com 

o sujeito, além de considerar o objeto de pesquisa relacionado aos acontecimentos simultâneos, 

bem como a sua evolução. Segundo Frigotto (2006, p. 79) a dialética materialista se explica 

“[...] como uma postura, um método de investigação e uma práxis, um movimento de superação 

e de transformação. Há, pois, um tríplice movimento: de crítica, de construção do conhecimento 

“novo”, e da nova síntese no plano do conhecimento e da ação [...]”. 

Para realização da análise é preciso partir de fatos empíricos, perpassando pelas 

impressões iniciais, mostradas à primeira vista, fazendo um detour, conforme afirma Frigotto, 

na busca de perceber outros aspectos que influenciam para que tal fato empírico ocorra. Assim 

o ponto de chegada não se constituirá das primeiras impressões da realidade, mas das análises 

dos elementos que a constituem, isto é, do concreto pensado. Esse processo exige do 

pesquisador “[...] um trabalho de apropriação, organização e exposição dos fatos [...]” 

(FRIGOTTO, 2006, p. 80).   

Nesse sentido, se entende que não foi ao acaso que Marx, conforme aponta Frigotto 

(2006), fez uma distinção entre investigação e exposição, sendo que:  

na investigação que o pesquisador tem de recolher a “matéria” em suas múltiplas 

dimensões; apreender o específico, o singular, a parte e seus liames imediatos ou 

mediatos com a totalidade mais ampla; as contradições e, em suma, as leis 

fundamentais que estruturam o fenômeno pesquisado. A exposição busca ordenar de 

forma lógica e coerente a apreensão que se fez da realidade [...]. (FRIGOTTO, 2006, 

p. 80).  

Enquanto práxis, Frigotto (2006) afirma que, nesse processo de construção de um 

conhecimento, portanto, o que se deve considerar como significativo não é a crítica pela crítica 

ou o conhecimento pelo conhecimento, mas a construção crítica de um conhecimento crítico 

para a alteração e transformação da realidade inicial. Para o autor, o conhecimento ocorre de 

forma efetiva na e pela prática, por meio da reflexão teórica em função da transformação da 
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ação, o que se pode chamar de articulação entre teoria e ação. Assim, podemos afirmar que o 

processo deve envolver a reflexão, o pensamento e a análise da realidade com o objetivo de 

transformá-la.  

O Desenvolvimento da investigação 

Para planejamento das ações da presente investigação, foram considerados os 

pressupostos teórico-metodológicos aqui defendidos, sem perder de vista o objeto de pesquisa 

que abrange a investigação sobre as dimensões da organização do trabalho pedagógico 

consideradas pelas professoras, na rotina com crianças de zero a dois anos. Dessa maneira, 

foram definidas algumas ações, a priori, que ao longo do processo foram repensadas e 

reestruturadas com o caminhar dos estudos teóricos e empíricos, delineados no estudo de caso. 

Segundo aponta Yin (apud GIL, 2010), “[...] o estudo de caso é um estudo empírico 

que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade [...]” (p. 58). Assim, na 

pesquisa foi definida uma única instituição, como forma de nos debruçar sobre o objeto dentro 

de uma realidade específica.  

O processo de investigação foi iniciado por meio de uma revisão sistemática da 

literatura, a qual, segundo Isabelle Gomes e Iraquitan Caminha (2014), consiste em uma 

metodologia científica que possui um rigor em seus procedimentos para identificar estudos 

relacionados a um determinado tema, desenvolvendo métodos explícitos e sistemáticos para 

realização da busca de referências bibliográficas, bem como avaliar cada uma das referências 

encontradas observando critérios pré-estabelecidos para inclusão e exclusão das mesmas. 

A busca para a revisão bibliográfica foi realizada no Portal de Periódicos da CAPES, 

na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD e no Banco de dados das 

pesquisas desenvolvidas pelo NEPIEC. Também foram consideradas as buscas nas bases de 

dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Educ@ − publicações online de educação. 

Tais bases fazem parte do conjunto de bases eleitas, como prioritárias pela CAPES, para a 

estratificação dos periódicos da área da Educação (avaliação quadrienal de 2017)2.  

 
2 A CAPES elegeu nove bases de dados como prioritárias para a indexação de periódicos da área da Educação. 

São elas: Educ@, Scielo-BR, Scopus, Redalyc, DOAJ, IRESIE, BBE, Latindex e Clase. Dentre essas, um 

periódico para constar como A1 deve estar indexado em pelo menos quatro dessas bases, para A2 em três, como 

B1 duas e B2 em uma. Para os periódicos internacionais, estabeleceu-se que para ser A1 deve estar indexado na 

Scopuse na Web of Science. Para A2 em pelo menos uma delas. Considerando essa avaliação da CAPES é que 

foram eleitas as bases de dados nas quais efetivamos nossa revisão sistemática. 
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O primeiro passo do levantamento das produções acadêmicas foi a definição e 

elaboração de descritores, utilizando as palavras-chave (organização do trabalho pedagógico; 

educação infantil; rotina; cotidiano; creche; crianças de zero a dois anos; crianças de zero a três 

anos), estando relacionadas diretamente ao tema da pesquisa. 

O levantamento de produções foi desenvolvido em duas etapas, considerando que a 

presente pesquisa possui um tema geral e um tema específico. Utilizamos nessa 1ª etapa, os 

termos “organização do trabalho pedagógico” e “Educação Infantil” nos campos de busca, 

encontramos um total de 487 produções. Passamos então para a leitura dos títulos e resumos, 

desconsiderando as pesquisas que não eram da área da educação ou que estavam direcionadas 

a temáticas voltadas para outras etapas ou modalidades do ensino. Após utilização desses 

critérios de exclusão, nossa listagem foi reduzida a 12 trabalhos e destes somente cinco 

estiveram disponíveis na íntegra para leitura.  

Quadro 1 − Produções acadêmicas selecionadas nas bases de dados na 1ª etapa. 

Autor(a) Título Ano Universidade Tipo 

VILLAS BOAS, 

Benigma Maria 

de Freitas 

As práticas avaliativas e a 

organização do trabalho 

pedagógico.  

1993 
Universidade Estadual de 

Campinas 
Tese 

MACHADO, Ilze 

Maria Coelho  

Organização do Trabalho 

Pedagógico de professoras da 

educação infantil: evidências 

nos registros escritos. 

2009 
Universidade Católica do 

Paraná 
Dissertação 

BETEGHELLI, 

Tatiane Giorgetti 

dos Santos 

A professora coordenadora na 

Educação Infantil: na 

composição da organização do 

trabalho pedagógico e da 

formação dos educadores. 

2018 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de 

Mesquita Filho  

Dissertação 

SEIXAS, Livia 

Maria Oliveira 

Silva de 

A organização do meio social 

educativo da atividade de 

coordenação pedagógica na 

educação infantil: implicações 

da teoria histórico-cultural.  

2017 
Universidade Federal do 

Pará 
Dissertação 

SILVA, Marcelo 

Soares P.  

Repensando a Organização do 

Trabalho Pedagógico.  
1993 

Universidade Federal de 

Goiás 
Dissertação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Sobre as obras disponíveis para a leitura, Silva (1993) e Villas Boas (1993) fazem 

uma discussão sobre a organização do trabalho pedagógico no ambiente escolar. Termos como 

escola e aluno estão presentes no trabalho. As concepções apresentadas acerca do trabalho, da 

organização do trabalho pedagógico, bem como do trabalho docente, contribuíram de forma 

significativa para as discussões teóricas sobre esse tema. Para fins de verticalizar o presente 

estudo no âmbito da Educação Infantil, a análise foi pautada nas produções de Seixas (2017) e 
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Machado (2009), uma vez que as autoras orientam suas discussões para o campo da Educação 

Infantil. Seixas (2017) discute a organização do trabalho do coordenador enquanto sujeito que 

promove a formação e orientação do trabalho das professoras, tendo como subsídio a teoria 

histórico-cultural. Assim, ao longo do trabalho, ela discorre sobre algumas concepções da teoria 

histórico-cultural que devem fundamentar o trabalho da professora, ressaltando qual o papel da 

coordenação nessa construção. Machado (2009) se utiliza, em sua pesquisa, dos diferentes 

registros das professoras para identificar como as mesmas dão visibilidade aos aspectos que 

constituem a organização do trabalho pedagógico.  

Para o desenvolvimento da 2º etapa do levantamento bibliográfico, foram utilizados 

novos descritores, quais sejam: educação infantil, rotina, cotidiano, creche, crianças de zero a 

dois anos, crianças de zero a três anos. Assim, foi realizado outro levantamento, dessa vez, 

fazendo um recorte temporal, considerando os trabalhos desenvolvidos na área, no período de 

2012 até 2016. A intenção com esse recorte foi de verificar as produções mais recentes em 

relação a esse tema. Os descritores foram organizados de diferentes formas para realizar o 

levantamento bibliográfico, o qual, inicialmente, indicou um total de 382 trabalhos em resposta 

aos descritores, considerando a soma de todos os títulos em cada uma das bases de dados 

pesquisadas. Após a organização de todos os títulos em uma tabela única, foram excluídos os 

títulos que estavam em duplicidade, indicados por mais de um site de busca, passando então 

para 237 títulos. 

Dessa nova listagem de trabalhos analisados, foram excluídas as produções acadêmicas 

que contemplaram os seguintes critérios de exclusão: 1) Produções que não se enquadravam na 

área da educação; 2) Produções que apresentavam, em seus títulos, termos ou palavras 

indicativas de não haver relação com o objeto dessa pesquisa; 3) produções que, por meio da 

leitura dos resumos e palavras-chaves, indicavam pesquisas não relacionadas com presente 

temática.  

Para a inclusão de produções, foram definidos como critério as pesquisas relacionadas 

com o presente objeto de pesquisa. Assim, foram selecionados trabalhos acadêmicos que 

apresentaram discussões sobre a rotina na educação infantil, seja de forma geral, seja em um 

momento específico enquanto ação do cotidiano. Também, foram incluídas produções que 

trouxeram estudos referentes à articulação do cuidar e educar; ao trabalho cotidiano e à prática 

pedagógica em instituição de Educação Infantil, junto às crianças de zero a dois anos de idade, 

incluindo o processo de escuta e participação das crianças. Todos esses aspectos foram 

considerados, uma vez que foram poucos os trabalhos relacionados diretamente ao tema da 

pesquisa. Essas três primeiras etapas de análise sistemática da bibliografia resultaram em 17 
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produções, cuja leitura do trabalho completo foi realizada, considerando as pesquisas 

desenvolvidas, os referenciais teóricos que fundamentaram essas pesquisas, bem como os 

resultados encontrados.  

Quadro 2 − Produções acadêmicas selecionadas nas bases de dados na 2ª etapa. 

Autor(a) Título Ano Universidade Tipo 

ALMEIDA, 

Synara do E. S. 

Participação de crianças nas 

rotinas da Educação 

Infantil. 

2015 
Universidade Federal 

do Sergipe 
Dissertação 

MACHADO, 

Cristiane S. 

Os elementos da 

organização da ação 

pedagógica na educação 

infantil: a criança na 

atividade docente 

2012 
Universidade Federal 

de Santa Maria 
Dissertação 

MARCARINI, 

Célia V. 

As primeiras experiências 

das crianças na Educação 

Infantil 

2012 
Universidade Federal 

do Espirito Santo 
Dissertação 

MOURA, 

Marianne da 

Cruz 

Rotina de crianças de zero a 

dois anos na educação 

infantil e as especificidades 

infantis.  

2012 

Universidade Federal 

do Rio Grande do 

Norte 

Dissertação 

PEREIRA, 

Sandra A. do P. 

Planejamento e rotina na 

creche: atuação da equipe 

gestora e de professoras 

para mudanças nas práticas 

educacionais. 

2016 
Universidade Nove de 

julho 
Dissertação 

SANTOS, 

Celiane O. dos 

As concepções das crianças, 

professora e coordenadora 

pedagógica sobe o recreio 

como atividade da rotina em 

uma escola publica da 

educação infantil da cidade 

de Fortaleza.  

2015 
Universidade Federal 

do Ceará 
Dissertação 

WILDEMBER

G, Márcia P. 

Rotina e Instrumentos 

Pedagógicos na Educação 

Infantil: “Para além da sala 

de aula” 

2016 
Universidade Federal 

do Espirito Santo 
Dissertação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 3 − Artigos acadêmicos selecionados nas bases de dados. 

Autor(a) Título Ano 

CIRÍACO, Klinger T. 

ZENERATI, Fernanda R.  

Professoras da Educação Infantil e os princípios do 

cuidar/educar na prática docente.  
2015 

FERREIRA, Cilveli L. 

PASUCH, Jaqueline.  

Práticas Pedagógicas e as aprendizagens das crianças na 

educação infantil.  
2012 

SILVA, Franciele. 
EDUCAÇÃO INFANTIL: do cuidar às práticas 

pedagógicas.  
2015 
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LOPES, Denise M. de C. 

DANTAS, Elaine L.S. 

MOURA, Marianne da C. 

A rotina de crianças de zero a dois anos e as 

especificidades infantis: contextos de currículos em 

movimento 

2013 

LUCENA, Juliana M. F.  

PEDROSA, Maria Isabel. 

Estabilidade e Transformação na Construção de Rotinas 

compartilhadas no grupo de brinquedo 
2014 

BUSS-SIMÃO, Márcia. 
Um olhar sobre os ajustamentos primários e secundários 

num contexto de educação infantil 
2013 

MONÇÃO, Maria A. G. 
Cenas do cotidiano na educação infantil: desafios da 

integração entre cuidado e educação 
2017 

MALDONADO, Maritza M. 

C. 

Educação infantil: cenários de cartografias do desejo e 

processo de disciplinarização.  
2013 

CHAVES, Marta. 
Práticas pedagógicas na educação infantil: 

contribuições da teoria histórico-cultural 
2015 

RODRIGUES, Dulce H. B 

DUTRA, Jorge da Cunha. 

Educação Infantil e Rotina: dois elos que devem 

permanecer unidos. 
2016 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Considerando as 17 produções, estudadas na íntegra, foram destacados alguns 

trabalhos que não dialogaram com o presente objeto de pesquisa, seja por uma visão muito 

restrita do assunto, seja por um recorte específico da faixa etária.  Nas pesquisas voltadas para 

análise da rotina, Buss-Simão (2013); Monção (2017) e Machado (2012) optaram por fazer um 

recorte em seus estudos, contemplando as análises de uma ação e/ou momento da rotina, dentre 

eles, destacam-se o banho, a alimentação e os momentos de brincadeiras. Foi possível perceber 

que os resultados das pesquisas verticalizaram as discussões nos momentos relacionados à 

higiene, à alimentação e ao repouso, apontando que as ações, entendidas como sendo de 

cuidado, não são compreendidas como possibilidade de educação em virtude do tempo, da 

quantidade de crianças e da carga horária dos profissionais que atuam nesses espaços 

(CIRÍACO; ZENERATI, 2015).  

Outro destaque, indica que a pesquisa aponta, por parte de docentes, o entendimento 

de que o tempo destinado à prática pedagógica encontra-se reduzido em meio a tantas 

demandas, indicando uma preocupação com a relação leitura e escrita com criança de dois e 

três anos (FERREIRA; PASUCH, 20012).  

Dentre as pesquisas analisadas, estarei me subsidiando em Marianne Moura (2012), cuja 

pesquisa abordou a rotina das crianças de zero a dois anos, fazendo por meio de uma discussão 

teórica sobre a concepção de criança e seu desenvolvimento, abordando a especificidade das 

crianças de zero a dois anos, discutindo também aspectos da rotina; para a escrita da pesquisa 

realizou um recorte, descrevendo e analisando os momentos de banho e sono (repouso). A 

pesquisa aponta uma concepção de rotina utilizada como instrumento de controle e manutenção 

da ordem, cuja busca está centrada na homogeneização dos sujeitos, tempos e ritmos, com a 
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justificativa de que as crianças precisam se adequar aos tempos e espaços, uma vez que 

nenhuma mudança é proposta para atender às necessidades delas. A pesquisa aponta também 

que no tempo considerado “intervalo da rotina” são disponibilizados materiais e propostas de 

ações livres; nesses momentos, as especificidades das crianças são consideradas, mas não se 

percebe intencionalidade no desenvolvimento dessas ações.  

A revisão bibliográfica realizada me possibilitou perceber o quão ainda é restrito o 

campo de pesquisas relacionadas às crianças menores de dois anos. Tal realidade indica ser 

relevante a pesquisa no município de Goiânia, uma vez que pode-se constatar poucas pesquisas 

na área com recortes das ações desenvolvidas na rotina e do próprio município, sobretudo com 

crianças na faixa etária de zero a dois anos. Compreendo que essa discussão pode contribuir 

com as pesquisas na área da educação, sobretudo com as pesquisas na área da Educação Infantil.  

Para a escolha da instituição na qual o presente estudo, foi realizada a parte da etapa 

empírica da pesquisa, em dezembro de 2017. Assim, foi apresentado o projeto de pesquisa à 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia, via ofício, solicitando autorização para 

a realização da pesquisa e também indicações de instituições para a pesquisa empírica. A priori, 

foram estabelecidos como critérios para seleção da instituição, para que fossem indicadas cinco 

instituições, entre CMEIs ou CEIs de convênio total, cuja data de funcionamento fosse mais 

antiga e que contemplasse o atendimento de crianças de turmas A, B e C3. A opção por utilizar 

o tempo de funcionamento como critério, deveu-se ao fato de considerar que o funcionamento 

por mais tempo, indicaria que a instituição já possuía um percurso histórico, o que me remete 

a estudos referentes à proposta pedagógica; às práticas educativas; ao currículo da Educação 

Infantil, dentre outras questões pertinentes a essa etapa da educação. Em uma instituição que o 

trabalho esteja no início, esse percurso histórico ainda estaria em constituição. 

Para concessão da autorização de pesquisa, foi realizada uma entrevista junto à 

Superintendência Pedagógica da SME. Após a autorização da sua realização, foi repassada para 

a Gerência de Educação Infantil (GEREIN), então responsável por fornecer os dados sobre as 

instituições que atendiam aos critérios solicitados. A partir daí, partir para a análise das 

instituições indicadas. No total, foram indicadas dez instituições, considerando os critérios 

indicados. Dentre elas, chamou-me a atenção o fato de uma delas ter atendimento específico 

para a faixa etária de zero a três anos, atendimento único na RME, conforme informado pelos 

 
3 A organização das turmas na SME-Goiânia é definida pelas Diretrizes Organizacionais da SME. O referido 

documento define a organização das turmas de Educação Infantil, relacionando letra e faixa etária sendo: A – 

crianças de quatro meses a onze meses; B – um ano a um anos e onze meses; C – dois anos a dois anos e onze 

meses. A idade limite para matricula em um agrupamento deve considerar a data de corte de 31 de março do ano 

letivo.  
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profissionais da GEREIN. Partindo desta informação, optamos por entrar em contato 

primeiramente com esta instituição, para apresentar a pesquisa e verificar o quantitativo de 

crianças atendidas nessa faixa etária.  

O primeiro contato com a instituição foi realizado por telefone, no mês de abril. Em 

conversa, a coordenadora foi informada sobre a pesquisa, explicitando o objetivo da pesquisa. 

Ela se mostrou interessada pelo teor da pesquisa, informando que o Plano de Formação4 da 

Instituição, para o ano de 2018, era justamente sobre a rotina. Desta forma, foi agendada um 

horário com a equipe gestora para a apresentação oficial do projeto de pesquisa, após a 

verificação, junto a diretora, sobre a autorização para realização da pesquisa.  

Nesse primeiro contato, foi solicitado da coordenadora as informações sobre a 

quantidade de agrupamentos, a faixa etária de cada um e a quantidade de crianças atendidas. 

Essas informações possibilitaram a verificação, em números, da quantidade de crianças, dos 

agrupamentos e docentes que se adequavam à faixa etária determinada para a pesquisa.  Vale 

ressaltar que nessa Instituição, o total matriculadas é de 94 crianças, dentre elas, 74 se 

encontram nos agrupamentos indicados (A, B e C), representando 78,72% das crianças 

atendidas. Tal representatividade foi considerada como algo positivo, pois a proposta 

pedagógica da instituição poderia ter “um olhar” mais significativo sobre as rotinas com as 

crianças de zero a dois anos. Diante da especificidade da faixa etária do atendimento da 

instituição, bem como do percentual representativo de crianças atendidas na faixa etária de zero 

a dois anos, optei pela realização da pesquisa nessa Instituição, ficando as demais instituições 

como opções a serem analisadas caso a escolhida negasse a realização da pesquisa.   

Um encontro presencial foi realizado, junto à diretora da instituição e coordenadora do 

tuno matutino, para fins de explicar sobre os objetivos da pesquisa e a proposta de 

procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos. O parecer da diretora foi favorável, bem 

como o da coordenadora do turno matutino, colocando a Instituição à disposição, sob a 

orientação de que os momentos para realização da pesquisa fossem agendados junto às 

coordenadoras de cada turno. No final desse primeiro momento, a coordenadora solicitou-me 

um e-mail de contato, pois iria disponibilizar o Plano de Formação para conhecimento. Na 

oportunidade, também foi solicitado o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Instituição, para 

conhecimento e análise. Assim, ficou agendado um momento com as professoras para repasse 

 
4  Proposta de ação formativa, instituída pela SME para todas as instituições de Educação Infantil, a ser 

desenvolvida durante o ano letivo vigente, tendo como temática de estudo uma problemática definida pela equipe 

de profissionais da instituição. As instituições seguem as orientações contidas em documento específico para 

elaboração, desenvolvimento e avaliação dessa ação.  



27 
 

das informações sobre a pesquisa e as devidas autorizações, uma vez que um dos procedimentos 

metodológicos previsto era o de observação das turmas. O momento junto à coordenação do 

vespertino foi agendado via telefone e na mesma data ficou agendado o encontro com as 

professoras do turno vespertino, uma vez que a diretora já havia socializado com o grupo o 

encontro realizado no matutino.  

O primeiro contato com as profissionais do turno matutino aconteceu conforme 

agendado, no dia 25 de abril de 2018. Mesmo deixando claro que a pesquisa tinha como objetivo 

o trabalho docente, considerei por bem realizar esse momento de apresentação com todos os 

profissionais que atuam nos agrupamentos, para que, tanto as professoras como as auxiliares de 

atividades educativas conhecessem a proposta de pesquisa. Os profissionais foram receptivos, 

considerando a temática bem relevante; assim, todas as professoras5 dos agrupamentos A, B, 

C1 e C26 manifestaram interesse em participar da pesquisa.  

A reunião no turno vespertino aconteceu no dia 26 de abril de 2018. Primeiramente, 

junto à coordenadora do turno, em seguida, em reunião com as professoras do turno vespertino 

para apresentação da proposta de pesquisa. No turno vespertino, a pesquisa foi bem recebida e 

as professoras dos quatro agrupamentos também manifestaram interesse em participar. Nesse 

dia, em função da falta de profissionais, não foi possível reunir com as auxiliares para 

apresentação da pesquisa, mas ao longo das observações elas se informaram por meio de 

conversas com a pesquisadora.  

Diante da manifestação de interesse das professoras, foi definida a observação nas 

quatro turmas que atendem crianças de zero a dois anos, conforme a faixa etária dos 

agrupamentos. Todas essas turmas possuem atendimento em período integral, mas as 

profissionais, tanto as professoras como as auxiliares, trabalham por turno. Nenhuma das 

professoras atua como docente na mesma turma nos dois períodos. Assim, a presente pesquisa, 

no que tange a metodologia de observação, se deu nas quatro turmas (A, B, C1 e C2) de 

atendimento integral, sendo acompanhado o trabalho das professoras em turnos distintos. No 

total, foram realizadas 24 observações, de 4 horas por turno, sendo seis por agrupamento. Como 

as crianças eram as mesmas, foi possível perceber como as professoras desenvolviam o trabalho 

e o envolvimento do agrupamento em cada turno junto às professoras.  

 
5 A Instituição não possui homens em seu quadro docente, então será utilizado o termo professoras ao longo do 

trabalho.  
6 A Instituição possui dois agrupamentos de crianças de dois anos a dois anos e onze meses, identificados como 

C1 e C2. 
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O período de observação foi acordado junto à equipe gestora da instituição, sendo 

realizado nos meses de maio e junho de 2018. O cronograma, tanto do turno matutino quanto 

do vespertino foi apresentado para as respectivas coordenadoras no primeiro dia de observação 

de cada turno. Contudo, ao longo desse período várias datas previstas foram alteradas por 

necessidade da Instituição, em especial, pela falta de docentes nos dias definidos no 

cronograma, entre outros motivos. Mesmo com todas as alterações, foram realizadas as 24 

observações, seis 7  em cada agrupamento, totalizando 96 horas de observação. Essas 

observações foram registradas no formulário de diário de campo, considerando a turma e o 

turno observado. Durante o período em que as observações foram realizadas, também foram 

realizadas a leitura e análise do Projeto Político Pedagógico da Instituição, bem como do Plano 

de Formação. As observações foram encerradas na última semana do mês de junho. Após esse 

período, foram solicitados das coordenadoras os planos de aula ou planos diários das 

professoras, para leitura e análises.  

Concomitantemente, trabalhei na elaboração do questionário que foi proposto às 

professoras da Instituição, com perguntas objetivas, enquanto forma de caracterizar o perfil das 

profissionais.  As informações fizeram referência aos dados pessoais; à formação profissional 

e continuada; às informações sobre aspectos culturais, de interesses e assuntos relevantes para 

formação pessoal e profissional. Antes da propositura do questionário ao grupo da Instituição, 

foi realizada uma testagem do instrumento, conforme aponta Telma Silveira (2015), através dos 

estudos de Barbosa e Severino, ressaltando a necessidade de tal ação, com a finalidade de 

averiguar a clareza e a compreensão das questões, além das dificuldades encontradas. Um grupo 

de professoras voluntárias se dispôs a responder ao questionário piloto, encaminhando as 

observações sobre o instrumento, fato que nos possibilitou sua correção e adequação.   

Durante os meses de agosto e setembro, foi dada continuidade às análises dos 

documentos da Instituição e das observações registradas no Diário de Campo. Partindo dessas 

análises, bem como do problema e dos objetivos definidos no projeto de pesquisa, foi elaborada 

a proposta de roteiro para entrevistas. No mês de outubro, retornei à Instituição para proposição 

dos questionários e realização das entrevistas.  

O envolvimento com o campo teve início em abril de 2018, a partir dos primeiros 

contatos sobre a Instituição, seguindo até o final do mês de outubro com a finalização da última 

entrevista. 

 
7 Foram seis observações em cada agrupamento, sendo que três foram do turno matutino e três no turno vespertino.  
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O resultado desse processo investigativo encontra-se nesse trabalho dissertativo 

dividido em seções.  

A seção I – Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil – trata das 

discussões acerca das dimensões que constituem a organização do trabalho e sua articulação 

com a proposta pedagógica da Instituição, discutindo sobre a categoria trabalho; um breve 

histórico da constituição da Educação Infantil no campo da educação e, por fim, a compreensão 

de como se constitui a organização pedagógica da Educação Infantil.  

Na seção II – A rotina enquanto uma das dimensões da organização do trabalho 

pedagógico – foi enfatizada a rotina, apresentando suas concepções enquanto um dos elementos 

da organização do trabalho pedagógico, por meio da articulação das dimensões do cuidar e 

educar, bem como sua relação com o cotidiano, o tempo e o espaço. Nessa seção foi discutido 

sobre a especificidade da rotina no atendimento das crianças de zero a dois anos de idade.  

Na seção III – Vivências e experiências da rotina em um CMEI de Goiânia – foi 

apresentado o processo de constituição da Educação Infantil enquanto 1ª etapa da educação, 

explicitando como se deu o processo de municipalização das instituições, ou seja, o repasse da 

responsabilidade para a  Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Nessa seção, aponto a 

concepção de rotina da proposta da RME/GO, em seguida é apresentada a caracterização da 

instituição na qual foi realizada a pesquisa empírica, bem como os sujeitos envolvidos. Na 

sequência, foi apresentada a análise dos dados subsidiados pelo referencial teórico, tendo como 

referência de discussão a problemática apresentada, bem como os objetivos estabelecidos para 

essa investigação. 

Nas considerações finais, retomo as categorias analisadas com a proposta de refletir 

sobre a articulação das dimensões apontadas nos estudos e como essas categorias se inserem no 

desenvolvimento das rotinas, demonstrando as concepções ali presentes. No presente estudo, 

percebi questões contraditórias no que concerne às concepções, ao discurso e à prática docente, 

principalmente no que se refere à concepção de rotina e à articulação entre o cuidar e brincar. 

Nesse momento, apresento todas as variáveis de análise ada pesquisa, tais como a formação do 

professor; as condições de trabalho; as concepções divergentes e contraditórias; a fragmentação 

do trabalho, trazendo indicativos de aspectos que podem ser observados para desenvolver um 

trabalho significativo junto às crianças.  
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1 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Nessa seção será apresentada a organização do trabalho pedagógico, considerando 

como ele é pensado, planejado e executado nas instituições de Educação Infantil, situando-se 

dentro de um contexto social, histórico e cultural8. 

Compreender a organização do trabalho pedagógico, na especificidade da Educação 

Infantil, me possibilitou perceber elementos da rotina desenvolvida com crianças de zero a dois 

anos, a qual não se estabelece no cotidiano da instituição de forma isolada e desconectada de 

uma proposta educacional. Ao contrário, concebe a construção de uma rotina para o 

desenvolvimento contínuo das ações, articulada à outras dimensões que constituem a 

organização do trabalho pedagógico. 

Nas palavras de Luiz Freitas (1995, p. 94), destacam-se dois níveis de entendimento 

da organização do trabalho pedagógico, sendo “[...] a) como trabalho pedagógico que, no 

presente momento histórico, costuma desenvolver-se predominantemente em sala de aula; e b) 

como organização global do trabalho pedagógico da escola, como projeto político pedagógico 

da escola [...]”.  

De acordo com Benigma Villa Boas (1993), existem duas direções para o trabalho 

pedagógico, sendo que a primeira se refere ao trabalho pedagógico que se desenvolve na 

instituição de forma geral, não se restringindo às ações que se desenvolvem em uma sala de 

 
8 Os autores que fundamentam esse estudo discutem a organização do trabalho em contexto escolar, não sendo 

referências em Educação Infantil, tendo sido escolhidos por promoveram a discussão de categorias significativas 

para a pesquisa  no âmbito do trabalho no campo da Educação.  
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aula ou professor em específico, mas sim a articulação de todas as iniciativas promovidas pela 

instituição palestras, tais como eventos sociais, reuniões com as famílias, dentre vários outros 

que afetam direta ou indiretamente o processo de formação dos alunos que ali estão inseridos. 

A segunda direção faz referência ao trabalho pedagógico restrito à relação professor-aluno, em 

sala de aula, considerando tal relação inserida no ambiente institucional.  

Assim, o processo de interação professor-aluno não se estabelece no contexto isolado 

da sala de aula, pois, mesmo considerando essa relação restrita, ela é influenciada por fatores 

externos presentes no ambiente institucional. 

Tanto Freitas (1995) quanto Villas Boas (1993) estabelecem concepções sobre a 

organização do trabalho pedagógico, as quais, diante dessas indicações, destacam a importância 

da proposta pedagógica da instituição enquanto fio condutor do trabalho.  

1.1 O trabalho, sua especificidade no campo da educação e suas implicações na 

organização do trabalho pedagógico 

Do ponto de vista de Freitas (1995, p. 97), o trabalho, de forma geral, “[...] é a maneira 

como o homem se relaciona com a natureza que o cerca com a intenção de transformá-la e 

adequá-la às suas necessidades de sobrevivência [...] É pelo trabalho que o homem interage 

com a natureza modificando-a [...]”. 

Ao longo da história, a forma de conceber o trabalho passou por várias transformações, 

ganhando características particulares até chegar ao modelo capitalista. Atualmente, o 

trabalhador assalariado vende sua força de trabalho por uma determinada quantia a outro que 

possui os meios de produção, sendo esse o detentor do capital (FREITAS, 1995; VILLAS 

BOAS, 1993). 

Segundo Villas Boas (1993, p. 44) “[...] os trabalhadores pré-industriais tinham 

controle absoluto sobre o processo de trabalho, hoje, a maioria deles não determina o que, o 

como e o quando trabalhar [...]”, isso quer dizer que o trabalhador assalariado obedece às regras 

e normas impostas por quem detém a força do capital. Dessa forma, o trabalhador que possuía 

uma independência na sua ação e na economia de subsistência passa a ser dependente das regras 

impostas pelo capitalismo.  

A autora destaca, ainda, dois fenômenos característicos do processo de trabalho 

enquanto consumo da força de trabalho, apontados por Marx, sendo eles:  
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[...] 1) o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, que fiscaliza a utilização 

adequada dos meios de produção; 2) o produto é propriedade do capitalista, não do 

trabalhador. Assim capital mantém dupla dominação sobre o trabalho (VILLAS 

BOAS, 1993, p. 45).  

Pautando-se na concepção marxista, Villas Boas (1993) destaca o trabalho como um 

elemento constitutivo e distinto do homem, uma vez que ele é capaz de planejar o produto antes 

de sua execução, relacionando-se com outros sujeitos e com a natureza, diferenciando-0 dos 

animais. Sob a ótica do capitalismo, o trabalho foi instituído enquanto meio de desumanização, 

direcionado para um processo de alienação.  

No trabalho alienado, o homem se aliena do produto do seu trabalho, do processo, de 

si próprio e dos demais homens. Nesse contexto, podemos afirmar que a alienação acaba por se 

tornar uma característica do capitalismo, pois esse sistema econômico baseia-se na lógica da 

propriedade privada dos meios de produção, convertendo o homem em elemento da produção 

e em força de trabalho. Nesse sentido, Marcelo Silva (1993) complementa o conceito trabalho 

alienado, afirmando que ele está relacionado ao acúmulo de tarefas. Para Freitas (1995), no 

trabalho alienado o homem não mais satisfaz uma necessidade, mas utiliza-se dele, o trabalho, 

como meio para satisfazer outras necessidades.  

Compreendendo a “[...] escola, enquanto instituição histórica e socialmente situada 

evidenciava que ela não está acima ou descolada da sociedade, do processo de vida real dos 

homens [...]” (SILVA, 1993, p. 4-5) é possível afirmar que a lógica do capital também 

influencia a organização das ações desenvolvidas nesse espaço. Para Villas Boas (1993), tanto 

a instituição educativa como o processo escolar se constituem para que o ambiente se configure 

em um lugar por meio do qual os alunos aprendam as relações sociais, conforme a lógica 

capitalista, tornando a escola um lugar de preparo de crianças e jovens para o trabalho.  

Enquanto espaço social, as instituições educativas refletem interesses de diferentes 

classes. Nessa ótica, é preciso refletir sobre as influências da lógica capitalista na organização 

do trabalho pedagógico e nas concepções que permeiam a proposta pedagógica da instituição. 

Essa premissa está presente em apontamentos de vários autores brasileiros, como exemplo, 

Freitas (1995), para quem a educação, numa lógica de sociedade capitalista, possui duas 

funções: 1) A produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia; e 2) A 

formação de quadros e a elaboração dos métodos para um controle político. O autor elenca três 

características na organização do trabalho pedagógico na escola capitalista, sendo elas: ausência 

de trabalho material, fragmentação e alienação. 
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Nas palavras de Villas Boas (1993), existe uma especificidade no trabalho pedagógico 

que impossibilita a transposição, de forma linear, das características do processo de trabalho na 

lógica capital e o trabalho pedagógico. Tal especificidade fica evidenciada, uma vez que o 

trabalho docente se constitui em um produto não-material, ou seja, que não se separa do ato de 

produção.  

Para possibilitar essa análise em seus estudos, a autora se utiliza de características, as 

quais, segundo ela, são básicas dentro de uma organização capitalistas, elencando: “[...] a 

divisão entre trabalho intelectual e manual; a fragmentação/desqualificação do trabalho; o 

controle hierárquico [...]” (VILLAS BOAS, 1993, p. 49). Essas características se aplicam ao 

docente e também às relações estabelecidas entre docentes e os estudantes. O conjunto desse 

processo abrange não só o cotidiano como também a estrutura dinâmica institucional. 

Freitas (1995) destaca o caráter “piramidal” do sistema educacional, no qual as séries 

iniciais se configuram na base da pirâmide, representando o acesso a essa fase do ensino. Com 

o passar dos anos, cada vez menos alunos têm acesso às séries seguintes, não tendo 

oportunidade de continuar seus estudos. Outro aspecto levantado pelo autor se refere ao acesso 

do conhecimento. Ele enfatiza que as classes sociais desprivilegiadas possuem um acesso 

restrito ao conhecimento, o qual, por muitas vezes, é direcionado por caminhos que orientam 

para determinadas profissões. Já as classes sociais privilegiadas, classe média e alta, têm acesso 

a níveis mais altos de escolaridade, possibilitando formação em profissões mais valorizadas 

social e economicamente, assim “[...] interioriza-se a divisão de trabalho intelectual e trabalho 

manual [...]” (FREITAS, 1995, p. 96), de modo que a educação serve ao sistema capitalista.  

Segundo Villa Boas (1993), dentro da lógica capitalista a divisão entre trabalho manual 

e intelectual teve origem da separação entre a concepção (os que pensam e planejam) e a 

execução (os que executam). Nesse caso, se observa, de um lado, pessoas que se utilizam de 

informações e conhecimentos para planejar as ações e, de outro lado, pessoas que se relacionam 

com sistema de produção de forma calculada, padronizada e especificada pelo capital, um 

trabalho direcionado para “simples” execução de tarefas.  

No âmbito da educação, tal lógica separatista se manifesta de três formas, conforme 

os estudos de Villas Boas (1993). A primeira no planejamento do trabalho pedagógico, quando 

se retira do sujeito docente o poder de decisão, ficando a cargo de especialistas ou um pequeno 

grupo a responsabilidade de elaborar a proposta pedagógica, os projetos ou os conteúdos 

programáticos, sendo repassados para uma docente para mera “aplicação” e execução.  

A segunda direção dessa cisão se destaca com a utilização do livro didático pelo sujeito 

docente como único recurso para sua atuação, desconsiderando a possibilidade de pesquisar 
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informações complementares e metodologias diversificadas para atender à necessidade dos 

estudantes. Assim, deixa de produzir conhecimento para transmitir o que já está posto como 

produto acabado.  

Por fim, a terceira direção indicada para manutenção dessa cisão pauta-se na falta de 

tempo, por parte do sujeito docente, para estudo e planejamento, bem como de uma inadequação 

da formativa. A falta de tempo:  

leva o professor à acomodação e ao cansaço, tirando-lhe o ânimo para o 

questionamento, e arrefecendo, com o passar do tempo, o seu espírito crítico. A gestão 

escolar autoritária pode impor formas de trabalho que afastem o professor do 

planejamento do seu trabalho (VILLAS BOAS, 1993, p. 53).  

Essas direções apontadas, se não são questionadas, reforçam a ruptura entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, fortalecendo o pensamento capitalista de fragmentação do 

trabalho pedagógico. Assim, defendo que cabe ao sujeito docente planejar seu próprio trabalho, 

considerando as necessidades das crianças, de forma que o processo educativo nas instituições 

atenda sua finalidade, promovendo a construção de conhecimento por meio das relações sociais, 

culturais e históricas. 

Freitas (1995) afirma que: 

[...] a finalidade da organização do trabalho pedagógico deve ser a produção de 

conhecimento, por meio do trabalho com valor social, a prática refletindo-se na forma 

de teoria que é devolvida à prática, num circuito indissociável e interminável de 

aprimoramento [...]. (FREITAS, 1995, p. 100). 

Destaco ainda as ideias de Silva (1993), quando afirma que a escola trabalha com o 

conhecimento compreendido como algo produzido por meio das relações estabelecidas pelo 

individuo com a natureza e os demais indivíduos no meio em que se insere. Dessa forma, o 

conhecimento se constrói, se reconstrói e se desenvolve a partir de necessidades humanas, 

históricas e socialmente determinadas.  

Na fragmentação do trabalho, a rotinização das ações torna-se algo que contribui para 

que docente e aluno se tornem “[...] alienados, subjugados e dominados [...]” (VILLAS BOAS, 

1993, p. 58), à medida que percebe-se um ritual repetitivo e mecânico de ações que compõem 

a organização pedagógica desenvolvida por docentes e estudantes, podendo destacar a 

possibilidade de os diferentes sujeitos interferirem ativamente no ritual escolar, diferindo-se 

dos rituais produtivos empresariais.  
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Durante seu processo de formação, o sujeito docente aprende que é sujeito no processo 

de ensino. Mas, ao inserir-se no ambiente escolar, se depara com uma divisão de papéis 

instituída, delimitado, em parte, com alunos e demais profissionais e os pais. Tais situações, em 

certos casos, acabam por desqualificar o trabalho do professor, uma vez que o mesmo não 

possui o conhecimento do todo em função da fragmentação do trabalho (FREITAS, 1995; 

SILVA, 1993; VILLAS BOAS, 1993). 

Outra característica da lógica do capital incorporada às escolas e a outras instituições 

educativas são os mecanismos de controle, sendo que a própria ruptura do trabalho intelectual 

e manual se remete a um sistema de controle, uma vez que existe um controle do que o professor 

faz e como faz. Segundo Villas Boas (1993), esse controle vai além dos “conteúdos 

programáticos” a serem “ministrados”, passando também por diferentes formas de mecanismos 

para exercer o controle na instituição, tais como as normas e regulamentos da escola. A 

definição de horários, avaliações, reuniões, entre outras ações desenvolvidas, não raras vezes 

são comunicadas aos docentes, alunos e famílias para que sejam cumpridas. Tal postura 

institucional reflete-se na sala de aula, pelo sujeito docente, quando o mesmo define e determina 

como o trabalho será desenvolvido, colocando-se como dono “do saber” e “do como fazer” ao 

impor a forma como trabalho será desenvolvido junto aos alunos e as famílias.  

Essa postura, tanto institucional quanto por parte do sujeito docente, reflete outra 

característica da sociedade capitalista, aqui indicada pelo controle hierárquico, o qual, segundo 

Villas Boas (1993), possui três aspectos inter-relacionados: o tempo, a ordem e a disciplina. 

Para a autora, o tempo do aluno na instituição é totalmente preenchido e controlado por ações 

da instituição ou do sujeito docente, caracterizando total dependência e submissão. A ordem e 

a disciplina surgem na escola com objetivo de formar nos alunos hábitos importantes e 

adequados para o trabalho. Ações de permanecer em silêncio, ficarem quietos imóveis em seus 

lugares, obediência de regras, visam, sobretudo, ensinar às crianças e aos jovens a se portarem 

socialmente. Desse modo, “O controle do tempo, da ordem e da disciplina constitui um 

mecanismo facilitador da inserção do aluno nas relações de autoridade e hierarquia, tal como 

deverão fazê-lo quando se incorporarem ao trabalho [...]” (VILAS BOAS, 1993, p. 67).  

Freitas (1995, p. 63) destaca que, em seus estudos, foi identificado que a avaliação 

“[...] é muito mais ampla do que a utilização de “provas” ou instrumentos de medição. Envolve 

além dessa dimensão, a avaliação como instrumento de controle disciplinar e como instrumento 

de aferição de atitudes e valores dos alunos [...]”.  
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Como consequência, se dá o processo de proletarização dos trabalhadores 9  das 

instituições de ensino, tendo como referência as condições de trabalho cada vez mais 

semelhantes com os setores de produção, citando, como exemplo, a prolongada jornada de 

trabalho; o processo de alienação; a desqualificação da sua atividade; a estrutura burocratizada 

no local de trabalho; as difíceis condições profissionais e os baixos salários.  

Nessa lógica, toda a organização do trabalho não se dá de forma natural em decorrência 

das necessidades sociais, pois essa organização se desenvolverá em função do fortalecimento 

das relações estabelecidas pelo capital no interior da escola. Nesse sentido, essa organização é, 

antes de tudo, educativa. Dessa forma,  

[...] a escola educa não apenas pelos conteúdos que transmite, mas, principalmente, 

pela forma como organiza a prática educativa em que essa transmissão ocorre. Mesmo 

sendo progressistas em seus conteúdos, sua organização pode estar contribuindo para 

cumprir outra função, que tenda aos interesses do capital. Deste modo, ao incorporar 

em sua organização e funcionamento os mesmos princípios que sustentam os demais 

campos da produção capitalista, sua função enquanto agência formadora e 

socializadora da força de trabalho é reforçada [...]. (SILVA, 1993, p. 69). 

Assim, é possível afirmar que a escola tem como objetivo a formação do aluno para a 

vida em sociedade e a atuação no mercado de trabalho.  

Todos esses elementos da lógica capital, entre eles, a divisão entre trabalho manual e 

intelectual; o parcelamento do trabalho pedagógico; a hierarquização e o controle, entre outros, 

transformam docentes e estudantes em executores, aproximando a escola dos interesses do 

trabalho alienado, os quais, para Villas Boas, ao se referenciar em Marx, situa-se na relação 

entre o trabalhador e o produto, como também nos processo e nos meios de seu trabalho.  

Considerando o conceito de alienação de Marx, Villas Boas faz uma relação com a 

escola, 

[...] o aluno é dono do seu trabalho, da sua aprendizagem; o professor também é dono 

da ação pedagógica realizada junto aos alunos. Portanto, não cabe falar de alienação 

no caso da propriedade do produto do trabalho pedagógico. Contudo, não é prática 

comum a participação do aluno da decisão do “quê” e do “como” aprender, mesmo 

nos níveis mais elevados do ensino. O conteúdo e a forma da aprendizagem são 

determinados pelo professor ou por outros a quem este se submete: autoridades 

educacionais ou politicas, fabricantes de livros-textos e outros materiais escolares. 

Esta situação provoca indiferença e resignação diante do conteúdo do próprio 

trabalho, escolar primeiro e assalariado depois. O desinteresse pelos estudos e a 

indisciplina na sala de aula, problemas de que os professores tanto se queixam, não 

 
9 Aqui foi utilizada a perspectiva defendida por Enguita: proletarização configura-se no processo pelo qual os 

trabalhadores perdem, mais ou menos sucessivamente, o controle dos seus meios de produção, o objetivo de seu 

trabalho e a organização de sua atividade.  
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poderiam ter como uma das causas a alienação imposta ao processo pedagógico? 

(VILLAS BOAS, 1993, p. 67-68). 

Assim, é importante considerar que, tal qual o trabalhador vende sue força de trabalho 

para o capitalista, ficando refém das normas e regras de como essa força de trabalho será 

utilizada, o aluno fica à disposição do sujeito docente e da instituição − que decide como será 

essa ação. Por sua vez, esse sujeito docente também se encontra refém da instituição, pois nem 

sempre participa das decisões que afetam seu trabalho. Dessa forma, tudo contribui para a 

continuidade da alienação dos sujeitos. A vivência de um trabalho escolar alienado é uma 

preparação para a alienação a que o futuro trabalho irá se submeter. 

 Considerando que a organização do trabalho pedagógico reflete a concepção da nossa 

sociedade, superar as questões aqui expostas significaria substituir o capitalismo por um modo 

de produção desprovido de exploração, mas para isso seria preciso uma transformação na 

sociedade. 

André (1990, p. 69 apud Villas Boas, 1993) afirma que a escola deve iniciar essa 

transformação, preparando os alunos para uma mudança social dessa amplitude. Para isso, trás 

como imprescindível a implantação de sistema de encontros e de reuniões, por meio dos quais, 

de forma dialética, todos tenham espaço para análises, discussões e reflexões sobre o fazer 

pedagógico, tanto da escola quanto do sujeito docente em sala de aula.  

[...] naturalmente, isto só será possível sob uma gestão escolar democrática, que 

possibilite o diálogo, a comunicação horizontal entre professores e deles com os 

alunos, em um processo de reflexão crítica da prática pedagógica que atenda às 

necessidades e interesses dos alunos (VILLAS BOAS, 1993, p. 78).  

Essa nova postura não surgirá de forma imediata, porém, o processo dialético 

desenvolvido de maneira sistemática pode transformar de forma gradativa a mentalidade dos 

sujeitos ali inseridos, desenvolvendo de maneira progressiva uma mentalidade crítica da 

organização do trabalho pedagógico.  

1.2 A Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica: o processo de 

constituição no âmbito da educação 

A perspectiva histórica do processo de transição do atendimento das crianças de zero 

a seis anos, saindo do campo da assistência e passando para o campo da educação, possibilita o 
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destaque de alguns determinantes e especificidades do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil, cujas ações acabam por fundamentar alguns elementos da organização desse trabalho.  

Durante a década de 1980, diferentes segmentos sociais ligados a diferentes áreas de 

interesse – movimento de mulheres, pesquisadores do campo da Infância − mobilizaram as 

discussões referentes à educação das crianças de zero a seis anos, apontando a precariedade, no 

que se refere às políticas públicas existentes para atendimento, principalmente para as crianças 

atendidas em creches10, naquela época. Todas as discussões promovidas nos diferentes âmbitos 

traziam como ponto de reflexão a reorientação da perspectiva que compreendia a criança como 

objeto de tutela para percebê-la como cidadã-sujeito de direitos (BARBOSA 1997, 1999, 2008; 

ALVES, 2002, 2006, 2007; SILVEIRA, 2015; CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 2001; 

BEZERRA, 2016; MOURA, 2012). 

A discussão ganhou legitimidade com a promulgação da Constituição Brasileira em 

1988, que estabeleceu a educação de crianças de zero a seis anos, titulada Educação Infantil, 

como a primeira etapa da Educação Básica, passando a compor o sistema educacional. Segundo 

determina o documento: 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:  

IV – educação infantil, em creche e pré-escola as crianças de até 6 anos de idade 

(BRASIL, 1988, n.p.).  

Outro aspecto definido pela Constituição Federal de 1988 se refere à responsabilidade 

quanto à oferta de atendimento para etapa da educação, a qual fica sob a responsabilidade dos 

munícipios, conforme prevê art. 211.  Nesse sentido, as ações de cuidado e educação das 

crianças pequenas saem do âmbito da assistência social, passando para o âmbito da educação. 

A promulgação da Constituição de 1988 não foi um marco somente no âmbito da 

educação para crianças de zero a seis anos, uma vez que o referido documento apresenta um 

conceito de criança enquanto sujeito de direitos, sendo esses o direito à vida, saúde, 

alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e 

comunitária.  

Segundo Maria Malta Campos, Fúlvia Rosemberg e Isabel Ferreira (2001, p. 17), “ 

[...] pela primeira vez na história, uma Constituição do Brasil faz referências a direitos 

específicos das crianças, que não sejam apenas aqueles circunscritos ao âmbito do Direito da 

 
10 Instituições de atendimento às crianças de zero a seis anos, vinculadas ao campo da assistência social.  
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Família [...]”, tal feito veio superar concepções de Constituições anteriores que se utilizavam 

de expressões, tais como “assistir” ou “amparar a maternidade e a infância”, representando um 

avanço significativo na concepção de atendimento à infância enquanto um direito do indivíduo.  

Podemos afirmar que essa mudança estabelecida pela Constituição de 1988 

representou um avanço, principalmente para as creches que, tradicionalmente, permaneciam 

vinculadas aos órgãos destinados à assistência social. Considerando a mudança para o âmbito 

educacional, enquanto proposta estabelecida em texto constitucional considerou-se “[...] um 

grande passo na direção da superação do caráter assistencialista predominante nos programas 

voltados para essa faixa etária [...]” (CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 2001).  

Aprovado em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

reafirmou o lugar da criança e do adolescente enquanto sujeitos de direitos, estabelecendo as 

especificidades do que são considerados os direitos das crianças enquanto sujeitos sociais. No 

que se refere à educação, o art. 53, inciso IV, garante o direito ao atendimento de crianças de 

zero a seis anos, em creches e pré-escolas, enquanto dever do estado.  

Tendo como referência a legislação da área da educação, foi na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, promulgada em dezembro de 1996, que 

efetivamente a Educação Infantil se vinculou ao campo da educação, enquanto primeira etapa 

da educação básica, sendo organizada em creche para atendimento de crianças de zero a três 

anos e pré-escola, para atendimento de crianças de quatro a seis anos11.   

A LDBEN nº 9.394/96 aponta em seu art. 29, que a finalidade da Educação Infantil 

estabelece enquanto “[...] primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade [...]”. 

Ivone Barbosa (1999) indica a importância de se ter cautela quanto ao discurso de 

reconhecimento da Educação Infantil como parte da educação básica, uma vez que o termo 

“ensino” está definido somente para o Ensino Fundamental e Médio. No caso do atendimento 

educacional às crianças de zero a cinco anos, o termo utilizado foi “educação”, com isso 

segunda a autora: 

[...] de um lado é positivo por permitir fugirmos do uso mais tradicional da palavra 

“ensino”, isto é, um processo meramente impositivo ou treinamento de habilidades e 

conhecimentos, por outro, nos coloca em situação melindrosa na medida em que 

favorece a negação da existência de situações de ensino no processo de aprendizagem 

 
11 Emenda Constitucional nº 53, de 2006, que alterou o texto constitucional referente à faixa etária de atendimento 

na Educação Infantil, passando a ser de zero a cinco anos.  



40 
 

e desenvolvimento daquelas crianças em contextos não familiares, como Creche, Pré-

escolas e Centros de Educação Infantil [...]. (BARBOSA, 1999, p. 1).  

Maria F. Nunes e Patrícia Corsino (2009) declaram que, tanto as creches quanto as 

pré-escolas passam a se vincular às secretarias municipais de educação, não somente por meio 

da legislação, mas perpassando também por um movimento de compressão da realidade do 

trabalho desenvolvido até aquele momento, bem como reestruturação do mesmo enquanto 

prática educativa, ampliando e qualificando o trabalho ali desenvolvido. 

Em 1998, dois movimentos ocorreram no âmbito dos estudos e apresentação de 

documentos referentes à Educação Infantil: o lançamento do Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (RCNEI) e o Parecer referente à proposta das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), cuja resolução foi aprovada em abril de 1999.  

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998), lançado 

pelo Ministério de Educação (MEC), em 1998, integrou as publicações da série referente aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, e teve por finalidade apresentar objetivos, fundamentos 

teóricos e metodologias para desenvolver o trabalho junto às crianças da Educação Infantil. Em 

meio a todo movimento de estudos e reflexões para promover a garantia do atendimento aos 

direitos da criança, o documento gerou várias controvérsias nas orientações que estabelece. 

Segundo Daniela Guimarães (2011a), o documento faz uma discussão sobre o espaço e lugar 

da educação infantil, no que se refere ao desenvolvimento da identidade e autonomia das 

crianças, pois levanta a preocupação com a centralidade das crianças no processo e integração 

entre aspectos de educar e cuidar. No entanto, mas, o documento apresenta uma estrutura 

conteudista, demonstrando uma preocupação com aprendizagens como forma de antecipação 

do ensino fundamental. Ana Beatriz Cerisara (2002, p. 32) afirma que “[...] a didatização de 

identidade, autonomia, música, artes, linguagem, movimento, dentre outros, acaba por 

disciplinar e aprisionar o gesto, a fala, a emoção, o pensamento, a voz e o corpo da criança [...]”.  

Ainda em 1998, o Parecer nº 022/98 que discorreu sobre normas específicas voltadas 

à Educação Infantil estabelecidas na Resolução CNE/CEB nº 01 de 07 de abril de 1999, instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), documento de caráter 

mandatório para todas as instituições de atendimento às crianças de zero a cinco anos, públicas 

ou privadas, regulamentando a elaboração da proposta curricular e os projetos pedagógicos das 

instituições de Educação Infantil. Assim, pode-se destacar no art. 3º, inciso I, que estabelece os 

fundamentos que devem pautar as propostas pedagógicas das instituições que atendem as 

crianças da Educação Infantil, orientado pelos princípios: éticos, políticos e estéticos. Tais 
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princípios foram norteadores para as práticas pedagógicas desenvolvidas, articulando ações de 

educar e cuidar junto as crianças atendidas em cada instituição. O inciso III reforçou a 

concepção de que as propostas pedagógicas precisam subsidiar práticas de cuidado e educação, 

compreendendo a criança como um ser completo e indivisível, promovendo ações que 

possibilite o desenvolvimento da criança nos aspectos físico, emocional, afetivo, cognitivo, 

linguístico e social.  

Dez anos depois de sua aprovação, as DCNEI passam por uma revisão, por meio do 

Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e a Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, incorporando 

avanços das discussões referentes à Educação Infantil no campo político, bem como das 

produções científicas e dos movimentos sociais conforme nos aponta Dayanna Bezerra (2016). 

A Resolução nº 05/2009, amplia consideravelmente a Diretriz anterior em diferentes 

aspectos, estabelecendo conceitos que não estavam claros e ampliando os que já 

existiam. Questões como currículo, objetivo e eixos de trabalho aparecem na 

resolução ampliando as discussões quanto ao trabalho pedagógico desenvolvido na 

Educação Infantil (BEZERRA, 2016, p. 23).  

No aspecto do financiamento, mesmo estando legalmente amparada na perspectiva 

legal enquanto sistema educacional, até 2007, a verba Federal vinculada ao FUNDEF era 

destinada somente para o Ensino Fundamental. Com a aprovação do FUNDEB, em 2007, a 

verba Federal passa a ser destinada a todas as etapas da Educação Básica, incluindo as creches 

e pré-escolas (GUIMARÃES, 2011).  

A articulação das funções de educar e cuidar na prática pedagógica, junto às crianças 

de zero a cinco anos, é uma premissa que permeia todos os documentos norteadores da 

Educação Infantil, desde a promulgação da LDBEN. São aspectos definidos como 

característicos da Educação Infantil, os quais se complementam e complementam a ação da 

família.  No entanto, segundo Guimarães (2011, p. 38), as práticas cotidianas ainda apresentam 

uma dicotomização desses dois aspectos, em que o educar é compreendido como forma de 

instrução ou transmissão de conhecimento, “[...] numa perspectiva de tutela da ação da criança 

e de sua compreensão do mundo [...]”. Já o cuidar ainda permaneceu vinculado ao atendimento 

das demandas de sono, higiene e alimentação, numa perspectiva de proteção da criança bem 

como uma intenção disciplinadora.  

Segundo Moysés Kuhlmann Jr. (2015), na década de 1990, quando a Educação Infantil 

passou para o âmbito da educação, teve início as discussões referentes à inseparabilidade dos 

aspectos do cuidado e da educação levando em consideração as necessidades das crianças. 

Assim, ele afirma que a raiz histórica do atendimento dessas instituições, partindo de suas 
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origens – assistência ou educação − influenciou as práticas pedagógicas pensadas para o 

desenvolvimento do trabalho.  

O preconceito com relação ao trabalho manual e aos cuidados de alimentação e 

higiene associa-se à sua dimensão de domestico, o que resulta na desqualificação do 

profissional que trabalha com as crianças menores e na divisão de trabalho entre 

professores e auxiliares. (KULHMAN JR, 2000, p. 13). 

Historicamente, considera-se que “[...] na faixa etária de 0 a 6 anos de idade, 

consolidaram-se dois tipos de atendimento paralelo: [...] creche, de cunho assistencial e de 

cuidado, e a pré-escola, ligada ao sistema educacional e refletindo suas prioridades de caráter 

instrucional [...]” (CAMPOS et al., 2001, p. 104).  

No campo do discurso, as instituições estariam se tornando espaços educacionais, 

somente pelo fato de que, legalmente, passaram para o campo da educação, mas Kuhlmann Jr. 

(2015) alerta que isso não significa que as instituições quando vinculadas aos órgãos de 

assistência não tinham uma proposta educacional.  Para ele, a questão estaria centrada em qual 

tipo de educação que se propunha nesses ambientes, uma vez que a mesma estava sob a 

responsabilidade do campo da assistência social, “[...] como se educar fosse algo positivo, 

neutro ou emancipador – adjetivos dificilmente poderiam se aplicados [...]” (KUHLMANN JR., 

2015, p. 69) nas instituições assistenciais. O exemplo disso: 

Isso pode ser observado em relação à Educação Infantil. O jardim de infância, criado 

por Froebel, seria a instituição educativa por excelência, enquanto a creche e as 

escolas maternais – ou qualquer outro nome dado a instituições com características 

semelhantes às salles d’asile francesas – seriam assistenciais e não educariam. 

Entretanto, essas últimas também educavam – não para a emancipação, mas para a 

subordinação [...]. (KULHMAN JR, 2015, p. 69). 

Thereza Montenegro (2005) reafirma o posicionamento de Kuhlmann Jr., pontuando 

que a assistência tem sido a face negativa do cuidado no atendimento das crianças. As ações de 

atendimento às necessidades básicas compõem um dos aspectos do cuidado, os quais, segundo 

a autora, envolvem a habilidade técnica, mas também a disponibilidade para as relações 

pessoais. Cuidar possui um componente emocional. Não é somente uma habilidade técnica, 

mas a capacidade de atenção, reflexão, contato, considerando que o componente emocional 

envolve carinho e atenção ao outro, integrando corpo, emoção e mente, conforme afirma 

Guimarães (2011). 
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1.3 Organização do trabalho pedagógico no contexto da Educação Infantil 

Nessa perspectiva, reitero a importância da construção de uma proposta pedagógica 

que seja elaborada por meio de processo democrático, coletivo e dialético, envolvendo 

profissionais da instituição, famílias, comunidade e crianças, para que a instituição possa 

elaborar um documento claro, no que se refere à finalidade do trabalho, bem como demais 

concepções que necessitam de definição. É por meio desse documento que a organização 

pedagógica da instituição é efetivada (FREITAS, 1995), tanto a organização em seu âmbito 

geral na instituição, quanto a organização específica do sujeito docente em sala de aula, ou 

considerando a especificidade da Educação Infantil com a turma de crianças.   

Nas palavras de Ivone Barbosa, Nancy Alves e Telma Martins (2010), pensar o projeto 

pedagógico na Educação Infantil consiste em,  

[...] uma ação fundamental que norteia a construção, organização e avaliação continua 

do trabalho educativo em creches e pré-escolas, definindo: os princípios e 

fundamentos a serem considerados pelos diferentes sujeitos na atuação com as 

crianças, nos diversos espaços da instituição; estruturação das relações e dimensões 

do trabalho a ser desenvolvido e em desenvolvimento; ordenação e articulação dos 

procedimentos; a racionalidade do uso de recursos humanos, materiais e financeiros; 

a relação com as famílias e com a comunidade; bem como a coordenação e avaliação 

do processo das ações desenvolvidas, considerando-se a consecução de objetivos e as 

finalidades educativas especificas da educação de crianças de zero a cinco anos [...]. 

(BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2010, p. 1).  

Conforme estabelece a LDBEN nº 9394/96, em consonância com demais legislações, 

a etapa da Educação Infantil é reconhecida como a primeira da Educação Básica, pois conforme 

aponta o Parecer nº 20/2009, possui uma função sociopolítica e pedagógica que se caracteriza 

pelo atendimento das crianças de zero a seis anos, complementando a ação da família em 

espaços coletivos que oportunizem práticas significativas em prol do desenvolvimento das 

crianças que ali estão inseridas, sem nenhum tipo de distinção, corroborando para o “[...] 

rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, 

regional, linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade [...]” (BRASIL, 2009a, p. 

06). 

Dessa forma, a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil deve primar 

por contemplar a finalidade educativa estabelecida para essa etapa da educação, a qual, nas 

palavras de Ilze Machado (2009, p. 18) “[...] é entendida como um trabalho planejado, com 

propostas definidas e significativas sobre o que se pretende, para que não se constitua numa 

sequência de atividades soltas e desarticuladas [...]” .  
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Nessa perspectiva, também aponto como finalidade considerar as situações de 

aprendizagens reais, de forma contextualizada e significativa para as crianças, possibilitando 

ampliar as vivências e experiências das mesmas dentro do contexto cultural e social, por meio 

das interações com os sujeitos, sendo eles adultos e/ou crianças, bem como a interação com o 

meio no qual se insere, conforme aponta as DCNEI/2009. 

Também se destaca a concepção de criança, enquanto sujeito histórico e de direitos, 

centro no processo do planejamento curricular, implicando a importância de pensar em como o 

trabalho deve ser concretizado para efetivação dessa concepção, principalmente no que tange o 

respeito à criança enquanto sujeito de diretos (BRASIL, 2009b).  

Conforme nos aponta Ivone Barbosa e Marcos Soares (2018), a Resolução nº 05/2009, 

revela uma preocupação: 

[...] com o processo de desenvolvimento integral da criança e a possibilidade de 

constituição de uma proposta que articule as experiências e os saberes das crianças 

aos conhecimentos inseridos no patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico[...] (BARBOSA; SOARES, 2018, p. 141).  

Nesse contexto, Lívia Seixas (2017) ressalta sobre a importância de o sujeito docente 

compreenda as concepções de infância, criança e educação infantil no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, bem como do currículo e humanização, dentre outros 

elementos fundamentais para o trabalho na Educação Infantil. Amparada pelos preceitos de 

Vygotsky e Seixas (2017) enfatiza que o sujeito docente seja intelectual de sua prática, sendo 

assim, imprescindível que tenha consciência de que o estudo permanente e a adoção de uma 

teoria comprometida com a transformação da sociedade devem estar presentes na organização 

de suas atividades com as crianças. Nesse sentido, pode-se afirmar que “[...] a ação pedagógica 

do professor se caracteriza, também, por uma posição diferenciada, assumindo-se como 

mediador privilegiado da cultura, do conhecimento, da formação de valores, hábitos e atitudes 

[...]” (BARBOSA; ALVES; MARTINS, 2010, p. 1-2). 

Considerando os pressupostos da perspectiva histórico-cultural, Barbosa (1997, p. 29) 

afirma que as relações entre os indivíduos são fundamentais no processo do desenvolvimento 

infantil, bem como no processo educativo destacando que “[...] o homem mantém uma relação 

dialética com o mundo natural e social, sendo que, ao transformar o mundo e ser transformado 

por ele, o homem é também capaz de promover a auto-transformação [...]”. Nessa direção, “[...] 

entende-se que existe uma relação dialética entre os aspectos sociais e culturais desde o 

nascimento da criança, a qual aprende a utilizar meios variados de apropriação de 
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conhecimentos, sendo influenciadas pelo meio que vive [...]” (BARBOSA; SOARES, 2018, p. 

145). Nessa perspectiva, o acesso às vivências − diferentes e diversificadas – por meio da 

mediação social, possibilitará a apropriação do conhecimento.  

O reconhecimento da relevância do meio social e das relações que nele se estabelece 

é premissa básica para a compreensão do homem e seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento, uma vez que “[...] é preciso relacionar o desenvolvimento psíquico aos 

processos históricos - culturais reais que o determinam ao longo do percurso das interações com 

o mundo [...]” (BARBOSA; SOARES, 2018, p. 145). Nessa condição, não considero o 

desenvolvimento biológico como único determinante no processo de desenvolvimento do 

homem, sendo ele um aspecto importante a ser considerado no projeto pedagógico. 

A organização das ações do cotidiano, conforme no aponta Machado (2009), também 

se constituí em uma das dimensões desse processo, destacando as ações que compõe a rotina 

institucional, uma vez que o profissional deve primar pela indissociabilidade das ações de 

cuidar e o educar, bem como assegurar que as práticas propostas se desenvolvam, tendo como 

eixos norteadores as interações e as brincadeiras como forma de propiciar as experiências que 

envolvam os conhecimentos, conforme DCNEI em seus artigos 5º e 9º.  

Assim, deve-se considerar a importância da articulação do diversos elementos que 

compõe a organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil em diferentes dimensões, 

com atenção para a especificidade do processo educacional com essa etapa da Educação Básica, 

na busca de materializar o trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças.  
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2 A ROTINA ENQUANTO UMA DAS DIMENSÕES DA ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO 

Conforme foi abordado na seção anterior, a organização do trabalho pedagógico nas 

instituições de Educação Infantil se efetiva, tendo como referência uma proposta pedagógica 

que subsidia, tanto a ação institucional quanto a prática pedagógica do professor. Nesse 

contexto a rotina de ações desenvolvidas com e para as crianças na Educação Infantil é um dos 

elementos da organização do trabalho pedagógico.  

Na seção II serão discutidas algumas concepções de rotina, considerando-a enquanto 

uma das dimensões que constituem a organização do trabalho do pedagógico, bem como sua 

especificidade no atendimento das crianças de zero a dois anos em espaços educativos. 

2.1 Articulação do cuidar e educar na prática pedagógica 

A Resolução CNE/CEB nº 05/2009 (BRASIL, 2009b), que fixou as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, traz em seu texto a articulação entre as ações 

de educar e cuidar nos espaços educacionais,  

Artigo 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais [...] que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade [...] (BRASIL, 2009b, n.p.).  

O referido documento, em seu art. 8º, discorre sobre os objetivos que devem nortear 

as propostas pedagógicas das instituições de atendimento às crianças de até seis anos, 

destacando em seu 1º parágrafo, inciso I sobre a integralidade da educação “[...] entendendo o 

cuidado como algo indissociável ao processo educativo [...]” (BRASIL, 2009b, n.p.).  
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O Parecer CNE/CEB nº 20/2009 (BRASIL, 2009), destaca em seu texto que, tanto as 

creches quanto as pré-escolas se constituem em instituições educacionais que educam e cuidam 

de crianças até os cinco anos, ressaltando que as práticas pedagógicas não devem se fragmentar 

em ações de cuidado e ações de educação.  

Dessa forma, a legislação vigente, referente ao trabalho desenvolvido na Educação 

Infantil, estabelece que as ações de educar e cuidar são indissociáveis, sendo aspectos que 

devem estar presentes no desenvolvimento das propostas pedagógicas dos espaços educativos.  

Desse modo, evidencia-se a necessidade de se ter clareza de que as ações 

desenvolvidas junto às crianças não podem ser compartimentadas ou definidas como hora do 

educar ou hora cuidar, pois as duas perspectivas devem constituir a mesma ação, pois “O 

binômio educar-cuidar que constitui a função da educação infantil, e envolve práticas humanas 

construídas historicamente que, dado seu caráter relacional, não se dissociam [...]” (MOURA, 

2012, p. 74). 

Tal postura de articulação, envolvendo esses dois aspectos, atende à necessidade de 

romper com concepções históricas no atendimento das crianças menores de seis anos. Segundo 

Guimarães (2011), a história das creches é marcada por um cotidiano repleto de ações, tais 

como de alimentação, higiene e sono, sendo desenvolvida em uma rotina mecânica; em espaços 

de tamanho inadequados para a quantidade de crianças que ali se reúnem sob a responsabilidade 

de um número mínimo de adultos para seu atendimento, sendo que, muitos desses adultos não 

possuíam formação na área da Educação Infantil. Assim, “[...] rotinas e práticas herdadas de 

uma tradição assistencialista convivem e resistem às novas disposições discursivas e legais que 

escoam por entre os dedos, confirmando controle e disciplinarização das crianças [...]” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 36).  

Nessa perspectiva, Damaris Maranhão (2000, p. 117-118) defende a necessidade de 

integrar cuidar e educar − enquanto superação de uma visão histórica e preconceituosa sobre o 

ato de cuidar −, surgindo concomitantemente aos movimentos que culminaram “[...] no 

reconhecimento da creche como espaço educativo, confundindo cuidado com assistência ou 

com concepção higienista [...]”.  

Nesse sentido, faz-se necessário a elaboração da proposta e/ou projeto pedagógico que 

defina como se dará o trabalho nessas instituições, buscando quais são os objetivos dos 

processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que são cuidadas e educadas nesses 

espaços. No que se refere à constituição da rotina nas instituições, Leda Marina e Célia Wolf 

(2017, p. 61) afirmam que “[...] mais do que garantir uma rotina de cuidados, a escola para a 

criança pequena precisa se constituir como espaço educador [...]”.  
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As concepções estabelecidas nas DCNEI/2009 propõem que as ações propiciadas nas 

instituições devem possibilitar à criança a construção de sua forma de se relacionar com o 

mundo e com o outro. Assim, as ações que compõem a rotina da instituição devem possibilitar 

à criança que essa construção ocorra de forma significativa, desde as atividades consideradas 

mais simples até as mais complexas, tendo o devido cuidado com qualquer tipo de 

hierarquização ou valorização das atividades, não fazendo distinção de valor pedagógico entre 

as ações de cuidados corporais e as ações tidas como “intelectuais”, as quais, em muitos casos, 

ganham um peso maior no planejamento. Por muitas vezes, as ações de cuidados corporais são 

consideradas menos importantes, sendo entendidas como de natureza espontânea, repetitiva, 

automática, não necessitando de uma reflexão sobre a forma como são propostas. Essa postura 

pragmática diante das ações de cuidado corporal no cotidiano não possibilita acompanhar as 

aprendizagens e o desenvolvimento das crianças.  

Para compreender a dimensão do cuidar em uma perspectiva educativa, faz-se 

necessário compreender algumas questões que permeiam essa concepção, pois historicamente 

a responsabilidade de atendimento às necessidades básicas das crianças se destinava às figuras 

maternas ou familiares, em sua maioria mulheres, com laços afetivos às crianças. No âmbito da 

escola e dos hospitais, o cuidado com o corpo era distanciado do afeto e esse contexto acabou 

por refletir na construção de relações entre as ações de cuidado e o afeto. Nesse contexto, 

construído historicamente, as contradições permeiam os espaços de educação infantil que tem 

como objetivo o atendimento aos direitos das crianças de zero a seis anos como sujeitos que 

possuem dependências elementares em relação aos cuidados.  

Para Maranhão (2000), a forma como se compreende o ato de cuidar e educar vincula-

se a uma concepção de desenvolvimento infantil. Destacamos os estudos da autora, quando 

aponta para duas formas clássicas de concepção de desenvolvimento infantil, que explicam a 

relação do homem com o mundo, sendo elas o empirismo e racionalismo. No empirismo o 

desenvolvimento se dá por meio de vivências concretas, de fora pra dentro, compreendendo a 

criança como um sujeito incompleto, dependendo somente da ação do outro. Já o racionalismo 

compreende que todas as capacidades da criança são herdadas, portanto, ela já nasce com elas 

e as desenvolverá naturalmente, não necessitando da ação do meio. Dentro das concepções 

citadas não é possível pensar em uma articulação entre fatores biológicos ou socioculturais.  

Tendo como referência uma concepção interacionista, a autora parte do pressuposto 

que fatores biológicos e o ambiente sociocultural “[...] não podem ser dissociados e que se 

influenciam mutuamente. Assim o meio e o ser humano se constroem dialeticamente [...] 

(MARANHÃO, 2000, p. 119).  
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Partindo dos estudos de Vygotsky e Wallon, ela afirma, 

[...] que o desenvolvimento das capacidades biológicas herdadas pela criança 

dependeria do meio no qual ela está inserida, das oportunidades de aprendizagem, do 

acesso às tecnologias construídas pela humanidade ao longo dos tempos, sendo que 

aprendizagem e desenvolvimento estariam inter-relacionados desde o primeiro dia de 

vida. Para atender a suas necessidades biológicas o bebê busca interagir com o meio 

humano, de acordo com suas capacidades de ação sobre o meio, em cada fase do 

desenvolvimento [...]. (MARANHÃO, 2000, p. 119). 

Nessa perspectiva, o cuidado passa a ser compreendido como uma prática cultural, 

uma vez que os procedimentos escolhidos para desenvolver as ações sempre tem uma 

intencionalidade, dependendo da sociedade e da cultura em que estão inseridos. Nessa 

perspectiva, é possível citar, como exemplo, a reação do adulto diante do choro da criança, visto 

que vai depender das concepções e crenças que ele possui; das experiências vividas; dos 

conhecimentos referentes a como se relacionar em determinada situação, sendo que cada adulto 

reage à sua maneira diante da mesma ação. 

Dessa forma, Maranhão (2000) destaca o cuidar como uma atividade relacional, 

considerando a interação de quem cuida e quem é cuidado.  É por meio dessa interação no 

desenvolvimento das ações que o sujeito docente dá significado para suas ações, de maneira 

que as crianças passem a se apropriar desses significados, transformando essa relação em um 

ato de cuidado, mas também educativo. Essa compreensão, por parte dos educadores, indica 

que essas relações existentes do espaço educacional indicam cuidados, também educativos, 

devendo permear as práticas pedagógicas nas instituições. Conforme afirma Maranhão (2000, 

p. 126-127), “[...] o cuidado prestado pelo educador deve favorecer o processo de crescimento 

e desenvolvimento infantil [...]”, assim, as ações de cuidado e da educação estarão articuladas 

nas práticas educativas.  

Considerando essa perspectiva, as ações de cuidado relacionadas ao atendimento das 

necessidades básicas das crianças, tais como alimentação, repouso e higiene, também são 

educativas, uma vez que as relações estabelecidas entre os sujeitos, nesses momentos, incluindo 

a forma como o sujeito docente desenvolve tais ações; sua forma de reagir, conversar e atender 

as demandas das crianças representam suas crenças, sendo repassadas para as crianças, assim 

como elas também aprendem a forma de reagir nesses momentos (MARINA; WOLF, 2017). 

Desta forma, todas as ações propostas, sejam elas relacionadas aos cuidados corporais, de 

higiene, alimentação ou não, devem ser desenvolvidas de forma a possibilitar junto à criança a 

construção de conhecimentos por meio das relações estabelecidas. Ressaltando que os 
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conhecimentos relacionados aos cuidados pessoais e de desenvolvimento da autonomia estão 

relacionados com a formação da criança enquanto ser humano. 

2.2 Pensar a rotina nas instituições de educação infantil 

Nessa perspectiva, entendo que a rotina é um dos elementos que compõem a 

organização do trabalho pedagógico da instituição e dos sujeitos docentes que nela atuam, tendo 

como referencial a proposta pedagógica, bem como todas as concepções nela exposta, as quais 

subsidiam a prática pedagógica. Mesmo sendo um elemento da organização do trabalho, a 

concepção de rotina, enquanto organização das ações, difere em algumas concepções 

encontradas.  

Em seus estudos sobre o tema, Maria Carmem Barbosa (2006) destacou alguns 

conceitos e significados do termo rotina, os quais, segunda ela, foram constituídos ao longo da 

história, tendo como objetivo verificar a diversidade de concepções ao longo do tempo e os 

sentidos constituídos ao longo desse processo. Segundo a autora, os primeiros registros da 

palavra rotina surgem na alta Idade Média, do francês antigo como route, sendo uma derivação 

do latim vulgar rupt (rota). Na língua portuguesa, o uso da palavra aparece em 1844, tendo 

como significado básico vindo do latim, inglês, português e francês, uma noção espacial, 

também vinculada a um caminho, direção, rumo. Outra ideia apontada está ligada à rotina 

enquanto sequência temporal. 

Para Marianne Moura (2012), a palavra rotina e seus significados no dicionário 

apresentam os diferentes sentidos que o termo pode assumir, indicando que as diferentes 

atribuições do termo dependem do contexto em que ele está inserido. A autora se fundamenta 

nos estudos de Dahlberg, Moss e Pence para afirmar que a rotina sempre esteve presente na 

educação desde os primórdios, pois desde que surgiram as instituições voltadas para o 

atendimento de crianças, as práticas ali instituídas tinham como propósito propor 

comportamentos aceitáveis socialmente, exercendo o controle dos corpos e das ações. 

Para M. Barbosa (2006), o termo rotina se configura na forma como os profissionais 

de Educação Infantil estruturam suas ações e sobre como desenvolvem seu trabalho cotidiano. 

Assim, é possível destacar o uso de diversas denominações (horário, emprego do tempo, 

sequência de ações, rotina diária, plano diário entre outros), ressaltando que o termo “rotina” 

surge no momento que se tornou necessário nomear as práticas pedagógicas constituídas 

socialmente (BARBOSA, M., 2006; MOURA, 2012; OLIVEIRA, 1992).  Ilona Rech (2006), 

alerta para que a rotina não se configure como um esquema definido para o desenvolvimento 
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das diferentes ações diárias, criando divisão de tempo e momentos homogêneos para as 

situações. 

Segundo o autor Piero Bertolini (1996 apud BARBOSA, 2006),  

 [...] a palavra routine, do ponto de vista da pedagogia, é uma concatenação de ações 

sequenciais, altamente previsíveis por serem habituais [...] práticas realizadas que 

fazem parte necessária e imprescindível do trabalho de cuidado das crianças [...]. 

(BERTOLINI, 1996 apud BARBOSA, 2006, p. 44).  

Ao colocar em evidência as ações relacionadas aos cuidados pessoais, o autor afirma 

que outras ações que constituem o dia a dia das instituições de educação encontram-se “[...] 

rotinizados: as estratégias de início e termino das atividades, as modalidades de entrada e saída, 

as mudanças de um ambiente para outro [...]”. Para M. Barbosa (2006), são consideradas 

rotineiras as ações e pensamentos realizados diariamente, da mesma forma, repetitiva e 

habitual.  

Para Moura (2012), a forma como a rotina é pensada, considerando os tempos e 

espaços, deixa transparecer concepções referentes à criança, à infância, à educação infantil, ao 

papel do sujeito docente e do processo de aprendizagem e desenvolvimento. M. Barbosa (2006) 

completa, afirmando que a forma como a mesma é estruturada ou planejada possibilita perceber 

qual é a concepção de educação e o cuidado presente na instituição, bem como dá visibilidade 

à proposta pedagógica.  

A Proposta Político Pedagógica (PPP), da Educação Infantil da RME, denominada 

Infâncias e Crianças em Cena: por uma Politica de Educação Infantil para a Rede Municipal 

de Educação de Goiânia, concebe a rotina como elemento sistematizador do cotidiano e como 

o aspecto que constitui a prática pedagógica, podendo-se perceber essa compreensão a partir do 

subtítulo utilizado na proposta para apresentação do tema Rotina: elemento sistematizador do 

trabalho pedagógico no cotidiano da instituição (GOIÂNIA, 2014, p. 128).  

Na concepção de Célia Serrão (2003, p. 28) “[...] a rotina oferece referência, segurança 

e organização sem se contrapor ao pulsar, ao movimento e ao prazer [...]”, assim, ela considera 

que a organização da rotina possibilita às crianças e adultos uma estabilidade dentro de um 

ambiente, considerando seu tempo, espaço e as ações desenvolvidas, sem desconsiderar as 

possibilidades que surgem nas vivências que ali ocorrem. Para a autora, essa organização da 

rotina deve estabelecer coerência com a proposta de trabalho, permitindo a realização de 

diferentes projetos e ações, tendo espaço para questionamentos, problematizações e avaliações 

constantes, possibilitando a reestruturação da rotina quando necessário.  
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Com base na referência de Madalena Freire e Serrão (2003, p. 28) pontuam que “[...] 

segundo a concepção de educação em que se acredite, a rotina poderá ser instrumento de 

libertação, autonomia, ou de heteronomia, dependência. Mas sempre será constitutiva e 

mantenedora no processo educativo [...]”, reforçando que a forma como a rotina é pensada e 

concebida reflete a forma como se entende a educação, bem como o processo de aprendizagem 

e desenvolvimento dos sujeitos.  

Zilma Oliveira et al. (1992) afirma que a elaboração de uma rotina não significa apenas 

uma previsão da sequência de ações a serem obrigatoriamente desenvolvidas, considerando a 

rotina importante como forma de estruturar o trabalho. Segundo ela, também é importante que 

se tenha espaço para a dinamicidade social da criança e/ou do grupo de crianças. Para a autora:  

[...] o acontecer de coisas novas, inesperadas, é fundamental para a ampliação das 

experiências infantis. As novidades podem ser planejadas, apoiando-se na estrutura 

orientadora de rotina. A criança age, com isso, num clima de maior segurança, 

estabilidade e consistência [...]. (OLIVEIRA et al., 1992, p. 76). 

Dessa forma, é possível afirmar que muitas ações são desenvolvidas de forma 

naturalizadas e, por este motivo, precisam de uma reestruturação, porém, isso só será possível 

por meio de reflexão e avaliação para que aja uma ressignificação do trabalho. Para efetivar 

uma rotina que possibilite o espaço para algo novo, as práticas precisam ser avaliadas, 

questionadas, discutidas e refletidas, abrindo a possibilidade para a mudança. 

Rosa Batista (1998) destaca que a rotina, enquanto estrutura que gerencia o tempo e o 

espaço na instituição, por muitas vezes obedece a uma lógica que segue o modelo escolar, 

refletindo parâmetros estabelecidos historicamente e, por isso, fazendo-se necessário pensar 

uma pedagógica ao considerar as especificidades da Educação Infantil. 

Diante das concepções apontadas, compreendemos que a rotina se constitui em um dos 

elementos da organização do trabalho pedagógico, entendendo-a como um contínuo de ações 

desenvolvidas na instituição e com as crianças. Desta forma, a rotina deverá ser compreendida 

como uma forma de organização das ações, do meio e do projeto, articulando o cuidar e o educar 

em suas práticas, comtemplando os diferentes momentos.  

2.2.1 A rotina inserida no cotidiano 

Segundo alguns estudos, cotidiano e rotina são aspectos diferentes do trabalho 

pedagógico, mas não são antagônicos, pois se complementam, visto que cada um possui sua 

especificidade (BARBOSA. M, 2006; MALINOSKI; ROMANOWSKI, 2015).  
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Marlei Malinoski e Joana Romanowski (2015) entendem que o cotidiano não é um 

espaço físico, mas sim um espaço subjetivo construídos pelos sujeitos por meio das relações 

que eles estabelecem. As autoras, tendo como referência os estudos de Lefebvre e Kosik, 

afirmam que, 

A vida cotidiana não se caracteriza pelo imediatismo e sim se permeia por mediações, 

podem vir do senso comum e se introjetarem no cotidiano por analogias. Vivemos um 

mundo cotidiano, que pela falta de mobilidade e mediação se estrutura por rotinas, 

que são rompidas a cada nova necessidade social [...]. (MALINOSKI; 

ROMANOWSKI, 2015, p. 16830).  

Dessa forma, o cotidiano precisa ser analisado e não prescritivo, de forma que seja 

possível rever as relações estabelecidas entre os sujeitos. 

Segundo M. Barbosa (2006), as reflexões referentes ao cotidiano iniciaram-se no 

século XVIII, por meio das obras literárias que traziam em seus enredos os relatos sobre a vida 

das pessoas, bem como através das pinturas que retratavam pessoas em suas atividades diárias, 

assim, expressando as peculiaridades da vida cotidiana.  Por meio das artes, possibilitou-se que 

as ciências sociais se dispusessem a também refletir sobre o cotidiano, verificando que nos 

pequenos acontecimentos do dia a dia se constituíam possibilidades de mudança, construção 

social e cultural. Partindo daí várias ciências, tais como sociologia, antropologia e história, 

passaram a se dedicar ao estudo do cotidiano reivindicando a importância do mesmo para “[...] 

a construção teórica das ciências sociais [...]” (BARBOSA, M., 2006, p. 37). 

Assim, as ações que constituem a rotina de diferentes sujeitos estão organizadas de 

forma a estruturar suas vidas, nesse sentido, ela afirma que: 

As rotinas podem ser vistas como produtos culturais criados, produzidos e 

reproduzidos no dia-a-dia, tendo como objetivo a organização da cotidianeidade. São 

rotineiras atividades como cozinhar, dormir, estudar, trabalhar e cuidar da casa, 

reguladas por costumes e desenvolvidas em um espaço-tempo social definido [...]. 

(BARBOSA, M., 2006, p. 37).  

A rotina enquanto direcionamento das ações, em contraposição ao cotidiano, 

configura-se como algo mais abrangente no dia a dia, pois é nesse cotidiano que ocorrem as 

ações da rotina, abrindo espaço para algo imprevisível, inesperado, ocasional, dando margem 

para novos acontecimentos. M. Barbosa (2006) considera fundamental: 

[...] diferenciar a vida cotidiana, em sua complexidade e em sua amplitude, das rotinas, 

isto é, de uma racionalização ou de uma tecnologia constituída pelos seres humanos e 

pelas instituições para organizar e controlar a vida cotidiana [...]. (BARBOSA, M., 

2006, p. 37). 
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 Pelas afirmações de M. Barbosa (2006), a rotina se configura como um elemento que 

compõe o cotidiano.  

Na perspectiva de Henri Wallon (1975), os seres humanos inserem-se no cotidiano, 

desde o nascimento, por meio dos grupos sociais aos quais pertencem. Segundo o autor, será 

nos primeiros anos que esse sujeito irá aprender os costumes, as regras e a cultura do grupo.  

Assim, é possível pensar a vida cotidiana, considerando todos os aspectos da individualidade: 

sentimentos, capacidades intelectuais, habilidades manipulativas, ideias, concepções entre 

outros elementos que constituem os sujeitos.  

Segundo Karel Kosik (1976, p. 69) a “[...] vida de cada dia tem a sua própria 

experiência, a própria sabedoria, o próprio horizonte, as próprias previsões, as repetições, mas 

também as exceções [...]”, assim, mesmo que cada dia tenha acontecimentos que são previstos, 

existe espaço para o inesperado, para o que não se prevê. O autor afirma também que nenhum 

dia é igual ao outro, pois todos tem suas especificidades da mesma forma que o sujeito de hoje 

é diferente do sujeito de amanhã. Dessa forma, é possível conceber que os sujeitos se modificam 

e se constituem pelas vivencias que passam em seu cotidiano e pelas quais provocam mudanças 

no meio.  

Para Malinoski e Romanowski (2015, p. 16832) “[...] em sua subjetividade o cotidiano 

se fomenta como processo. Por isso é constituído por rotinas, que se modificam e que se 

reestruturam a cada interação subjetiva entre os sujeitos de relação [...]”. 

Assim, é possível afirmar, com base nos estudos de Fernanda Tristão (2006, p. 39), 

que em algumas instituições educacionais ainda se faz presente um cotidiano constituído pelo 

desenvolvimento de ações cadenciadas e rotineiras “[...] vividas pelas professoras sem uma 

compreensão dos seus fins e intenções [...]”. Rosa Batista (1998, p. 46) complementa, 

afirmando que “[...] os tempos ocupados pelas interações entre as crianças e as propostas que 

elas fazem no cotidiano são menos valorizados que as propostas feitas pelos adultos [...]”. 

Assim, as relações estabelecidas pelas crianças, no cotidiano, são desvalorizadas, pois não se 

configuram como algo importante no processo de aprendizagem. O desenvolvimento de ações 

de forma automatizada, por muitas vezes, impede que os adultos percebam situações que 

surgem no cotidiano das crianças. 

Sobre as rotinas inseridas no cotidiano de forma estanque, sem a possibilidade de 

movimento, M. Barbosa (2006) afirma que: 

As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não consideram o 

ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a 

consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos nela 
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envolvidos; quando se tornam apenas uma sucessão de eventos, de pequenas ações, 

prescritas de maneira precisa, levando as pessoas a agir e repetir gestos e atos em uma 

sequência de procedimentos que não lhes pertence e nem está sob seu domínio [...]. 

(BARBOSA, M., 2006, p. 39). 

Sobre a padronização da rotina, Adriane Pires e Gilmara Moreno (2015) destacam que:  

[...] esquece-se que as crianças são diferentes, nascem e crescem com uma cultura 

especifica, e, portanto, é no contato com outras experiências que valorizam a acrescem 

suas ações, conceitos e ideias sobre sua identidade e sobre o seu papel neste mundo. 

Tendo uma rotina padronizada, cria-se um modo de discurso único, não considerando 

questão como gênero, cultura, classe social, e não dá possibilidades às crianças [...].  

(PIRES; MORENO, 2015, p. 41655).  

Outro aspecto apontado por Barbosa (2006) refere-se ao fato da notória ausência de 

discussão sobre a rotina nas instituições, mesmo sendo parte de seu cotidiano. Segundo a autora, 

a efetivação da rotina tem por objetivo a “consolidação da sociedade vigente” e, mesmo quando 

as rotinas nas instituições são vistas de forma estanque, fechada e alienadora, faz-se necessário 

destacar que os sujeitos criam suas “[...] próprias operações de apropriação, suas maneiras de 

praticar, e que é preciso relativizar a suposta passividade dos consumidores e a massificação 

dos comportamentos [...]” (BARBOSA, M. 2006, p. 40).  

Para Barbosa (2006, p. 40) “[...] essa diferenciação entre rotina e cotidiano, juntamente 

com a ideia de que o cotidiano contém uma rotina, mas não se restringe a ela, pode abrir uma 

nova trajetória na compreensão da rotina pedagógica [...]”. Assim, deve-se pensar, sistematizar 

e organizar o planejamento e a rotina, considerando as ações que precisam ser desenvolvidas, 

mas permitindo que o novo aconteça, o não programado, considerando que ele não seja menos 

importante do que o que foi planejado. Esse novo também nos mostra a capacidade, os 

interesses e as necessidades das crianças nas diversificadas situações a serem vivenciadas.  

2.2.2 O Tempo e o espaço na rotina 

Se a rotina faz menção às ações a serem desenvolvidas, é possível afirmar que estão 

ligadas no tempo necessário para sua realização, seja ele um horário definido ou ao tempo que 

será utilizado para desenvolver tal ação, como também ao espaço, considerando um local, um 

ambiente e toda uma organização física e material para o desenvolvimento dessas ações. 

Para Célia Serrão (2003), rotina é um termo utilizado por muitas instituições para 

designar a organização do tempo. A autora analisa a definição de tempo, retomando a 

concepção dos Gregos, cujo entendimento sobre tempo indicava uma representação cíclica das 
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ações, uma repetição, um “eterno retorno” dos acontecimentos. Posteriormente, a concepção de 

tempo postulada pelo Cristianismo esteve “calcada na apreensão de um antes, um agora e um 

depois”, assumindo uma visão de linearidade do tempo por meio de uma sucessão de 

acontecimentos, por meio de uma concepção surgida na Idade Moderna e também percebida 

nos dias atuais, entendendo o tempo em uma perspectiva científica, enquanto “uma sucessão de 

espaços infinitos”.  

Segundo a autora, “O homem não concebe o tempo em sua universalidade, mas cria 

representações para dizer sobre o tempo. O ontem, o hoje e o amanhã são representações 

culturais que visam organizar sua existência [...]” (SERRÃO, 2003, p. 27). Partindo dessas 

representações, a criação do relógio surge para suprir a necessidade de quantificar e medir o 

tempo enquanto símbolo cultural.  

Batista (1998) considera que, por meio do processo de industrialização, o 

entendimento de que o tempo imposto pela lógica do trabalho e da produção muda a forma de 

vida dos sujeitos e, consequentemente, das relações sociais que são estabelecidas, refletindo na 

organização escolar. Assim,  

[...] a ocupação do tempo livre da criança [...] se impõe não só como uma necessidade 

do desenvolvimento moral e cultural dos indivíduos, como também do 

desenvolvimento do progresso. Vai se instituindo, dessa forma, o tempo da criança na 

escola com o tempo da preparação para trabalho [...] O sentido da educação estava em 

libertar a criança do seu estado infantil, fazendo-a experimentar desde a mais tenra 

idade o exercício da disciplina, da obediência e da sujeição para no futuro adaptar-se 

à sociedade da forma como ela está constituída. (BATISTA, 1998, p. 34). 

Ainda sobre as representações culturais, Serrão (2003) afirma que:  

O tempo na sociedade industrial é diferente do tempo pensado nas sociedades 

artesanais, uma vez que a lógica do capital adequou a vida humana à produção das 

máquinas. Assim, a vida das pessoas passou a depender exclusivamente da exigência 

da produção, criando-se uma ditadura do relógio que muitas vezes nos impossibilita 

vivenciar outras coisas fora do contexto do trabalho [...]. (SERRÃO, 2003, p. 27).  

A autora defende que essa perspectiva de tempo não deve ser considerada quando se 

fala da rotina em espaços de educação, pois esses significados de rotina − definidos 

historicamente ou encontrados em dicionários, construídos pelo senso comum − não podem 

subsidiar a concepção de rotina em instituições educacionais, uma vez que não pode ser algo 

entediante, maçante ou cerceador. 

Para compreender a rotina, Serrão (2003) referencia-se na concepção de Madalena 

Freire que compreende a rotina como a “[...] expressão do pulsar do coração (...) uma cadência 
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sequenciada de atividades, que se desenvolvem num ritmo próprio, em cada grupo”, trazendo 

assim uma perspectiva que considera os diferentes tempos e ritmos dos sujeitos. Ressalto que 

considerar o ritmo como elemento que constitui a rotina dá possibilidade de libertação, sem 

tornar a vivência dos sujeitos que se inserem em “[...] escravos do relógio e da produção [...]” 

(FREIRE, 1998 apud SERRÃO, 2003, p. 28). Isso significa que a compreensão dos sujeitos 

possui tempos diferentes, devendo ser respeitados, não impondo ou exigindo que todos façam 

as mesmas coisas ao mesmo tempo.  

Serrão (2003) compreende que a aprendizagem ocorre no processo de interação do 

sujeito com o mundo (objetos, situações, acontecimentos, relações com outros sujeitos...), 

afirmando que o planejamento prioriza as situações de aprendizagens consideradas “mais 

nobres” ou adequadas para uma instituição de ensino, por muitas vezes, dando maior ênfase às 

atividades que privilegiam a interação do adulto com o grupo de crianças e menor importância 

às demais formas de interação. Outro aspecto que é possível afirmar, segundo a autora, sugere 

que − mesmo considerando as “múltiplas dimensões” do desenvolvimento da criança, ao 

organizar a rotina −, acaba-se por priorizar as dimensões de maior domínio ou identificação por 

parte dos adultos (SERRÃO, 2003; MOURA, 2012; BATISTA, 1998). 

Dentro dos aspectos constitutivos da rotina, faz-se a defesa para o desenvolvimento da 

autonomia das crianças, mas afirma que, tanto na definição quanto na reestruturação da rotina 

diária, pouco se considera a opinião das crianças. Toda rotina é pensada sem considerar as 

possibilidades de ações a serem desenvolvidas e sem que o objetivo de escuta das crianças, seja 

tomando decisões ou dando sugestões. Nessa perspectiva, buscando soluções para situações 

diversas, bem como envolvimento das mesmas nas tomadas de decisões. Segundo Deheinzelin 

e Lima (1992 apud SERRÃO, 2003, p. 29) “[...] tratamos as crianças como se fossem menores 

do que realmente são, como se tivessem menos capacidade do que possuem na realidade [...]”. 

Assim, deve-se pensar em uma organização da rotina, por meio da qual o tempo 

possibilite experiências e interações, promovendo o desenvolvimento dos sujeitos. No entanto, 

isso se dá de forma lenta, pois requer um tempo diferente do tempo do relógio para que sejam 

proporcionadas diferentes experiências durante esse processo. Assim, o planejamento e a 

execução da rotina evidenciam as concepções de criança e de educação dos profissionais 

envolvidos (SERRÃO, 2003; BATISTA, 1998; BARBOSA, M., 2006; MOURA, 2012; 

TRISTÃO, 2006) 

Outro aspecto ligado à rotina se refere à organização dos espaços, pois este também 

revela as concepções dos educadores sobre o desenvolvimento infantil. A forma como o 
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mobiliário e os equipamentos estão disponíveis no ambiente podem favorecem ou dificultar a 

autonomia das crianças e suas interações com objetos e outros sujeitos. 

Segundo Leda Marina e Célia Wolf (2017, p. 63), do ponto de vista histórico, tanto o 

planejamento como a organização dos espaços para as crianças estão sendo “[...] negligenciados 

ou partem de concepções cujo adulto é o centro das ações [...]”. Ainda, sobre essa perspectiva, 

afirmam: 

[...] cotidianamente somos enlaçados por armadilhas criadas pela nossa história que 

está fincada na ideia de que todas as crianças devem estar voltadas para a figura adulta 

– aquela que dirige, organiza e estabelece os tempos e espaços de brincadeiras e 

aprendizagens. Romper com essa ideia leva tempo e requer constante discussão. 

(MARINA, WOLF, 2017, p. 67). 

Marina e Wolf (2017) defendem o planejamento do ambiente, possibilitando diferentes 

propostas de ações para as crianças se envolverem e vivenciarem, por meio da quais o sujeito 

docente não precise direcionar todas as atividades o tempo todo, rompendo com a perspectiva 

histórica que coloca o adulto como centro da ação pedagógica que ainda persiste. O grande 

desafio é “[...] perceber a criança como centro desse processo, ouvindo se voz e estabelecendo 

relações horizontais com ela [...]” (MARINA; WOLF, 20017, p. 64).   

Cabe refletir se as crianças que frequentam instituições de Educação Infantil, em sua 

maioria, permanecem em período integral, pois assim o tempo de convívio em outros espaços 

e com outras pessoas é reduzido. Dessa forma, é importante considerar que “[...] o tempo-

espaço da creche exerce na vida da criança um papel fundamental [...] exigindo que seja 

pensado, discutido, refletido e pesquisado [...]” (BATISTA, 1998, p. 4). 

2.3 A Especificidade da rotina para crianças de zero a dois anos 

A escolha pelo estudo e pesquisa sobre a rotina proposta para as turmas de crianças de 

zero a dois anos se fundamenta nas afirmações de M. Barbosa (2010), segundo a qual estudos, 

bibliografias e outros documentos referentes à Educação Infantil acabam por privilegiar as 

discussões referentes às crianças maiores e a singularidades das crianças de zero a três anos, 

em especial aquelas de zero até dois anos, acabam sendo despercebidas. Assim, a autora alerta 

para a não efetivação de uma proposta concreta de atendimento educacional para as crianças 

pequenas12. 

 
12 O termo crianças pequenas é utilizado pela autora Maria Carmem Barbosa pare referir-se as crianças menores 

de dois anos.  
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Partindo dessa afirmação, o estudo sobre a rotina, considerando as especificidades 

dessa faixa etária, torna-se significativo ao abrir espaço para discussões que envolvem o 

atendimento no âmbito educacional para as crianças menores de dois anos.  

A autora ressalta, ademais, que uma pedagogia voltava para as crianças pequenas deve 

considerar as brincadeiras e as relações sociais como aspectos centrais do desenvolvimento do 

trabalho, indicando a necessidade de se: 

[...] articular dois campos teóricos: o do cuidado e o da educação, assegurando que 

cada ato pedagógico, cada palavra proferida tenha significado, tano no contexto do 

cuidado – como ato de atenção àquilo que temos de humano e singular – como de 

educação, processo de inserção dos seres humanos, de forma crítica, no mundo já 

existente [...]. (BARBOSA, 2010, p. 6). 

As práticas sociais nas quais as crianças se inserem, seja com a família ou na instituição 

educacional constituem-se nas primeiras aprendizagens, referências inicias do seu conjunto de 

conhecimentos, possibilitando sua ampliação e ressignificação conforme tenham novas 

vivências.  Assim, devo destacar que a família possui uma relação com a criança em uma 

perspectiva individual, enquanto a instituição educativa desenvolve suas ações, pensando na 

criança em um espaço coletivo, mas sem se descuidar das singularidades de cada criança, da 

família e do profissional.  

Para Barbosa (2010), a rotina proposta para crianças pequenas perpassa pelos 

momentos de acolhida, alimentação, cuidados de higiene, repouso, brincadeiras, idas para o 

parque e para o pátio. Nesse sentido, mesmo tendo uma organização sequencial pré-

estabelecida, faz-se necessário que os profissionais estejam abertos para o inesperado; para o 

que não esteja planejado, pois o que ocorre fora dessa organização sequencial também faz parte 

do cotidiano das crianças. Oliveira (2014) ressalta ainda que se faz necessário pensar em uma 

rotina que possibilite às crianças opções variadas de atividades, por meio das quais elas possam 

engajar-se conforme seus interesses em longos momentos de espera.  

Tendo em vista que os modos de relação com bebes são tradicionalmente marcados 

por um viés disciplinador e de controle (o que se expressa por rotinas rígidas, pelo 

contágio do modelo dos “trabalhinhos” da pré-escola, pelo cuidado como conjunto de 

ações instrumentais e mecânicos) o bebê acaba ocupando o lugar da necessidade, da 

desproteção e da fragilidade [...]. (GUIMARÃES, 2011, p. 35). 

Segundo Oliveira (2014, p. 92), ao atuarem com crianças de até dois anos, os docentes 

lhes propiciam diferentes conquistas relativas à autonomia tais como “[...] alimentar-se 

sozinhas, reconhecer os sinais do próprio corpo para controlar sua necessidades fisiológicas, 
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andar e se equilibrar autonomamente, condição básica para explorar o entorno [...]”, sendo nessa 

fase do desenvolvimento que a criança conquista aprendizagens relacionadas aos movimentos 

corporais específicos, possibilitando a exploração de diferentes materiais. Outro aspecto do 

desenvolvimento nessa fase está ligado a aprendizagem da criança em sua forma de se 

relacionar com os sentimentos, bem como no reconhecimento de manifestações de afeto. A 

linguagem é outro aspecto que se desenvolve nesse período, permitindo à criança reconhecer 

formas de comunicação variadas.  

Para Oliveira (2014, p. 92), “Todos esses aspectos colaboram para a complexa 

experiência de construção do eu, de uma noção de si como sujeito, o maior de todos os desafios 

dessa fase da vida [...]”. 

Outro aspecto defendido por Oliveira (2014) está relacionado às conquistas das 

crianças, pois: 

Muitas vezes, importantes conquistas das crianças, principalmente aquelas 

relacionadas ao desenvolvimento de sua autoestima e de sua capacidade de 

socialização, não são valorizadas pelas instituições, sendo entendidas quase como 

“consequências naturais” do processo de desenvolvimento, sobre os quais o ambiente 

da creche ou escola não teriam influência. No entanto, essas conquistas são 

aprendizagens que devem ser contempladas e serão possibilitadas, em maior ou menor 

grau, pela sensibilidade e pelo trabalho intencional dos professores, tanto no aspecto 

das relações quanto no da reflexão e da organização de ambientes de aprendizagem 

[...]. (OLIVEIRA, 2014, p. 61).  

Para Barbosa (2014), esses conhecimentos relacionados às práticas sociais e culturais 

são de extrema importância para a constituição das crianças, pois estão vinculados à construção 

de hábitos, no modos de se proceder e relacionar no mundo, os quais, por muitas vezes, não são 

considerados como significativos no ambiente institucional. 

Tendo como fundamento esse referencial teórico, assumo o posicionamento de que 

seja primordial que as situações propostas no cotidiano das instituições, voltadas para as 

crianças de zero a dois anos, se constituam de vivências junto ao meio no qual elas se inserem, 

considerando os aspectos sociais, culturais e as interações estabelecidas para o desenvolvimento 

das crianças. 

Segundo Oliveira (2014), devido à especificidade no atendimento das crianças de até 

dois anos, os profissionais devem planejar as atividades de rotina que contemplem momentos 

de higiene, alimentação e repouso, mas também, possibilitar ações coletivas; momentos 

internos e externos; ações em pequenos grupos ou individuais, por meio das quais as crianças 

se envolvam de forma livre ou sob a orientação dos adultos, sempre com sua supervisão, 

considerando os sujeitos atendidos. 
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Guimarães (2011) destacou dois desafios relacionados à organização do trabalho junto 

às crianças pequenas. Um destes desafios está relacionado à sensação de desproteção da 

criança, por parte dos profissionais, quanto à possibilidade de deixa-las livres para que 

interajam com o espaço e para que e aprendam sobre si mesmas. O outro desafio está 

relacionado à importância de possibilitar aos bebês e crianças pequenas que façam algo 

sozinhas, não devendo limitá-las às práticas que possuem “competências prefixadas”, tais como 

andar, pegar objetos e colar papeis, ou seja, tais práticas devem contemplar também a 

possibilidade de experimentar o mundo à sua volta, por exemplo, organizando o ambiente para 

que as crianças o explore, sem definir o que devem e como devem fazer.  

Oliveira (2014, p. 93) afirmou que a organização do trabalho pedagógico com as 

crianças de até dois anos deve considerar o processo de aprendizagem por meio da interação 

com o ambiente no qual ela se insere, fazendo parte o espaço − que possui determinados 

objetos; uma rotina; um tempo definido para execução das atividades; materiais para exploração 

e ação, bem como interações com pessoas nas vivências instituídas. 

Uma das situações que caracteriza as turmas de crianças pequenas está relacionada à 

participação e ao envolvimento de todos no desenvolvimento das ações, pois normalmente não 

ocorre com todos os integrantes do grupo. Uma vez que as crianças possuem ritmos próprios e 

necessidades de higiene, alimentação e sono, torna-se necessário que sejam atendidas de forma 

rápida e individual, pois nesse momento ela não estará envolvida nas ações, por mais que sejam 

significativas. Dessa forma, enquanto algumas crianças possuem uma atenção individualizada, 

o espaço e sua organização possibilita que as demais se envolvam em atividades, evitando e 

minimizando os longos períodos de espera, nessa perspectiva, destacando que trabalho 

diversificado deve ser constante. Os ritmos individuais irão se ajustando ao ritmo do grupo de 

forma progressiva (OLIVEIRA, 2014; BARBOSA, M., 2010). 

Segundo Oliveira (2014), a rotina pedagógica deve abarcar, de maneira integrada, 

ações de cuidado e de educação. 

A hora de trocar fraldas de um bebê é a hora de mantê-lo limpo e saudável. Mas, ao 

mesmo tempo, essa atividade contribui para o desenvolvimento corporal do bebê e 

exerce grande influência na construção de sua identidade e das relações de confiança 

que estabelecerá futuramente, aprendizagens que nos acompanham a vida toda. Da 

mesma forma que quando organizamos uma roda de histórias, assegurando às crianças 

o aceso a bons modelos de linguagem escrita em diversos gêneros literários [...]. 

(OLIVEIRA, 2014, p.47). 

Outro aspecto do trabalho, apresentado por Oliveira (2014), está relacionado às ações 

desenvolvidas no cotidiano das instituições que atendem crianças de até dois anos, as quais, por 
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muitas vezes, propõem muitas ações que possibilitam a exploração de materiais e vivências, 

porém, de forma descontínua, reduzindo as experiências. Para essas crianças é significativo que 

se tenha certa constância quando se propõe algo ou uma situação para exploração.  

Portanto, deve-se considerar que a rotina é importante dentro do processo pedagógico, 

pois quando organizada de forma estável oferece segurança às crianças que irão se apropriar de 

forma gradativa das ações desenvolvidas, possibilitando parâmetros às crianças pequenas, 

situando-as no tempo e espaço. O que convém questionar é como essas ações da rotina estão 

inseridas dentro do cotidiano das instituições, para que seja possível avançar na compreensão 

do trabalho pedagógico direcionado a esse público.  
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3 VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS DA ROTINA EM UM CMEI DE GOIÂNIA 

Na seção anterior foi apresentada a concepção de rotina, discorrendo também sobre os 

vários aspectos que subsidiam seu planejamento e desenvolvimento no cotidiano da instituição, 

tendo como objetivo o processo de desenvolvimento das crianças no espaço institucional.  

Na presente seção, será realizada uma breve apresentação do processo de 

municipalização da Educação Infantil em Goiânia, com objetivo de trazer alguns elementos 

desse processo histórico, bem como discorrer sobre a atual proposta da RME Goiânia para a 

Educação Infantil.  Em seguida, será categorizada a instituição e os sujeitos pesquisados, dando 

visibilidade ao espaço da presente pesquisa. Por fim, serão analisadas as informações obtidas 

por meio das metodologias de pesquisa, indicando os elementos ou categorias mais 

significativas, bem como as reflexões articuladas pela fundamentação teórica apresentada nas 

seções anteriores.  

3.1 O Processo de municipalização da Educação Infantil na Rede Municipal de Educação 

de Goiânia 

A história do atendimento de crianças de zero a seis anos no estado de Goiás não fugiu 

à realidade dos demais estados, como já mostraram os estudos de Barbosa (2008). Considerando 

o município de Goiânia, até a década de 1990, as famílias de baixa renda que necessitavam de 

um espaço para acolhimento das crianças tinham como opções as instituições privadas 

filantrópicas ou instituições públicas estaduais e municipais, administradas por órgãos do 

Governo de cunho de assistencial, tais como a Fundação Municipal do Desenvolvimento 

Comunitário (FUMDEC) e também a Secretaria de Cidadania e Trabalho (SECT).  

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme assinalou Nancy 

Alves (2007), a Secretaria Municipal de Educação (SME)13, através da implantação do Bloco 

Único de Alfabetização14, iniciou suas primeiras ações com crianças de seis anos, o que na 

época ainda se compreendia enquanto educação pré-escolar. Tal ação consistia em atender essas 

crianças na escola, ampliando o período de alfabetização em dois anos.  

 
13 Com a reforma administrativa da Prefeitura de Goiânia, em 2016, essa pasta assumiu também a área do esporte, 

ficando denominada Secretaria Municipal de Educação e Esporte.  
14 Segundo Alves (2007), o projeto Bloco Único de Alfabetização da SME antecipava a entrada da criança na 

escola para possibilitar um período ampliado de alfabetização, realizando-a em dois anos letivos, com promoção 

automática do 1º para o 2º ano. Tal projeto foi desenvolvido pela SME, no período de 1983 a 1997.  
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Após cinco anos da promulgação da Constituição, a SME constituiu um Grupo de 

Políticas Educacionais, tendo como objetivo iniciar as discussões para realizar o atendimento 

às crianças menores de seis anos, configurando-se como ação inicial para a inserção da 

Educação Infantil na Rede Municipal de Educação (RME). 

Assim, foi elaborado um planejamento de ações que previam a destinação de recursos 

financeiros para a aquisição de materiais e equipamentos, além da viabilização da infraestrutura 

para o atendimento das turmas de pré-escola, até então atendidos pela FUMDEC. Assim, 

propôs-se também ao estabelecimento de convênios com instituições privadas filantrópicas ou 

vinculadas à FUMDEC, disponibilizando profissionais para trabalhar com as crianças que eram 

atendidas naquele espaço (ALVES, 2007). 

Considerando o atendimento das turmas de pré-escola que estavam funcionando nas 

escolas municipais de ensino fundamental, em 1995, a SME estruturou uma proposta 

pedagógica voltada para o atendimento de crianças de cinco anos nas turmas de pré-escola por 

meio da realização de um curso de formação para os docentes que iriam atuar nessas turmas 

(ALVES, 2007; MORAES, 2003). 

Segundo Andra Moraes, 

[...] mesmo que tal proposta tenha ocorrido com o equívoco de aproximar os 

conteúdos do ensino fundamental [...] a partir de sua simplificação para as crianças 

menores [...] representa um “salto” significativo para uma época em que não se discute 

a educação da infância na agenda política [...] (MORAES, 2003, p. 77). 

Tal documento trazia como princípios norteadores a plenitude da cidadania da criança 

como preceito da proposta, enfatizando a ludicidade e o “[...] brincar como forma privilegiada 

de aprender e a organização e manutenção de um ambiente educativo, saudável e alegre [...]” 

(MOARES, 2003, p. 79).  

Com o reconhecimento da Educação Infantil na legislação em âmbito Nacional, a etapa 

também ocupou espaço nas discussões e debates das diretrizes educacionais para o Estado de 

Goiás, conforme aponta Barbosa e Nogueira (2001). Dentro do Grupo de trabalho constituído 

para discussões referentes à Educação Infantil e Ensino Fundamental, as proposições, postas 

pela LDBEN/1996, foram reafirmadas no documento do Estado de Goiás, com algumas 

alterações em sua redação, possibilitando pequenos avanços em relação ao documento nacional.  

Segundo Alves (2007), 

A determinação de que a Educação Infantil fosse assegurada, preferencialmente em 

estabelecimentos públicos, e não “oferecida”, representou [...] uma importante 

conquista no sentido da luta pela democratização do acesso das crianças pobres à 



65 
 

Educação Infantil. Destacamos ainda, como avanços: a inclusão do aspecto ético do 

desenvolvimento da criança e a promoção da ampliação das experiências infantis 

como objetivos da Educação Infantil; a especificação de elementos sobre os projetos 

pedagógicos e curriculares desta etapa educativa; a consideração dos níveis de 

conhecimentos e não somente de faixas etárias na organização das turmas [...]. 

(ALVES, 2007, p. 82). 

Logo, é possível destacar que as discussões da LDB estadual trouxeram, em seu texto 

aprovado, “pequenas” modificações que foram encaradas como conquistas no âmbito da 

Educação Infantil.  

Segundo Barbosa e Nogueira (2001, p. 40), “[...] avançamos pouco no âmbito da lei, 

certamente menos do que desejaríamos; contudo, avançamos bastante no campo da formação e 

da prática da cidadania [...]“, destacando ainda que o “[...] GT acabou por se constituir em um 

espaço de informação e formação, uma vez que o debate efetivamente aconteceu [...]”.  

O ano de 1998 marcou o surgimento de duas instâncias importantes nesse processo de 

implementação da Educação Infantil no município. Assim, foi constituída a Divisão de 

Educação Infantil (DEI), compondo o Departamento de Ensino da SME. A DEI surgiu enquanto 

demanda para atender as exigências e especificidades no processo de assunção das creches pelo 

sistema educacional. Nesse mesmo período foi criado o Conselho Municipal de Educação 

(CME) do município de Goiânia, o qual passou a normatizar a Educação Infantil do município, 

aprovando, em 1999, sua primeira resolução.  

O ano de 1999 foi marcado pelo processo de municipalização, a fim de cumprir o que 

estabelece na Constituição Federal, cuja determinação indicava a municipalização da Educação 

Infantil; nesse período, a SME inicia o processo de “absorção” das instituições mantidas pela 

FUMDEC. Segundo informações oficiais (MORAES, 2003), 13 instituições passaram a ser 

administradas pela SME e o termo “creche”, utilizado no nome dessas instituições, foi 

substituído pela denominação Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).  

No mesmo ano, foi iniciado junto a SECT o processo de gestão compartilhada das 

creches estaduais que passariam pelo processo de municipalização. Os termos desse acordo 

foram negociados junto ao Ministério Público, ficando estabelecidas as atribuições e a 

responsabilidade de cada órgão durante esse período de transição, até a efetivação da 

municipalização pela SME. No que se refere às instituições privadas filantrópicas, forma 

estabelecidos convênios de cooperação técnica e/ou repasse financeiro.  

Inicialmente o processo de municipalização não ampliou o atendimento de crianças de 

zero a seis anos, uma vez que a responsabilidade por esse atendimento foi transferida de órgão, 
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ou seja, o impacto se deu na quantidade de instituições atendidas pela SME. O atendimento 

começou a ser ampliado com a abertura de novos CMEIs.  

A equipe da DEI contou com o trabalho de assessoria de uma professora 15  da 

Faculdade de Educação da UFG, promovendo a formação da equipe da DEI, contribuindo nas 

ações formativas dos profissionais que iriam atuar na Educação Infantil e orientando quanto ao 

acompanhamento e articulação da Educação Infantil na RME (MORAES, 2003; ALVES, 2002, 

2007).   

Ações formativas foram promovidas pela DEI, nos anos de 1998 e 1999, tendo como 

público os profissionais que atuavam na Educação Infantil. A formação teve como perspectiva 

propiciar a construção de conhecimentos referentes à especificidade da criança de zero a seis 

anos, incluindo o processo educativo em espaços coletivos. Essa formação também foi palco 

de amplo debate entre docentes dos CMEIs e das turmas de pré-escola, incluindo a equipe da 

DEI e sua assessoria no que concerne às opções teóricas que estavam sendo propostas para a 

elaboração do documento de política de orientação curricular, bem como dos conteúdos que 

iriam compor esse documento (MORAES, 2003; ALVES, 2007).  

No ano de 2001, por meio da Resolução do CME nº 01/2001, foi aprovado o 

documento Diretrizes Norteadoras para o Currículo da Educação Infantil, tendo sido aprovado 

pelo CME. Contudo, o novo Governo municipal, por meio da nova gestão da SME, não 

homologou tal documento. Cabe ressaltar que toda a equipe que compunha da DEI foi 

substituída (ALVES, 2002). 

A nova equipe que assumiu a gestão por quatro anos iniciou um novo processo de 

estudos e discussões para a elaboração de uma proposta, apresentada no final do ano de 2014, 

último ano da gestão. O novo documento intitulado Saberes sobre a Infância tinha como 

objetivo estabelecer a política para a Educação Infantil no município de Goiânia.  

Segundo Alves (2007), o novo documento não apresentou uma política, mas sim uma 

proposta pedagógica que delineava o percurso para a construção das propostas dos CMEIs.  

No ano de 2011, a equipe que compunha a DEI iniciou um processo formativo para a 

reescrita da proposta, pois a mesma já estava em vigência, desde 2004. Para tanto, foram 

desenvolvidas ações diversificadas para o envolvimento de representantes da SME, tais como 

profissionais da DEI; apoios pedagógicos das Unidades Regionais Educacionais (UREs) e 

profissionais do Centro de Formação de Profissionais da Educação (CEFPE), bem como 

 
15 Ivone Garcia Barbosa, Doutora em Educação, professora da Faculdade de Educação/UFG esteve como assessora 

da equipe de 1998 a 2000.  
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docentes, coordenadores e diretores de CMEIs, incluindo docentes de turmas de Educação 

Infantil nas escolas, pais e crianças (GOIÂNIA, 2014). 

Após o desenvolvimento de diferentes ações ao longo de vários meses, em 2014, foi 

aprovado pelo CME e homologado pela SME o documento Infâncias e crianças em cena: por 

uma política de educação infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia, sendo esse 

o documento atual que fundamenta as ações e o trabalho na Educação Infantil da RME.  

3.1.1 A representação de rotina na atual proposta pedagógica da Educação Infantil da 

RME/GO  

Conforme já exposto, a rotina no presente estudo é compreendida como um dos 

elementos que compõem a organização do trabalho pedagógico, sendo relevante analisar em 

qual contexto ela se insere na proposta pedagógica da RME de Goiânia para a Educação Infantil.  

A proposta Infâncias e crianças em cena: por uma política de educação infantil para 

a Rede Municipal de Educação de Goiânia, em sua apresentação, se dispõe a possibilitar: 

[...] a articulação das ações políticas e pedagógicas nas instituições, subsidiando a 

prática e a reflexão de todos os envolvidos com a Pedagogia da Infância, uma vez que, 

em sua estruturação, discute as concepções de infâncias, crianças, aprendizagem e 

desenvolvimento humano, currículo, ação educativa e pedagógica, bem como 

conquistas, desafios e perspectivas que envolvem a Educação Infantil [...]. 

(GOIÂNIA, 2014, p. 3).  

O documento aponta a Pedagogia da Infância enquanto um pressuposto político-

pedagógico adotado pela Rede, enquanto um campo de estudos que reconhece a condição social 

da infância e da criança, postulando uma ação que tem como princípios a educação para a 

cidadania, respeitando a condição de criança e o tempo da infância.  

A concepção de infância e crianças, apresentada do documento, compreende a infância 

enquanto um tempo social da vida, sendo vivenciado pela criança de diferentes formas, a 

depender do meio de cada um. Nesse sentido, a proposta afirma que não existe uma única 

concepção de infância e de criança, mas sim diferentes tipos de infâncias, concebendo também 

a criança enquanto sujeito de direitos. Quanto ao processo de aprendizagem e desenvolvimento 

da criança, a proposta da rede afirma-se no pressuposto da Teoria Histórico-Cultural, com 

fundamentação em Vygotsky.  

No que tange as ações desenvolvidas na Educação Infantil, a proposta assume a 

articulação das dimensões da ação educativa e da ação pedagógica, ambas no cotidiano da 

instituição, ressaltando que a intencionalidade deve pautar as propostas, bem como a articulação 
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do cuidar e educar.  Nessa perspectiva, o documento afirma que “[...] o planejamento, a rotina, 

as relações entre os sujeitos, o currículo, a documentação pedagógica e a avaliação são 

dimensões constitutivas da ação pedagógica que culminam no objetivo de promover a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças[...]” (GOIÂNIA, 2014, p. 126).  

Ao discorrer sobre o planejamento, o documento define como “[...] caminho previsto 

para a organização do trabalho cotidiano do profissional [...]” (GOIÂNIA, 2014, p. 127), 

ressaltando ainda a necessidade de se comtemplar proposição de atividades; a forma de 

organização dos tempos e espaços, incluindo os materiais que serão disponibilizados. Já na 

definição de rotina, são utilizados os termos “[...] elemento sistematizador do trabalho 

pedagógico” ou ainda “elemento estruturador, organizador e sistematizador [...]”.  

Ainda dentro da concepção de rotina, é possível observar alguns apontamentos acerca 

do que não deve ser entendido como rotina, destacando as concepções que devem ser rompidas, 

diante de afirmativas que fazem a defesa da criança como foco das ações educativas e 

pedagógicas, com ênfase no respeito à individualidade, à flexibilidade, aos tempos dos 

diferentes sujeitos e à participação dos sujeitos na elaboração e execução das ações que 

compõem a rotina da instituição.  

Os termos utilizados para definição de rotina, se analisados de maneira isolada, podem 

suscitar uma compreensão de rotina como algo fechado, imutável, sempre da mesma maneira. 

Diante das concepções e interpretações que a “rotina” possui no contexto histórico, bem como 

no senso comum, acredito ser necessário explicitar de maneira mais detalhada sobre a 

articulação da rotina com as demais dimensões do trabalho pedagógico, evidenciando que a 

mesma não é o único elemento que estrutura, organiza ou sistematiza o trabalho, mas que ela, 

a rotina, se articula nas demais dimensões que compõem o contexto educacional, sendo, por 

isso, um conceito específico nesse aspecto.  

3.2 Caracterização do CMEI e as participantes da pesquisa 

A Instituição de Educação Infantil escolhida pra a realização da pesquisa, o Centro 

Municipal de Educação Infantil, situa-se em um dos maiores bairros de Goiânia, e está 

jurisdicionado à Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia. O estudo partiu do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), da Instituição, para conhecer o espaço de pesquisa, no que 

se refere às concepções que norteiam o trabalho, bem como a forma de organização e 

estruturação desse espaço.  
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Segundo descreve o PPP da Instituição, o documento foi elaborado de forma coletiva, 

envolvendo todos os profissionais que atuam nesse espaço, tendo como referência a proposta 

pedagógica para Educação Infantil da RME,  

[...] nos organizamos de forma a proporcionar a participação de todos os servidores 

na reelaboração do PPP, a cada ano, na primeira reunião de Planejamento Coletivo, 

pautando nosso trabalho nas concepções que fundamentam a PPP: Infâncias e 

Crianças em Cena: por uma Política de Educação Infantil para a Rede Municipal de 

Goiânia [...]. (GOIÂNIA, 2018, p. 7-8).  

Durante a leitura do PPP do CMEI, foram identificadas citações das DCNEI/2009, em 

vários momentos, bem como outros documentos e legislações que norteiam o trabalho na 

Educação Infantil.  

A compreensão sobre a função sócio-político e pedagógica da Educação Infantil 

também está explicitada no PPP, 

Podemos pontuar três funções primordiais para a Educação Infantil. Primeiramente 

uma função social, que consiste em acolher, para educar e cuidar, compartilhando com 

as famílias o processo de formação e constituição da criança em sua integralidade. Em 

segundo lugar, a função política de contribuir para que as crianças usufruam de seus 

direitos sociais e políticos e exerçam seu direito de participação, tendo em vista a sua 

formação na cidadania. Por fim, a função pedagógica de ser um lugar privilegiado de 

convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre 

crianças e adultos. A articulação entre essas três funções promove a garantia de bem-

estar às crianças, aos profissionais e às famílias [...]. (GOIÂNIA, 2018 p. 16). 

Partindo das concepções explicitadas nos diferentes documentos referentes à 

educação infantil, a Instituição estabeleceu os seguintes objetivos para orientar seu trabalho 

durante o ano letivo de 2018, 

Sendo assim podemos considerar alguns objetivos a serem alcançados com o nosso 

PPP durante seu período de vigência sendo eles os seguintes: 

Garantir que as crianças aprendam, desenvolvam e afirmem-se humanas tendo o 

cuidar e o educar como práticas indissociáveis; 

Perceber a criança enquanto sujeito social e concreto valorizando sua cultura e seus 

processos de interação no mundo social; 

Propiciar condições para que profissionais, famílias e crianças tenham participação 

ativa em diferentes ações educativas; 

Garantir que a criança seja a protagonista de todo o trabalho pedagógico proposto e 

desenvolvido na instituição [...]. (GOIÂNIA, 2018, p. 17). 
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Tais objetivos configuram-se como fundamentos da organização do trabalho 

pedagógico da instituição, devendo subsidiar as práticas educativas ali desenvolvidas, pois 

conforme afirmam Freitas (1995) e Villa Boas (1993), a proposta pedagógica irá subsidiar a 

organização do trabalho pedagógico na instituição de forma geral, como também, do sujeito 

docente com suas crianças.  

Dentro do contexto histórico, antes de pertencer à SME/Goiânia, estava vinculada a 

Secretaria de Cidadania e Trabalho do Estado de Goiás, não sendo identificada, ao certo, sua 

data de fundação. Com o processo de municipalização das creches do Estado, iniciado em 1999, 

a SME assumiu, em 06 de agosto de 2003, a responsabilidade pela Instituição com a chegada 

de uma professora da RME indicada como responsável pela direção, passando a ser denominado 

um CMEI. No dia 08 de setembro de 2003, a Instituição, iniciou seu funcionamento para 

atendimento às crianças de seis meses a cinco anos, em três turmas mistas, com o quadro de 

profissionais todos vinculados a RME/Goiânia.  

Conforme explicitado no PPP do CMEI, a maioria das famílias atendidas possui renda 

maior que três salários mínimos, indicando também que a maioria dos responsáveis pelas 

crianças possui ensino superior. As famílias têm acesso à Instituição e aos profissionais, tanto 

no momento de entrada e saída das crianças como em outros momentos que necessitem ter 

acesso à Instituição. 

Além dos horários de entrada e saída das crianças, a família e a comunidade têm livre 

acesso para vir na instituição quando for preciso e serão sempre recebidos por um 

profissional que poderá ser a dirigente, coordenadores ou secretária dependendo do 

assunto ou problema a que vieram [...]. (GOIÂNIA, 2018, p. 18).  

 A Instituição também possibilita outras formas de comunicação com as famílias, tais 

como cartazes, bilhetes, grupos de WhatsApp de pais e profissionais, por turma, sendo que esse 

último também tem por objetivo a socialização de fotos das ações desenvolvidas e os informes 

de acontecimentos diários. 

Atualmente a Instituição atende 94 crianças, organizadas em cinco agrupamentos por 

faixa etária conforme as orientações da SME. 
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Quadro 4 − Organização dos agrupamentos atendidos na instituição por idade e quantidade de 

crianças. 

Letra referência do 

Agrupamento16 
Faixa etária 

Quantidade de crianças 

atendidas 

A 6 meses a 11 meses 18 

B 1 ano a 1 anos e 11 meses 18 

C1 2 anos a 2 anos e 11 meses 18 

C2 2 anos a 2 anos e 11 meses 20 

D 3 anos a 3 anos e 11 meses 20 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (NEPIEC, 2018). 

Quanto ao horário de atendimento, o CMEI atende no período integral, das 7h às 17h 

e 30 minutos. Conforme regulamentação da SME, existe a possiblidade de atendimento 

parcial, sendo essa uma opção da família. Nesse caso, o atendimento no matutino acontece das 

7h às 11h e 20 minutos e no turno vespertino das 13h às 17h e 30 minutos. Essa escolha 

normalmente se dá no ato da matrícula.  

Atualmente, segundo informações da equipe gestora, todos os profissionais que atuam 

nas diferentes funções na Instituição são concursados, encaminhados pela SME, conforme 

organização específica da secretaria para a modulação de profissionais. Segundo as Diretrizes 

de Organização da SME (GOIÂNIA, 2011), cada turma de Educação Infantil nos CMEIs, terá 

um docente e um auxiliar de atividades educativas por turno, considerando a quantidade de 

crianças por turma, conforme estabelecido no referido documento. Nos casos dos 

agrupamentos A e B, é considerada a proporção de um adulto para cada seis crianças, sendo 

um docente e os demais auxiliares de atividades educativas. 

O sujeito docente tem remuneração referente a 30 horas aula por turno, sendo 21 horas 

de trabalho na Instituição – das 7h às 11h20 para turno matutino ou das 13h às 17h20 para o 

turno vespertino – ou seja, 4h e 20m diários por turno (GOIÂNIA, 2011). As demais 9 horas 

são consideradas como horas/atividades para planejamento, estudo, elaboração de 

documentos, entre outras ações relevantes ao seu trabalho. Essas nove horas semanais não são 

cumpridas na Instituição.  

O profissional auxiliar de atividades educativas tem remuneração de 30 horas relógio, 

sendo assim, possuem carga horária diária na Instituição de 6 horas, sendo no turno matutino 

das 6h às 12h e no turno vespertino das 12h às 18h (GOIÂNIA, 2011). Assim, destaca-se que 

 
16 Letra referência definida pelo documento Diretrizes Organizacionais da SME. 
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existe a possibilidade de alterações nesses horários de entrada e saída, conforme a necessidade 

da Instituição.  

Quadro 5 − Quantidade de profissionais em cada agrupamento por turno. 

Agrupamento 

Quantidade 

de crianças 

Quantidade de professores por turno Quantidade de auxiliares por turno 

Matutino vespertino matutino vespertino 

A – 18 01 01 02 02 

B – 18 01 01 02 02 

C1 – 18 01 01 01 01 

C2 – 20 01 01 01 01 

D – 20 01 01 01 01 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (NEPIEC, 2018).  

Sobre a atuação desses dois profissionais, o PPP da Instituição faz referência ao 

Regimento Interno de CMEIs 17 , discorrendo sobre as atribuições de cada docente no 

desenvolvimento do seu trabalho, ressaltando o trabalho em parceria com o auxiliar de 

atividades educativas. Assim, conforme consta no PPP do CMEI, o sujeito docente é 

responsável pela promoção de um espaço coletivo de aprendizagem, através de diferentes 

experiências, valorizando os interesses, as curiosidades e as necessidades das crianças, sendo 

contemplados nos diferentes instrumentos de registro – planejamento, registros reflexivos – o 

que possibilita perceber novas possiblidades e o desenvolvimento dos projetos de trabalho.  

Ao considerar essa estrutura de horários das professoras, estabelecida pela SME, 

analisando o tempo que as professoras têm e a quantidade de ações a serem desenvolvidas 

com as crianças, em cada turno, justifica-se a fala de algumas delas a respeito da sobrecarga 

de trabalho no período de 4h e 20 min. As ações relativas à higiene e à alimentação das 

crianças, por serem essenciais, demandam tempo em seu desenvolvimento. Tais ações 

precisam acontecer durante o período em que a professora está em atuação na turma, uma vez 

que ela é a responsável pelo planejamento das diferentes ações. Assim, toda a organização das 

ações desenvolvidas é pensada, considerando o tempo de cada professora junto à turma, pois 

após sua saída, a auxiliar de atividades educativas fica sozinha com as crianças, o que fere 

 
17 Documento aprovado pelo CME e homologado pela SME que regulamenta o regime de funções das instituições, 

tendo como um dos aspectos as atribuições das funções existentes na instituição.  
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inclusive a proporcionalidade de criança X adulto, nesse período, até a chegada da professora 

do outro turno.  

Quanto à estrutura física, a construção inicial era de dois blocos de material de placa 

de concreto. Ao longo dos anos, a Prefeitura de Goiânia construiu novas salas e banheiros de 

alvenaria, ampliando a quantidade de crianças atendidas, desde sua municipalização.  

Hoje a estrutura física conta com dois blocos, sendo um para secretaria, incluindo a 

sala da coordenação e das professoras; o banheiro de uso das turmas B e C2; a sala do 

agrupamento A; duas estruturas de pias com torneiras e um depósito de brinquedos, 

equipamentos e mobiliário em desuso. O segundo bloco abriga a cozinha; o depósito de 

materiais gerais; o banheiro adulto; as salas para os quatro agrupamentos (C1, B, C2 e D); o um 

banheiro de uso das turmas C1 e D. Entre os dois blocos o espaço é coberto, sendo utilizado 

prioritariamente como refeitório, uma vez que nesse espaço ficam também as mesas e cadeiras. 

Contudo, os profissionais também podem utilizá-lo para desenvolvimento das atividades 

coletivas, que acontecem toda sexta-feira, com a participação de todas as crianças da Instituição, 

bem como as atividades de pintura, brincadeiras e oficinas (GOIÂNIA, 2018). As mesas e 

cadeiras que ficam no refeitório são utilizadas nos momentos de alimentação, podendo ser 

utilizadas nesse espaço ou em outros também para a realização de outras atividades, tais como 

pintura, massinha, escrita, desenhos e jogos. 

Na entrada da Instituição tem um pequeno pátio, sem cobertura, que faz sombra pela 

manhã, possuindo uma pequena parte de gramado com algumas plantas; a outra parte é 

cimentada. No fundo da estrutura predial da Instituição, existe um amplo pátio no qual está 

situado o parquinho, incluindo uma variedade de brinquedos de estrutura metálica, plástica e 

de madeira.  

Para além desses espaços, o CMEI conta também com o Núcleo de Apoio a 

Comunidade (NAC), espaço localizado ao lado da Instituição; conta com uma área coberta, 

conforme discorre o PPP, “[...] onde os profissionais utilizam para atividades diversificadas que 

envolvem movimento, desenvolvimento psicomotor, brincadeiras de faz de conta, 

apresentações teatrais, festas entre outras atividades [...]” (GOIÂNIA, 2018, p. 28). 

Segundo aponta a PPP da Instituição, os espaços dos agrupamentos são reestruturados 

para atender às necessidades e aos interesses das crianças, conforme a faixa etária. Nesses 

espaços, são elencadas opções de organizações para as salas (móbiles, cartazes, cantinhos de 

brinquedos e livros), ressaltando que essas organizações são reestruturadas ao longo do ano em 

consonância com os projetos desenvolvidos. Conforme registros no Diário de Campo, foi 

possível perceber algumas organizações no espaço das salas, principalmente no momento da 
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acolhida, bem como nos cartazes referentes aos projetos desenvolvidos em alguns 

agrupamentos.  

A sala estava organizada com um tapete e brinquedos disponíveis para as crianças que 

chegavam (Diário de Campo nº 16, 11/06/201, matutino).  

Para o momento da chegada das crianças a sala estava organizada com as mesas e 

com toquinhos para as crianças [...] durante esse momento percebeu-se a mediação 

da professora incentivando para construção de algo ou conversando sobre o que já 

está sendo construído pelas crianças [...]. (Diário de Campo nº 20, 21/06/2019, 

matutino).  

O pátio é definido como um espaço alternativo para ser utilizados de forma intencional 

e também livre, proporcionando momentos de aprendizagem, interação, diversão e 

confraternização, além de circuitos, banhos de mangueira e eventos realizados pela Instituição. 

O parque é definido como o local no qual as crianças têm acesso aos brinquedos e às árvores 

para as realizações de brincadeiras de movimentos e exploração da natureza, contribuindo para 

que as crianças ampliem seus movimentos corporais e superem seus medos, bem como os novos 

desafios.  

Quanto aos materiais, tanto a TV quanto o DVD são definidos para que as crianças 

assistam clipes musicais e filmes, em consonância com a proposta planejada pela professora de 

cada agrupamento e atendendo aos interesses das crianças. A Instituição também possui outros 

materiais para subsidiar o trabalho docente, os quais são utilizados diariamente conforme o 

planejamento. 

A pesquisa que ora se apresenta foi desenvolvida especificamente com as professoras 

que atuam dos agrupamentos A, B, C1 e C2, nos dois turnos, totalizando a participação de sete 

professoras, pois uma delas atuava na Instituição, no período matutino e vespertino, com em 

agrupamentos diferentes para a pesquisa.  

Sobre as professoras que constituíram o grupo de pesquisa, segue o Quadro 6 com as 

informações de seus respectivos perfis.  

Quadro 6 – Perfis das professoras. 

Profissional Idade Formação Acadêmica* 

Tempo de 

Experiência da 

Educação Infantil** 

Profa. A 42 anos 
Pedagogia 

Especialização em Educação Infantil 
15 anos 

Profa. B 41 anos 
Pedagogia 

Especialização em Educação Infantil 
20 anos 

Profa. C 37 anos 
Pedagogia 

Especialização em Educação Infantil 
16 anos 

Profa. D 34 anos Pedagogia 10 anos 
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Especialização em Psicopedagogia e Neurociência  

Profa. E 50 anos 
Pedagogia 

Especialização em Educação Infantil 
04 anos 

Profa. F 49 anos Pedagogia 15 anos 

Profa. G 23 anos 

Pedagogia 

Especialização em Educação Infantil 

Especialização em Docência Universitária  

1 ano e 5 meses 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (NEPIEC, 2018). 

Nota:  Sinal convencional utilizado: 

* As seis professoras que informaram possuir formação latu-senso, realizaram essa formação em 

instituições de ensino privadas: FABEC, Faculdade Alfredo Nasser, Prominas, PUC/GO e TESE.  

** Consideraram-se como tempo de experiência os anos de trabalho na educação infantil independente 

da função de professora ou auxiliar de atividades educativas. 

 

Considerando os dados apresentados no Quadro 6, é possível constatar que dentre as 

sete profissionais, cinco já atuam na Educação Infantil há mais de dez anos, constituindo uma 

experiência significativa. Outra informação que chama atenção se refere à formação acadêmica, 

uma vez que seis delas possuem pós-graduação em nível de especialização, sendo cinco em 

Educação Infantil. Diante de tais informações, pode-se considerar que os estudos e 

conhecimentos sobre a Educação Infantil foram priorizados pela maioria das professoras dessa 

Instituição. Vale ressaltar que, nas entrevistas, todas a profissionais relataram que o curso de 

graduação em Pedagogia apresentou pouca discussão e estudo sobre a Educação Infantil. 

Dentre as sete professoras entrevistadas, cinco delas trabalham em outro turno, em 

outra instituição de Educação Infantil, possuindo uma carga horaria diária de 8h e 40 min de 

trabalho. Nas entrevistas, essas profissionais relataram que essa carga horária é muito cansativa, 

pois fora do horário de trabalho fazem planejamentos, pesquisas e outros registros referentes à 

sua atuação docente, o que acaba por ocupar todo seu tempo com atividades relacionadas a sua 

atuação como professora. 

Por meio da apresentação dessas informações, foi constituído um perfil da Instituição, 

na qual se desenvolveu a pesquisa, bem como das professoras que ali atuam diariamente, 

incluindo algumas características sobre as condições de trabalho. Considerar o perfil da 

Instituição, bem como o perfil das professoras que atuam nesse local é extremante relevante, 

pois tais elementos contribuem direta ou indiretamente para o desenvolvimento do trabalho, 

tomando o cuidado de não interpretá-los como definidores únicos e absolutos dos resultados da 

presente pesquisa, mas compreendendo-os como elementos que se fazem presentes do trabalho 

pedagógico ali desenvolvido. Assim, por meio das análises dessas informações e fazendo as 

relações com a pergunta de pesquisa que orienta esse estudo, foram identificadas algumas 
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categorias que subsidiam a compreensão da rotina e o seu desenvolvimento na prática 

educativa. Diante das análises, foi realizado um recorte com destaque para as categorias que 

serão dialogadas.  

3.3 A rotina no CMEI 

Diante das informações levantadas durante o desenvolvimento das metodologias de 

pesquisa, seguem as análises realizadas, fazendo um recorte para os aspectos por mim 

considerados mais significativos, diante do problema de pesquisa e das informações que foram 

levantadas. 

Retomando a questão principal, os dados foram analisados, tendo como referência as 

dimensões que constituem a organização do trabalho pedagógico evidenciadas quando se pensa 

a rotina das professoras em seus agrupamentos. Sendo a organização do trabalho pedagógico 

um aspecto tão amplo da/na prática pedagógica, vários foram os elementos que se destacaram 

nas análises dos dados, sendo necessário um recorte do que me pareceu mais significativo. 

Dessa forma, foram elencadas quatro categorias de análises para a presente pesquisa. 

A primeira delas se refere ao cotidiano e à rotina; a segunda categoria faz referência a 

articulação do cuidar e educar. Na terceira categoria, foram analisadas a concepção de criança 

e do trabalho docente e, por fim, a quarta categoria tratou da estrutura e das condições de 

trabalho docente. Essa organização das categorias para as análises se fez necessária, norteando 

minhas reflexões, mas vale ressaltar que todas estão interligadas, uma vez que se constituem 

em elementos da organização da prática, desse modo, não sendo possível fazer análises de uma 

categoria sem se remeter a outra em alguns momentos.  

3.3.1 Rotina e cotidiano 

A rotina destaca-se como categoria de análise por ser o objeto de pesquisa, conforme 

apontado na introdução desse trabalho. Uma vez que a rotina foi indicada como ponto de partida 

− enquanto uma das dimensões da organização do trabalho pedagógico −, essa análise enfatiza, 

conforme destacou Freitas (1995), que essa organização tem como referência uma proposta 

pedagógica pautada no PPP da Instituição. 

Dessa forma, analisando o PPP do CMEI, no que se refere à rotina, o texto indica que 

ela abrange parte considerável dos trabalhos desenvolvidos pela Instituição, compreendendo as 
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atividades desenvolvidas junto às crianças (intencionalmente planejadas) e considerando todo 

o período de atendimento, desde o momento da chegada até o momento da saída. 

A rotina diária compreende grande parte dos trabalhos desenvolvidos na instituição, 

assim as crianças participam de atividades intencionalmente planejadas desde a 

chegada até a saída. Neste processo as profissionais devem compreender flexibilidade 

da rotina, pensada e repensada de modo a atender as necessidades pedagógicas e de 

cuidado com as crianças [...]. (GOIÂNIA, 2018, p. 49). 

Assim, pode-se considerar que o documento aborda a concepção de rotina, de forma 

simples, dando maior ênfase à experiência empírica com os atos que compõem a rotina e sobre 

como a rotina se concebe, estabelecendo algumas características, tais como ser flexível; ter 

intencionalidade; compreender todos os momentos; atendimento do pedagógico e do cuidado. 

Contudo,  não fica claro qual é a concepção ou o conceito de rotina para essa Instituição.  

Outro aspecto da rotina que se faz presente no PPP da Instituição, indica que: 

Criar rotinas, o estabelecimento de horários e locais apropriados para determinadas 

atividades possibilitam, não apenas a organização de referenciais para a criança, como 

permite também que o professor desenvolva observações pertinentes sobre os hábitos 

e atitudes infantis, bem como a melhor forma de interferir, quando necessário [...].  

(GOIÂNIA, 2018, p. 38).  

Nessa perspectiva, compreendo essa afirmativa como um objetivo da rotina na 

Instituição. No entanto, é preciso se atentar para o fato de que o tempo e o espaço não se 

resumem apenas em horários e locais, uma vez que a atuação docente não se constitui apenas 

no de observar, mas sim de atuar junto com as crianças. Dessa forma, faço a defesa de que a 

rotina pode possibilitar que o sujeito docente, por meio da mediação, promova o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.  

Nas respostas das professoras entrevistadas, sobre a compreensão de rotina, pode-se 

perceber que as profissionais explicitaram seu sentimento em relação a elas, reforçando que 

sabem da necessidade, ora listando ou indicando as ações que consideram fazer parte da rotina, 

Rotina é sufocante [...] parece que aprisiona, vem uma sensação de aprisionamento. 

Eu definiria como atividades diárias que tem pouca flexibilidade de mudança, que é o 

que eu vejo [...]às vezes até tem, mas no contexto institucional é difícil a gente ter 

uma flexibilidade na rotina. [...] É importante, porque é baseada no cuidar, eu tenho 

horário do banho, porque depois vem almoço, imagine se não der banho na criança 

[...]. (Entrevista P01, dia 08/10/2018, grifo nosso). 

Rotina é assim, eu não tenho muito desgaste com questão da rotina não, é como 

estou te falando, deu, deu, não deu paciência, porque eu estou aqui pra fazer o que eu 

acho que naquele momento é necessário para as crianças, estou aqui pelas crianças, 
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eu não estou aqui por um planejamento feito pronto e acabado. Eu fiz aquele 

planejamento e não deu certo, aconteceu alguma coisa ali naquele percurso, eu não 

vou me matar por causa disso não, eu não sou muito apegada à rotina, tudo certinho 

não [...]. (Entrevista P03, dia 29/10/2018, grifo nosso).  

A rotina hoje, ela é essencial, só que ao mesmo tempo que ela é essencial,ela 

atrapalha um pouco,porque as vezes você deixa de dar o pedagógico, não to 

dizendo que é o mais importante, porque a rotina também é muito importante, 

porque a rotina direciona seu aluno, sua criança na verdade, e direciona um pouco seu 

trabalho pedagógico, mas as vezes ela te suga tanto [...]. (Entrevista P07, dia 

08/10/2018, grifo nosso).  

Diante de tais afirmações, pode-se perceber que a rotina é considerada importante e 

essencial em virtude das ações de “cuidado” –  aparecendo aqui como sinônimo de cuidado 

físico – de ocorrência diária, tais como as atividades de higiene, alimentação e sono. Assim, as 

profissionais reafirmam que todas as demais ações são organizadas, tendo como referência 

essas que ocorrem diariamente. Nesse tópico, nota-se que as professoras têm um sentimento 

contraditório quanto ao que consideram rotina, expressando, sobretudo, a angústia em relação 

aos atos obrigatórios (como um aprisionamento) que lhes parece em excesso, acumulando 

tarefas a cumprir. Quando a P2 afirma que “o que deu, deu” ressalta que, mesmo tendo um 

planejamento, ela não se incomoda quando alguma ação não pode ser desenvolvida e pensa nas 

necessidades da criança.  

Tais afirmativas destacam que, por muitas vezes, todo o trabalho desenvolvido e 

organizado tem como referência as ações da rotina, ou seja, ações que se repetem diariamente, 

sendo, muitas vezes, desvinculadas da ação pedagógica. 

Assim, em algumas falas das professoras, pode-se perceber que consideram que as 

crianças já possuem uma rotina, ou que já estejam acostumadas, pois já aprenderam alguma 

ação da rotina, por exemplo, quando possuem certo padrão de comportamento; quando se 

sentam, todos na rodinha, quietos à espera de uma determinada ação; quando não choram mais 

em diferentes momentos.  

Durante o momento do pátio a professora comentou que as crianças já estavam 

acostumadas com a rotina, pois choravam pouco, mas que tem dia que “muda 

tudo”. A fala surgiu quando as auxiliares e professora observaram que hoje as crianças 

não estavam chorando. (Diário de Campo nº 01, dia 03/05/2018, matutino, grifo 

nosso).  

[...] A professora colocou as crianças sentadas e a cartolina branca fixando-a no 

chão com fitas, depois pegou tubos de tinta, abriu uma de cada vez espalhando a tinta 

de forma aleatória sobre a cartolina. A cada ação ela conversava com as crianças sobre 

o que estava fazendo. Como as crianças não se levantaram a professora se dirigiu 
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a auxiliar dizendo como "as crianças já aprenderam a esperar” [...]. (Diário de 

Campo nº 03, 09/05/2018, matutino, grifo nosso).  

Nesse sentido, o termo “sair da rotina” é utilizado pelos profissionais quando existe a 

possibilidade de que alguma criança, por uma especificidade, desenvolva alguma ação em 

momentos diferentes dos demais. O fato de uma criança estar em casa há muitos dias e voltar a 

frequentar a Instituição ou até mesmo a chegada de uma nova criança se constituem em motivos 

para que as profissionais levantem a questão, pois eles saíram da rotina ou ainda não tem rotina 

e terão que se adaptar a ela.  

Mesmo com as crianças que estão frequentando a Instituição, a possibilidade de “sair 

da rotina” não é vista com bons olhos por alguns profissionais; o momento do sono é um 

exemplo disso:  

Uma das crianças que chegou demonstrando estar com muito sono, a auxiliar e a 

professora conversaram sobre a situação, afirmando que não podiam colocar a 

criança para dormir, pois a tiraria da rotina e se dormisse naquele momento, ela 

não iria dormir na “hora do sono” [...]. (Diário de Campo nº 07, dia 17/05/2018, 

matutino, grifo nosso). 

Duas crianças chegaram dormindo e ficaram deitadas, mas uma logo acordou. 

Uma menina permaneceu dormindo enquanto as demais crianças brincavam e 

assistiam clips na TV. Às 7h50min a professora foi até a criança que estava acordando, 

ofereceu biscoito pra ela e para as demais crianças [...]. (Diário de Campo nº 16, dia 

11/06/2018, matutino, grifo nosso). 

Nos dois relatos pode-se observar situações semelhantes, com encaminhamentos 

diferentes. Enquanto na primeira situação a criança foi impedida de dormir para não atrapalhar 

seu sono na hora definida para o repouso, na segunda situação foi possibilitado à criança 

continuar o seu sono até o momento em que não quis mais dormir. Situações de impedimento 

do sono da criança em momentos diferentes do momento definido para o repouso foram 

presenciadas em três dias diferentes de observações.  

No caso do segundo relato, pode-se perceber que a profissional considerou a 

flexibilidade do cotidiano, enquanto situações que precisam ser analisadas pelos profissionais, 

pois se constituem como necessidades individuais da criança, as quais, muitas vezes, são 

desconsideradas em função de uma organização dos adultos ou uma necessidade de 

padronização das ações das crianças, dessa forma, em alguns momentos, os direitos das crianças 

ficam em segundo plano. 
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Assim, as ações entendidas como sendo de rotina são promovidas para o 

desenvolvimento da criança dentro de uma perspectiva de homogeneização e uniformização 

das atitudes e comportamentos das crianças, todos ao mesmo tempo e de forma repetitiva.  

Segundo Ana Faria, 

[...] o fato de fazermos determinadas atividades todos os dias, como dormir, comer, 

banhar-se, etc., não autoriza a profissional de educação infantil a fazê-lo iguaizinhas 

todas às vezes, mas sim a desafiar a cumprir estes rituais, com intencionalidade, no 

conjunto das ações educativas [...]. (FARIA, 2001, p. 71).  

Para Burg (2012, p. 89), não são raras situações iguais a essas, por exemplo, nas quais 

as crianças ficam sujeitas ao controle e a decisão dos adultos, sendo que o “[...] que elas podem 

ou não fazer é definido pelo adulto e essas decisões estão a serviço da rotina e do conforto das 

pessoas que ali trabalham, mesmo que inconscientes do seu significado e do autoritarismo nelas 

subjacente [...]”.  

Batista (1998) entende que a rotina deve considerar a 

[...] criança como um ser social, cultural e histórico que possui raízes espaço-

temporais desde que nasce, porque está situada no mundo e com o mundo. A partir da 

compreensão de que suas dimensões corporal, individual, cognitiva, afetiva 

constituem processos que se dão num todo num relação de reciprocidade e de 

complementariedade é que se faz necessário que o tempo e o espaço estejam 

organizados respeitando a lógica do tempo e espaço da vida humana nestas diversas 

dimensões [...]. (BATISTA, 1998, p. 4). 

Moura (2012), ao destacar os estudos de Proença, faz a defesa do papel da rotina, 

considerando a subjetividade e as singularidades do grupo. Tal especificidade fica 

comprometida quando são estabelecidas ações mecanizadas, desconsiderando as crianças como 

sujeitos partícipes das interações cotidianas. 

A rotina pra mim são aqueles momentos que acontecem diariamente, todos os 

dias. Por exemplo, de rotina pra mim, o momento do café da manha, a roda de 

conversa, a roda de música, o momento das atividades, são os momentos da aula 

ali, no período da manhã, que acontecem todos os dias é a rotina [...]. (Entrevista P05, 

dia 01/11/2018, grifo nosso).  

A concepção exposta na afirmativa de P05, ao indicar que a rotina se constitui de todas 

as ações que acontecem na Instituição, coaduna com a defesa feita por Moura (2012), quando 

afirma que a rotina deve ser concebida como forma de realizar o trabalho pedagógico, 

compreendendo todas as ações desenvolvidas e estabelecendo objetivos para o processo de 

desenvolvimento integral das crianças inseridas em espaços educativos.  
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As ações referentes aos cuidados pessoais são indicadas pelas profissionais como 

inflexíveis, mas as demais ações que envolvem a rotina no cotidiano das turmas, conforme 

consta nas observações do Diário de Campo, acontecem praticamente na mesma “ordem”, 

desde a chegada à Instituição até o momento da saída. É possível perceber que essa sequência 

está internalizada quando, na realização das entrevistas, foram perguntadas como a rotina é 

inserida em seu planejamento.  

Então a rotina se insere de forma também, eu penso, no cuidar dentro da rotina, 

nesses momentos de rotina que a gente chama de... porque por exemplo, 8h é o café 

da manhã, depois rodinha, depois atividade fora de sala, então dessa forma que eu 

planejo, tendo uma flexibilidade... poucas vezes né, porque é difícil a gente sair, desse 

eixo norteador que é a rotina [...]. (Entrevista P01, 08/10/2018, grifo nosso).  

A rotina nossa ...eu chego já estão todos acordados, enquanto leio o caderno de repasse 

eu ofereço o vídeo, ou brinquedos... primeiro eu dou um abraço porque quando eu 

chego eles vêm gritando... ai eu abaixo e abraço todo mundo, já pego o caderno e 

sento, muitos sentam ao meu redor e vou ler. Depois eu faço uma roda de música, 

convido todos pra sentar, recolho os brinquedos, porque o brinquedo tira a atenção e 

hoje eles já participam "vamos fazer a roda" eles já correm e sentam e ajudam a 

recolher também ai nós participamos da roda de música, todos já estão participando, 

cantando... alguns já cantam, falam “frasezinhas” das músicas que gostam,  gestos. 

Alguns não soltam sons ainda não, mas fazem os gestos. Passou contamos uma 

história, depois vem uma atividade: nós podemos ir ao ar livre ou fazer uma 

atividade na sala. Vem o lanche, cantam a musiquinha do lanche, depois nos vamos 

pro banho que é corrido né, a gente coloca um vídeo. uma musiquinha mais 

instrumental para ir acalmando a criança enquanto a gente participa daquele rodízio e 

depois vem o soninho, as crianças nunca ficaram constrangidas da mudança, elas já 

adaptaram a essa rotina. Quando eu chego eles já estão na troca e já tomaram a 

mamadeira.  Depois do sono à tarde, acordam e já jantam, já trocam e aí já chegou 

o papai... chegou a hora de ir embora [...]. (Entrevista P02, 03/10/2018, grifo nosso) 

A acolhida a gente sempre pensa em um brinquedo, um vídeo pra eles, é... hoje eles 

estão mais tranquilos, no começo eles eram bem “agitadinhos”, nós temos a roda de 

conversa, a roda de música, que hoje eles já conseguem pedir as músicas que eles 

querem, então assim, acolhida, a roda de conversa, ai nós temos a atividade que eles 

chamam de "tividade"... "vamos fazer tividade tia"...então eles já ficam esperando a 

atividade, e o pátio, as brincadeiras livres mesmo, mas nessas brincadeiras livres a 

gente esta sempre observando, e sempre ali do lado assim, conversando muito, pra 

ampliar esse repertório de palavras, amplia também essa afetividade que eu acho que 

é o mais importante entre a gente, criar vínculos mesmo...Em seguida  banho e 

alimentação... ah tem o café da manhã também depois da acolhida [...]. (Entrevista 

P03, 29/10/2018, grifo nosso). 

Ao analisar os relatos acima, pude perceber certa contradição nas respostas sobre a 

concepção de rotina, apresentadas anteriormente, e as respostas sobre a inserção da rotina no 

planejamento. Nas  respostas anteriormente apresentadas pelas docentes, as ações de cuidado 

foram evidenciadas como rotinas diárias desenvolvidas com as crianças, porém, no segundo 

momento, pode-se perceber que as ações de rodinhas e “atividades” seguem também uma 
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ordenação nessa sequência descrita pelas profissionais. O que fica claro nas respostas é que 

quando elas falam em inserção da rotina no planejamento, não fica explícito nas respostas se as 

ações são pensadas com intencionalidade para possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento 

das crianças nas vivências dessas ações, ou se foram listadas a sequência de ações 

desenvolvidas com as crianças.  

Foi possível perceber a cisão e/ou fragmentação entre as ações da rotina e a “atividade 

dirigida ou pedagógica”, tanto nas falas apresentadas quanto no próprio registro dos planos de 

aula que foram analisados, uma vez que as ações consideradas de rotina são indicadas no 

registro geral e o momento da “atividade dirigida ou pedagógica” possui um registro, mais 

elaborado, indicando objetivos, materiais e detalhamento do desenvolvimento.  

Uma das professoras, durante a entrevista, se referiu à rotina relacionando-a aos 

tempos e/ou momentos de desenvolvimento de uma determinada ação, discorrendo também 

sobre o cumprimento dos horários e deixando claro que não está satisfeita com essa 

organização. A rotina é vista, nesse caso, como limitadora da ação pedagógica e da ação da 

própria criança. Parece ser um ritual “rígido”, imposto à cada profissional. 

Eu acho massante. É aquela rotina, de “tal hora é o lanche, então tal hora todo 

mundo tem que estar acordado pra você dar o lanche, tal hora é o banho”, você 

não pode ficar mais de 20 minutos no parque porque a outra turma está chegando... 

então se  a criança quer ficar mais tempo no parque você vai ter que tirar ela 

chorando,porque ela precisa tomar banho, então assim, a rotina consome muito a 

gente, as vezes tenho uma atividade super legal pra fazer, só que ela demanda muito 

tempo, penso mil vezes antes de trazer porque ela vai me atrapalhar no banho, na janta 

[...]. (Entrevista P04, dia 03/10/2018, grifo nosso).  

Ao analisar o PPP da Instituição, não encontrei qualquer determinação ou indicação 

de horários pré-estabelecidos para as ações desenvolvidas diariamente com as crianças, mas 

considerando os registros das observações no Diário de Campo é possível perceber certa 

regularidade de horário no desenvolvimento de determinadas ações.  

O PPP do CMEI discorre sobre algumas ações a serem desenvolvidas, mas não fica 

explícito a definição dos horários desses momentos, pois a única ação que faz parte da rotina e 

que está explicitada de forma detalhada é o momento da acolhida, ou seja, a chegada das 

crianças à Instituição, sendo que 

[...] as crianças são recebidas nos agrupamentos pelas educadoras e auxiliares de 

atividades educativas que já prepararam o ambiente antecipadamente com cantinhos 

de brinquedos, livros literários, peças de encaixe, massinhas e legos, para acolhê-las 

com mais tranquilidade, sendo essas atividades pedagógicas registradas em tabela 

fixada na porta de cada agrupamento [...]. (GOIÂNIA, 2018, p. 18).  
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Nas entrevistas, fiz o questionamento sobre quem faz a definição dessa organização 

da rotina na Instituição, seja em relação às ações, seja em relação aos horários/tempos dessas 

ações. Considerando o número de professoras entrevistadas, uma professora respondeu que a 

Instituição possui horários definidos, mas não explicitou se ela participou dessa organização ou 

se foi algo que recebeu pronto; duas professoras indicaram que os horários eram planejados e 

entregues pela coordenação e/ou equipe gestora do CMEI; e quatro professoras indicaram em 

suas respostas que, no planejamento realizado no início de ano letivo, houve a participação do 

coletivo nesse processo.  

Na instituição a gente tem os horários. [...] existe na instituição uma organização de 

horário para o parque. [...] o horário do banho na verdade já e meio que instituído 

porque a gente sabe que o almoço vai chegar, por exemplo, entre 10h e 10h15min, 

então até esse horário tem que ter conseguido dar banho em todas as crianças.  

Dependendo da frequência a gente consegue dar banho um pouquinho mais tarde ou 

tem que dar banho um pouquinho antes [...].  (Entrevista P01, 08/10/2018). 

[...] o horário mesmo a coordenação já passa, horário do parque, do lanche, o jantar é 

às 16h né, o banho é logo depois que a gente vem do parque ou da atividade, é esse 

horário e o sono, quando a gente termina (o banho) eles já estão chorando..quando 

atrasa muito que muda a rotina, ex: quando tem uma festa a gente tem que colocar 

eles, como são muito pequenininhos, pra eles dormirem antes, por que senão no 

horário eles estão chorosos, com sono, então eles mesmo que tem essa necessidade 

biológica [...]. (Entrevista P02, 03/10/2018). 

[...] são escalas que a gente tem que seguir [...] o horário do banho é uma escala... tudo 

feito pela coordenação mesmo. Nós participamos dessa organização no começo do 

ano... se for necessário podemos repensar, não é algo fechado [...]. (Entrevista P03, 

29/10/2018). 

Agente pensa sempre nas primeiras reuniões, por exemplo, de tal horário a tal horário 

vai ser o lanche, que eles estão acordando e tudo. Ai no horário do parque que é o 

mais pensado né, porque eu tenho meu horário, a professora do A tem o horário dela, 

a professora do C tem o horário dela, então é algo em conjunto. Do banho, fica muito 

a critério da professora, porque as crianças maiores tomam banho mais rápido porque 

elas são mais ágeis e os pequenos não, nós temos que dar banho, então eu demoro 

mais, meu banho chega a 40 min dependendo da quantidade de crianças, então eu 

começo mais cedo. Aí foi algo que eu decidi, começar mais cedo, pra que eles possam 

ter um tempo maior na sala brincando em conjunto, foi algo que eu decidi. A hora da 

alimentação e horário de parque foi em conjunto [...]. (Entrevista P04, dia 

03/10/2018). 

[...] é pensado coletivo e de acordo com as necessidades dos agrupamentos, igual a 

necessidade do banho, do almoço, nesses agrupamentos menores, eles realizam essas 

atividades de rotina com um pouco mais antecedência, porque o sono deles vem antes, 

no caso do período matutino, no vespertino o cansaço chega antes nos agrupamentos 

menores. Então tudo a gente pensa no coletivo [...]. (Entrevista P06, 03/10/2018). 
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[...] a coordenação que passa, tal hora você, tal hora vai ser isso, aí você coloca no seu 

planejamento [...]. (Entrevista P07, dia 08/10/2018). 

Diante das análises da fundamentação teórica e das informações levantadas, pode-se 

entender que a rotina não se configura como conjunto de ações repetitivas, muito menos que a 

mesma se configure como atividades de higiene e alimentação que acontecem diariamente. 

Assim, defendo uma concepção de rotina enquanto um contínuo de ações propostas para as 

crianças com periodicidade variada (diária, semanal, quinzenal, mensal, anual, entre outras), a 

qual, por meio de uma intencionalidade e planejamento, organizam as atividades relacionadas 

ao meio no qual a criança está inserida, bem como aos projetos desenvolvidos pela Instituição, 

tendo como objetivo principal o desenvolvimento da criança enquanto sujeito histórico, social 

e cultural nos diferentes momentos da Instituição.  

Considerando que a categoria em análise refere-se também a relação entre a rotina e o 

cotidiano, solicitei, durante a entrevista, que as profissionais expressassem sua concepção sobre  

o termo cotidiano; seis professoras, em suas respostas,  não estabeleceram a diferença entre 

cotidiano e rotina, considerando que os dois aspectos possuem o mesmo significado, “são a 

mesma coisa”, conforme apontam os trechos que seguem.  

Não é a mesma coisa que rotina não??? É a mesma sensação que eu tenho de rotina 

né... cotidiano é a repetição da rotina [...]. (Entrevista P01, dia 08/10/2018). 

É o nosso dia a dia, vida, nosso CMEI, nossa vida no dia a dia, faz parte da nossa vida 

do nosso trabalho (Entrevista P02, dia 03/10/2018).  

O cotidiano ele às vezes deixa a gente assim meio... tudo que a gente repete muito no 

dia-a-dia as vezes a gente cansa um pouco, a gente cansa as vezes de fazer uma rodinha 

mas e necessário, a gente cansa de ficar ali sentado com a criança uma música, mas é 

necessário, a gente sabe que é necessário e muitas vezes elas dão muito valor a uma 

roda de música, a uma roda de conversa, mas do que uma atividade escrita, ou 

qualquer outro tipo de brincadeiras, essas interações mesmo, então eu acho que a gente 

vai levando, mas não é fácil não (Entrevista P03, dia 29/10/2018) 

Cotidiano é o que acontece todos os dias, é como se fosse uma rotina, é uma rotina, 

pra mim é uma rotina, eu chego eles estão acordando, ai faz troca ai depois lanche, ai 

tenho certo tempo pra atividade, ai eles vão pro parque, tem o tempo de brincar, ai 

vem toma banho, depois do banho tem janta ai eles vão embora, então é meu cotidiano, 

minha rotina (Entrevista P04, dia 03/10/2018). 

Cotidiano é algo diário, por exemplo, nossa como são parecidas essas duas coisas..., 

mas por exemplo, essa rotina que eu tenho todos os dias, por exemplo, parece que é a 

mesma coisa todos os dias, mas o nosso cotidiano não é igual todos os dias, 

compreende? A rotina acontece todos os dias, mas o nosso cotidiano é diferente... o 

momento da acolhida que é a rotina, no nosso cotidiano não acontece todos os dias da 
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mesma forma, a gente muda, cada dia recebe a criança de uma forma diferente, aí já 

contempla os dias da semana e a programação de cada dia. A roda de conversa, a roda 

de história, a atividade dirigida todos os dias, apesar de ter aquele espaço da atividade 

dirigida no cotidiano não acontece naquela rotina da mesma forma. Pra mim a rotina 

acontece todos os dias e o cotidiano nessa rotina não acontece da mesma forma todos 

os dias (Entrevista P05, 01/11/2018). 

[...] cotidiano pra mim é aquilo que é repetitivo todos os dias, né, igual essa rotina 

nossa, ela tem que ser repetitiva todos os dias. Às vezes é difícil ter flexibilidade na 

rotina porque a gente tem que cumprir, igual, nesses dias mesmo a gente “tava” 

naquele tumulto todo organizando a Mostra Pedagógica e eu falei assim "não vamos 

dar banho hoje, não tem como dar banho hoje", ai a auxiliar fala que eles tem que 

tomar banho, porque senão tomarem banho eles não dormem direito,.... então assim, 

quando você coloca flexibilidade na sua rotina ... muito bater de frente então não dá 

[...] (Entrevista P07, dia 08/10/2018). 

No PPP do CMEI, encontrei o trecho que segue, 

O dia a dia da Educação Infantil está tomado de vínculos, afetos e aprendizagens nas 

mais diversas atividades que compõem o cotidiano da criança. Este cotidiano precisa, 

então, estar organizado para que elas ampliem seus conhecimentos [...]. (GOIÂNIA, 

2018, p. 37). 

Entendo que essa organização, a qual o trecho se refere, está relacionada a uma 

organização da rotina e ao seu planejamento.  

Uma das professoras tentou, em sua resposta, diferenciar cotidiano de rotina,  

[...] cotidiano também são atividades diárias, mas eu acho que a rotina é algo que você 

programa, você vai estar "a hoje nós vamos fazer isso, isso e isso, na segunda-feira, 

na terça-feira, na quarta-feira", eu penso que é algo que você vai colocar no papel, 

registrar, organizar, a rotina ela tem uma organização porque a gente que interfere e o 

cotidiano ele está, no meu entendimento, são essas atividades diárias também, mas 

não são, como se diz, quando você senta pra planejar e você pensa " vou colocar a 

minha rotina" e a minha rotina do meu cotidiano, deu pra entender? (Entrevista P06, 

03/10/2018). 

De certa forma, a profissional já consegue compreender que a rotina está vinculada a 

uma programação, um planejamento, enquanto o cotidiano envolve a rotina e as ações que nela 

estão inseridas, existindo uma abertura para algo novo, para aquilo que surge e que não estava 

a planejado.  

Sobre a relação entre rotina e cotidiano, Barbosa (2010, p. 9) define a rotina enquanto 

experiências que são possibilitadas ao longo do dia, no cotidiano. Segundo ela, “A rotina 

perpassa pelos momentos de acolhida, refeições, brincadeiras, atividades de higiene, repouso e 

ida ao parque, mas é necessário estar aberto ao inesperado [...]”. Dessa forma, a rotina está 

inserida no cotidiano, aberto ao inesperado, ao não previsto. 
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Assim, destaco a importância de considerar que a subjetividade do cotidiano é 

provocada pelo processo e pelas relações que se estabelecem no dia a dia, por isso ele é 

constituído por rotinas que se modificam e se reestruturam diante das relações e interações que 

estabelecem entre os sujeitos (MALINOSKI; ROMANOWSKI, 2015). Assim, rotina e 

cotidiano não possuem o mesmo sentido e significado, porém, são aspectos que se 

complementam.  

Nessa perspectiva, pode-se concluir que as concepções de rotina e de cotidiano 

presentes nas falas e ações de algumas das profissionais entrevistas, indicam a presença de 

concepções tradicionais ou do senso comum, não dialogando com a proposta de Educação 

Infantil, conforme estabelecidas nas DCNEIs e nas fundamentações teóricas apresentadas. 

Assim, considero que não apenas seja preciso compreender tais aspectos, segundo as discussões 

teóricas do campo da educação, mas também outras concepções que estão no Projeto 

Pedagógico da Instituição e que fundamentam a organização do trabalho pedagógico e sua 

consequente rotina.  

Nas falas das professoras, percebe-se a inquietação em procurar entender como a rotina 

da Instituição poderia ser menos cansativa ou mais prazerosa, tanto para as crianças quanto para 

elas. Entendo que somente a compreensão do conceito de rotina não subsidiará a mudança na 

prática pedagógica, uma vez que junto às questões da rotina, existem outras concepções que 

também precisam de reflexão para que aja uma mudança nesse sentido. Nessa perspectiva, se 

afirmam as de caráter teórico, mas também as de caráter estrutural diante das delimitações das 

condições do trabalho docente.  

3.3.2 Articulação do cuidar e educar nas vivências com as crianças  

A afirmativa sobre a articulação das dimensões de cuidado e educação faz-se presente 

nos documentos nacionais, estaduais e municipais orientadores da Educação Infantil, desde 

1998, sendo reafirmado nas DCNEI/2009, cujo texto estabelece que tais dimensões devem ser 

inseridas nas práticas pedagógicas “[...] de modo a não fragmentar a crianças nas suas 

possibilidades de viver experiências [...]” (BRASIL, 2009a, p. 09).  

Entendo que, a certo modo, a articulação dessas duas dimensões vem para suprimir a 

carga histórica que as instituições públicas de atendimento a criança carregam, uma vez que as 

primeiras creches populares foram criadas com objetivo principal de atender aos filhos de mães 

trabalhadoras domésticas e não as operárias, partindo de ações comunitárias e apoiadas por 

várias entidades destinadas ao amparo e à assistência da população considerada “mais carente” 
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(KULHMAN JR., 2000, 2015; GUIMARAES, 2011). Dessa forma, as ações de guarda e 

assistência constituem marcas iniciais das instituições de atendimento às crianças, perdurando 

ao longo da história desse tipo de atendimento (SILVEIRA, 2015). 

A influência médico-higienista foi a que mais teve força nas propostas de atendimento 

nessas instituições, o que representou um fortalecimento das ações de cuidado numa perspectiva 

de prevenção para a saúde das crianças, fazendo, inclusive, orientações para as mães e famílias 

sobre a melhor forma de cuidar de seus filhos para evitar doenças (GUIMARÃES, 2011; 

KULHMAN JR, 2015; OLIVEIRA, 2011). 

O cuidado foi entendido, por muito tempo, como ações para atendimento à higiene, 

alimentação, sono e proteção da criança, relacionando a manutenção de um bom estado de 

saúde. Diante da nova realidade da Educação Infantil, enquanto primeira etapa da Educação 

Básica, a proposta de articulação dessas duas dimensões vem, primeiramente, ampliar o sentido 

do cuidar e fortalecer uma perspectiva em que cuidado e educação caminham juntos no 

desenvolvimento das vivências com as crianças.  

No PPP da Instituição, essa articulação aparece em diferentes trechos, 

O CMEI [...] se mostra importante para a família e profissionais da Educação à medida 

que entendemos que somos responsáveis por compartilhar e complementar a ação da 

família nos aspectos de educação e cuidado. Todavia é necessário destacarmos que a 

dimensão do cuidado que aqui se refere toma o cuidar como postura ética, 

considerando a forma de a criança e do adulto se relacionarem e se colocarem no 

mundo consigo mesmo e com o outro. Essa dimensão está intrinsecamente 

articulada à dimensão de educar. Desse modo, educar implica cuidar de si e do outro 

e se constitui como um elemento fundamental na ação educativa, uma vez que se 

refere às relações das crianças e dos adultos nas dimensões físicas e afetivas [...]. 

(GOIÂNIA, 2018, p. 07, grifo nosso).  

[...] não é possível dissociar o cuidar do educar, pois o desenvolvimento das 

crianças depende de aprendizagens realizadas através das interações 

estabelecidas com o outro, as quais, ao mesmo tempo influenciam e potencializam 

seu desenvolvimento individual e a construção de um saber cultural. 

O ato de cuidar relaciona-se ao desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e 

social da criança. Não se limita somente a sobrevivência física, pois à medida que 

vão sendo satisfeitas suas necessidades primárias de alimentação, higiene, saúde, 

locomoção, vão surgindo novas necessidades relacionadas à exploração do mundo, de 

si mesmo e do outro. 

Assim, educar e cuidar são ações que devem ser planejadas, sistematizadas, 

organizadas, em gestão compartilhada (professores, auxiliares, pais), cada um deles 

possui diferente visão sobre o ato de cuidar. Por isso, é necessário que haja constante 

diálogo entre as diferentes culturas que circulam no interior do CMEI para que o 

cuidar/educar sejam processos complementares e indissociáveis, que tenham como 

um dos objetivos a autonomia física, intelectual, emocional das crianças [...]. 

(GOIÂNIA, 2018, p. 32, grifo nosso).  
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Diante do texto do PPP, pode-se afirmar que, no campo teórico, a articulação entre 

educar e cuidar já aparece como algo que está apropriado pela Instituição. No campo do 

discurso, conforme apontam as respostas das entrevistadas, também é comum as profissionais 

se expressarem na afirmação da indissociabilidade e/ou a articulação entre essas duas 

dimensões no desenvolvimento das ações com as crianças. Contudo, quando se utilizam de 

exemplos para explicitar tal articulação, é recorrente citarem uma ação entendida como 

“cuidado” e como essa situação também pode ser educativa, por exemplo, quando nomeiam 

partes do corpo na hora do banho ou nomeiam os alimentos, enfim, o cuidar torna-se educativo 

por meio de transmissão de conhecimentos.  

O cuidar e educar na educação infantil são necessários, mas eu acho que, assim, 

as interações e as brincadeiras elas fluem muito mais do que ficar só nesse cuidar. 

Então abrangem também o educar, mas a gente está aqui também pra cuidar né, 

mas assim, muitas vezes o profissional dá uma desequilibrada nisso, muitas vezes ele 

acha que aqui a gente só cuida...  a rotina as vezes nos atropela, essa questão "ah eu 

tenho que dar banho, eu não posso dar uma atividade, eu não posso fazer uma 

brincadeira com as crianças" porém a gente as vezes pode deixar de dar o banho e 

contemplar outras atividades significativas, não que o banho não seja um banho 

pedagógico, onde a gente vai trabalhar algumas questões como o corpo, esquema 

corporal, higienização, porém a gente tem além disso, nos temos outras prioridades 

né, e isso muitas vezes... o profissional tem que se atentar a isso e muitas vezes ele 

não se atenta, por que as vezes até mesmo a direção e a coordenação cobram do 

profissional "a você não deu banho, porque você não deu banho"... não você pode 

muito bem falar o planejamento está ali pra ele ser quebrado... “não deu pra dar banho 

não porque eu fui fazer uma atividade e foi ... requer mais tempo meu ali e eu não fiz" 

então não é só o cuidar né, o educar sim, mas o cuidar só por cuidar não [...]. 

(Entrevista P03, dia 29/10/2018, grifo nosso).  

Eu acho que eles não tem diferença, porque quando eu estou educando eu estou 

cuidando, por exemplo: eu to dando um banho, eu to brincando, eu to la falando 

"oh o joelho, lava o joelho" eu to ensinando ele a se cuidar. Quando eu to contando 

uma história eu to ensinando ele a ter concentração, eu to cuidando se algum 

coleguinha bateu nele, falando que não pode, que tem que cuidar do outro, entao eu 

acho que são coisas que se completam, elas não estão separadas, quando eu cuido eu 

educo e quando eu educo eu cuido. Acho mais o menos assim [...]. (Entrevista P04, 

dia 03/10/2018, grifo nosso).  

É tudo junto, porque as crianças precisam do cuidar e ali você já entra com o educar, 

com seus planos, e os limites, agora mesmo nossas crianças não sentavam no lanche, 

agora todo mundo já senta e já canta, mas é difícil, é uma rotina, um incentivo todos 

os dias você tem que [...]. (Entrevista P02, dia 03/10/2018). 

Educar e cuidar, acho que os dois são indissociáveis né, não tem como você cuidar 

sem educar, então pelo fato de você estar dando um banho na criança, você esta 

cuidando dessa criança e quando começa a explicar pra ela a necessidade e a 

importância dessa higiene pessoal, quando eu explico como ela tem que fazer nessa 

higiene, as formas com que esse banho tem que acontecer, eu estou instruindo essa 

criança, ai eu penso que já passa a ser o educar [...]. (Entrevista P05, 01/11/2018).  
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Na primeira resposta, apesar da professora dizer que são dimensões necessárias, ela 

aponta uma fragmentação, principalmente quando alega que as ações de “cuidar” se sobrepõem 

às ações educativas, pois, às vezes, não tem tempo de dar uma “atividade”, sendo que as 

atividades de higiene e alimentação deveriam articular essas duas dimensões. Quando ela 

exemplifica que o banho é pedagógico, está relacionando ao esquema corporal que trabalham 

com as crianças, mas a dimensão educativa do banho vai, além disso. Já na segunda resposta, a 

professora consegue estabelecer melhor essa articulação, porém, fica evidenciado quando se 

pratica o cuidar e quando se educa ou vice versa, como se fossem ações diferentes para cada 

dimensão e que uma completasse a outra.  

Nesse sentido, nas demais respostas das entrevistas, me chamou a atenção a 

compreensão das professoras, referente à articulação do educar e cuidar, utilizando-se do 

momento do banho como exemplo de ação de cuidado na qual também se educa. As respostas 

indicam que as ações continuam sendo interpretadas de maneira fragmentada – ações de 

cuidado e ações de educação –, pois quando se desenvolve uma é possível também abarcar a 

outra, não se estabelecendo uma relação ou articulação de maneira simultânea, mas uma 

complementação possível. Os exemplos, em sua maioria, são sempre das ações de cuidados 

pessoais – seja alimentação ou higiene – na qual o fato de nomear partes do corpo ou os 

alimentos passa a ser considerado a parte educativa, bem como reforçar com as crianças a 

importância de tais ações.  

É importante destacar também que em algumas respostas sobre a definição de rotina, 

o cuidar apareceu como algo que atrapalha e/ou sobrecarrega as ações, deixando pouco tempo 

para o desenvolvimento da “atividade”, deixando claro que ainda existe uma cisão entre o que 

é cuidado e o que é educativo. Nesse sentido, entendo que as atividades de cuidado não se 

distinguem das atividades pedagógicas (OLIVEIRA et al., 2014), pois ambas são dimensões da 

mesma experiência do ponto de vista da criança.  

Considerando especificamente as ações de atendimentos às necessidades básicas, 

higiene e alimentação, a articulação com a dimensão educativa, nesses momentos, vai muito 

além da transmissão de conhecimento, tais como nomear coisas, parte do corpo ou as ações que 

são desenvolvidas. Maranhão (2000) percebeu de modo interessante o processo de articulação 

do cuidar e do educar, mostrando que essa se dá por meio das relações que o sujeito docente 

estabelece com a criança. A autora apresenta como exemplo a forma como  as pessoas lidam 

com o atendimento ao choro de uma criança, considerando que alguns profissionais entendem 

que pegar no colo é uma boa forma de acalentar a criança; já outros acham que “dar colo” 

deixará a criança manhosa; outros acreditam que oferecer a chupeta ou um brinquedo é a melhor 
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forma de acalmar a criança; há também aqueles que acham que ignorar fará a criança parar. 

Assim, a forma como cada um age com a criança irá demonstrar e dar significado para a ação, 

sendo que a criança, posteriormente, irá se apropriar desse significado.  

Dessa forma, a maneira como se coloca a criança pra dormir; como se oferece o 

alimento; como organiza as crianças para contar uma história ou para cantar, ou seja, a forma 

de se relacionar com as crianças em diferentes momentos, dando significado para as diferentes 

ações, são formas de se estabelecer a articulação de cuidado e de educação. Nesse sentido, tudo 

depende da forma como esse sujeito docente acredita que precisa agir; de suas concepções de 

criança; do processo de aprendizagem e desenvolvimento, entre outras questões. Todas as ações 

do adulto na relação com a criança estão permeadas de significados culturais e esses 

significados são revelados nessas relações, podendo ser apropriados pelas crianças.  

Retomando as concepções apresentadas por Maranhão (2000), as relações que se 

estabelecem nos momentos das diferentes ações desenvolvidas junto às crianças são permeadas 

de significado. Assim, a mediação do adulto permite que a criança se aproprie desses sentidos 

e significados, independentemente do tipo de atividade, sejam elas voltadas para o atendimento 

às necessidades básicas de higiene e alimentação, sejam elas de outra natureza. 

Assim, pode-se concluir que, com base nessas reflexões, seja preciso retomar de modo 

cuidadoso o conteúdo das DCNEI, as quais ressaltam ainda que:  

As práticas envolvidas nos atos de alimentar-se, tomar banho, trocar fraldas e 

controlar os esfíncteres, na escolha do que vestir, na atenção aos riscos de 

adoecimento mais fácil nessa faixa etária , no âmbito da Educação Infantil não são 

apenas práticas que respeitem o direito da criança de ser bem atendida nesses aspectos, 

como cumprimento do respeito à sua dignidade como pessoas humana. Elas são 

também práticas que respeitam e atendem ao direito da criança de apropriar-se, por 

meio de experiências corporais, dos modos estabelecidos culturalmente de 

alimentação e promoção de saúde, de relação com o próprio corpo e consigo mesma, 

mediada pelas professoras e professores, que intencionalmente planejam e cuidam da 

organização dessas práticas [...]. (BRASIL, 2009a, p. 9-10). 

Considerando como objetivo da Educação Infantil o desenvolvimento integral da 

criança, o ato de ensinar os costumes culturais e sociais do meio no qual está inserida, 

humanizando as crianças, são aprendizagens que se dão por meio da mediação do adulto com 

a criança, e o professorar deve valorizá-las, pois essa aprendizagem não se dá naturalmente.  

3.3.3 Concepção de criança e o trabalho docente 

O estudo e análises dessas categorias estão intrinsicamente ligados às demais 

categorias já apresentadas. Partindo da concepção de criança, tanto da Instituição quanto da 
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profissional, as propostas pedagógicas são elaboradas e dão subsidio para a organização do 

trabalho pedagógico, bem como para a forma de pensar a rotina e planejar as ações que serão 

desenvolvidas pelas professoras, ou seja, no trabalho docente.  

A concepção de criança está explicitada no PPP da Instituição da seguinte forma: 

Conhecer e compreender este processo histórico e social de amadurecimento da 

concepção de criança nos ajudou a construir uma concepção de criança como “sujeito 

de direitos”. 

O grupo de profissionais do CMEI, em diferentes momentos de estudos e reflexões, 

avaliaram a criança como um ser social, psicológico e histórico, que traz consigo uma 

historicidade de vida e uma individualidade que necessita ser desenvolvida para ser 

inserida no coletivo. 

A partir da concepção da criança como sujeito de direitos é possível reconhecer que 

essa criança é constituída e constituinte das relações concretas, na família, nos 

movimentos sociais, religiosos, nas instituições de Educação (GOIÂNIA, 2018 p. 33).  

A Instituição apresenta a criança como um “sujeito de direitos”, porém, isso não 

assegura quais são os direitos que serão considerados.  Do meu ponto de vista, seria importante 

que se esclarecesse melhor que a criança possuí suas individualidades enquanto um sujeito 

social, histórico, o qual, por meio das vivências e das relações que estabelece nos diferentes 

meios em que se insere, se constitui.  

Compreender a concepção que os profissionais possuem sobre a criança e seu processo 

de desenvolvimento, mesmo não sendo o foco principal da pesquisa, foi muito importante para 

o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que a concepção dos profissionais norteia e 

fundamenta sua prática docente. Por meio das análises das diferentes perguntas das entrevistas, 

foi possível identificar algumas concepções suscitadas nas respostas, como as indicadas nos 

casos P02, P03 e P04:  

[...] a criança ela passa o dia todo no CMEI, ela não tem carinho de pai, o carinho 

que ela tem e a atenção é nosso, nós que acompanhamos o desenvolvimento dela, a 

gente que passa pros pais [...] a criança fala com olhar, com gestos, com o choro que 

é uma fala também [...]. (Entrevista P02, 03/10/2018, grifo nosso).  

[...] são muito pequenininhos [...] eles são uma gracinha [...] eles conversam, eles 

contam fatos [...] (Entrevista P03, 29/10/2018). 

[...] eles entendem e eles querem que você converse com eles, eles não são 

bichinhos de pelúcia que você põe no lugar e fica lá, eles vão fazer o que eles 

querem, mas você precisa mostrar o que é legal e o que nao é legal fazer [...]. 

(Entrevista P04, dia 03/10/2018).  
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Analisando as respostas acima é possível perceber algumas concepções sobre a 

criança. Na primeira resposta, o fato de a professora destacar que as crianças não recebem 

carinho de pai, permanecendo o dia todo na Instituição, me remete a uma visão de criança 

abandonada, colocando a Instituição no papel de “substituta da família”.  A mesma professora 

indica que a crianças podem se expressar de diferentes formas, valorizando, assim, a 

comunicação da criança, percebendo-a como um sujeito que se expressa. Essa concepção da 

criança também foi destacada na segunda resposta. Na terceira resposta, a professora entende a 

criança como um ser ativo, possuidor de vontades e carente da mediação do adulto.  

Essa discussão sobre a ambiguidade que caracteriza o conceito de criança aparece 

retratada por Barbosa, Alves e Martins (2008, 2010, 2011), revelando que a concepção de 

criança está relacionada a diversos fatores, numa perspectiva histórica, cultural e social vivida 

pelos sujeitos.  

Nas observações descritas no Diário de Campo, é possível perceber, na forma de 

condução das ações por parte das professoras, algumas concepções sobre as crianças. Nesse 

sentido, destaco as seguintes observações, respectivamente, nos agrupamentos com crianças de 

um e dois anos.  

A professora saiu para lanchar e quando retornou orientou as crianças para ajudarem 

a guardar os brinquedos e colocou todos organizados juntos, tentando parecer uma 

roda para cantarem. Dependendo da música as crianças levantavam para dançar, 

mas a professora ou auxiliar orientavam para que sentassem. [...] (durante a 

realização da atividade) Uma das crianças, não queria se sentar como os outros 

estavam e a professora insistiu afirmando que “ela não é diferente dos outros” 

colocando-a sentada próxima aos demais [...]. (Diário de Campo nº 03, 09/05/2018, 

matutino, grifo nosso).  

[...] Ainda em roda cantou mais algumas músicas solicitando das crianças que 

ficassem sentadas. Em seguida a professora solicitou que todas as crianças 

ficassem encostadas na parede para desenvolver uma atividade com a corda.  Ela 

explicou que as crianças, uma de cada vez, iriam se levantar para irem pular a 

corda. Ela informou que a sequência deveria seguir a ordem de como as crianças 

estavam sentadas e falou a sequência. Assim que o primeiro levantou e desenvolveu 

a ação de pular a corda ela perguntou quem era o próximo, e assim fez o 

questionamento cada vez que uma criança terminava a participação na atividade. A 

criança H conseguiu seguir a sequência indicando sempre quem era o próximo. 

Algumas crianças trocaram de lugar durante a atividade e a professora chamava 

atenção dizendo que não ia deixar a criança participar. Foram 3 rodadas, uma com 

a corda esticada no chão, a segunda com a corda a 3cm do chão e na terceira professora 

e a auxiliar que estavam segurando a corda faziam movimentos “cobrinha”. 

Depois da atividade da corda foi proposta a atividade de bola ao cesto, 

novamente as crianças foram orientadas a sentarem na parede. A professora 

chamava um a um para arremessar a bola dentro do cesto, cada uma tinha 3 tentativas. 

Sempre se reforçava a necessidade das crianças ficarem sentadas [...]. (Diário de 

Campo, nº 04, 10/05/2018, matutino, grifo nosso).  



93 
 

No momento da acolhida das crianças, uma delas se aproximou da professora e 

aparentava estar com muito sono, a professora então ficou segurando a criança para 

não deixá-la dormir, para não atrapalhar o sono no momento do repouso (diário de 

campo nº 12, 06/06/2018, matutino). 

Destaco no primeiro episódio que a professora, no momento de cantar com as crianças, 

não possibilitou o movimento de dança, pois todos tinham que ficar sentados para permanecer 

em “ordem”. No segundo momento, destaco, no mesmo episódio, uma das crianças que não 

queria se sentar da mesma forma que as outras crianças. Em resposta, a professora a colocou 

sentada junto às demais, alegando que ela não era diferente dos outros e que deveria se sentar. 

O segundo episódio também explicita a organização da professora no desenvolvimento das 

ações, ao reforçar, em vários momentos, que as crianças permanecessem  sentadas, primeiro da 

roda de música e depois ao desenvolver duas atividades, realizando a ação de forma individual, 

ou seja, uma criança de cada vez, enquanto as demais tinham que esperar sentadas.  

A quietude das crianças é reconhecida como sinal de obediência e disciplina, assim 

como a forma como acontece a acomodação ou a organização das crianças, seguindo 

determinados “padrões sociais” em uma proposta na qual somente o adulto tem voz e controle 

da situação.  

Percebo que a individualidade da criança não foi atendida, pois se uns queriam dançar 

na hora da música, isso não lhes foi permitido. Já no desenvolvimento das atividades, as 

professoras demonstraram uma concepção de padronização das crianças, ao solicitarem que 

todos deveriam “fazer do mesmo jeito”, além de terem que esperar até chegar a sua vez. Vale 

ressaltar que as observações aqui destacas foram desenvolvidas em agrupamentos com as 

crianças de até dois anos, sendo que, em alguns momentos, as crianças não foram consideradas 

enquanto sujeitos ativos, ao contrário, foram cerceados em suas ações de movimento, podendo 

interagir com a ação proposta somente quando a professora permitia. 

 O terceiro episódio apresenta uma situação já explicitada em outro momento, na qual 

a necessidade de sono da criança não é atendida, pois não seria o momento de repouso. Tal 

situação reforça a questão de uma concepção que não considera o direito da criança ao descanso 

em função de uma fuga da realização da ação no horário pré-estabelecido, mesmo sendo uma 

necessidade da criança. 

Para complementar essa análise, apresento outros episódios ocorridos nos 

agrupamentos com crianças de até um ano, dois anos, um ano e dois anos:   

[...] a professora foi organizando as crianças no tapete, tentando fazer um círculo ou 

ao menos aproximar as crianças do local. Assim que estavam quase todos próximos, 
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começou a cantar músicas, fazendo gestos e incentivando as crianças a imitá-la. 

Essa ação chamou a atenção das crianças que não estavam próximas (duas 

crianças) e logo se deslocaram para perto dos demais.  

Após obter a atenção das crianças a professora pegou uma caixa que havia colocado 

em cima do armário, antes de apresentar o conteúdo da caixa, uma das crianças, 

mesmo sentada, pulava com o corpo se jogando para a direção da professora e exibiu 

um sorriso quando a professora lhe entregou um livro. A caixa em questão possuía 

vários livros, que foram colocados à disposição das crianças para manusearem. 

Professora e auxiliar estavam próximas das crianças auxiliando no manuseio dos 

livros, nas resoluções de conflitos quando as crianças queriam o mesmo livro, e 

ouvindo atentamente quando alguma criança queria contar a história (a seu 

modo). Quando as crianças apontavam para as imagens, elas falavam os nomes dos 

objetos ou ações representadas pelos desenhos nos livros. Em determinado momento 

a professora pediu uma das histórias para contar para as crianças, e o primeiro livro 

que uma das crianças ofereceu ela fez a contação da história. Quando a professora 

percebeu que os livros não eram mais do interesse das crianças (entre 15 min a 20 min 

após a entrega), ela solicitou auxilio para guardar os mesmos [...]. (Diário de Campo 

nº 2, 03/05/2018, vespertino, grifo nosso).  

[...] Logo a professora solicitou que as crianças fizessem uma roda e conversou com 

as crianças sobre história “A Formiga e a Neve”, perguntando às crianças sobre o que 

ocorreu na história, uma vez que a professora já havia contado a mesma e 

desenvolvido atividades anteriores. Para reforçar a história, a professora passou a 

história na TV (vídeo) e foi pausando a exibição para falar sobre as ações que 

aconteciam na história e as crianças iam respondendo (nome dos personagens? Se 

iriam ou não ajudar a formiga?). 

Após o vídeo, com as crianças em roda, a professor explicou para as crianças que 

iriam “fazer neve”, fazer uma experiência para fazer neve de duas formas. A primeira 

experiência foi desenvolvida com o pó utilizado na fralda descartável. A professora 

mostrou para as crianças um copo com o pó, foi colocando água e solicitando que as 

crianças mexessem com a colher, aos poucos o pó foi se transformando em flocos de 

gel e quanto mais água colocava, mas flocos de gel se formavam. A professora 

incentivou que as crianças colocassem um dos dedos no copo com os flocos em gel 

para sentirem.  

A próxima experiência para fazer neve foi desenvolvida com bicarbonato de sódio e 

creme de cabelo. Em uma vasilha grande a professora ia cortando o pacote de 

bicarbonato e solicitava que cada criança jogasse o conteúdo do pacote na vasilha. 

Depois a professora mostrou o pote de creme e algumas crianças fizeram referência 

ao pote como algo de passar no cabelo. A professora, com auxilio de algumas crianças, 

colocou creme de cabelo na vasilha que estava o bicarbonato, mexendo os 

ingredientes, constatando que a segunda experiência não deu certo, pois a pasta 

deveria ficar mais seca.  Depois das duas experiências a professora colocou na mão 

das crianças, uma quantidade de gel em flocos da primeira experiência e depois 

colocou as vasilhas na segunda experiência para as crianças manusearem (passaram a 

mão, misturaram, amassavam a pasta entre os dedos...), e não demorou para passarem 

a mão da pasta branca e “limparem” no cabelo.  Depois de manusearem os materiais 

produzidos nas experiências, as crianças lavaram as mãos e foram para o parque [...]. 

(Diário de campo nº 05, 10/05/2018, vespertino).  

[...] a professora mostrou as cores das tintas que seriam utilizadas na atividade, em 

seguida se deslocando com as crianças para o parque. Nesse local a professora fixou 

no chão, duas folhas de papel pardo, em locais separados. Entregou um pedaço de 

espuma pequena para cada criança e os dividiu de forma aleatória sentando-os em 

volta das folhas de papel. Em um grupo entregou a tinta vermelha e para o outro 

entregou a tinta azul.   Atividade consistia em pintar o papel com o pedaço de espuma. 

As crianças utilizaram as mãos e as espumas para as pinturas, logo umas três crianças 
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se deslocaram de grupo para pintar com a outra tinta e com a esponja suja de outra 

cor, depois retornaram ao grupo de origem para pintar com a cor diferente e 

apontavam mostrando a diferença.  

Após aproximadamente cinco minutos de inicio da atividade, algumas crianças foram 

para brinquedos no parque e logo os outras foram seguindo. Umas 4 crianças ficaram 

mais envolvidas com a atividade de tinta.  No parque as crianças ficaram livres para 

escolher onde e o que queria fazer. Algumas crianças que estavam no parque, 

voltavam para o papel no chão, pintavam novamente e retornavam para os brinquedos 

do parque. A professora os deixou livres nesse sentido [...]. (Diário de campo nº 06, 

16/05/2018, vespertino).  

O único berço que existia na sala era utilizado no momento do sono para uma das 

crianças que não gostava de ficar no chão com as demais. Para ambientar a sala nesse 

momento, a professora colocava músicas calmas (vídeos) na TV e essa criança só 

aceitava um determinado vídeo de peixinhos. A professora já havia tentando trocar o 

vídeo com outras músicas, mas ele chorava não deixando as demais dormirem.  

O berço era colocado próximo a TV e a criança ficava quietinha prestando atenção 

nos peixinhos [...]. (Diário de campo, nº 07, dia 17/05/2018, matutino).  

Nos três primeiros episódios foi possível perceber que as professoras propuseram 

vivências para as crianças e incentivaram a participação de todos, entendendo-os como sujeitos 

ativos e participativos do processo de aprendizagem. O quarto episódio pode-se perceber o 

acolhimento de uma especificidade da criança e toda uma organização para que essa criança se 

sentisse acolhida nesse momento do repouso.  

A contradição se faz presente, pois na mesma Instituição, há posturas bem específicas 

que revelam as concepções que os profissionais possuem de criança, as quais, por sua vez, se 

refletem na prática desenvolvida junto a elas. O contraditório se faz presente nas práticas de 

uma mesma professora, que ora apresenta uma concepção de criança que precisava esperar a 

sua vez, ou seja, ficar quieta e sentada, ora concebe a participação da criança de forma ativa e 

coletiva. Isso depende muito da ação que será proposta e do objetivo da professora, bem como 

do momento em que ocorre a atividade docente e na indicação de quem seja a criança.  

Os profissionais, muitas vezes, não se dão conta dessa prática tão rígida junto às 

crianças. A automatização das ações pode levar a desconsiderar a criança enquanto sujeito ativo 

e participativo do processo, como também a possibilidade de interações, comprometendo a 

subjetividade da turma e as singularidades dos sujeitos que ali estão inseridos (MOURA, 2012; 

BURG, 2012).  

Segundo Tristão (2006, p. 51), são “[...] os olhares das professoras que estarão dando 

sentido a tudo o que acontece com as pequenas crianças, podendo cair no turbilhão 

característico da rotina do trabalho diário, tratando-os como um todo homogêneo ou 

fomentando experiências para os pequenos [...]”.  
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Nesse sentido, cabe destacar a postura da professora que conduzia a ação relatada no 

Diário de Campo nº 06, uma vez que, após o desenvolvimento da atividade com as tintas − uma 

cor para cada grupo −, avaliou com a auxiliar o problema metodológico da ação. Segundo ela, 

em uma próxima atividade ela não mais daria uma cor só para cada criança e sim vários 

recipientes com diferentes cores para exploração.  

Retomando a concepção das DCNEI/2009, a criança é considerada “[...] sujeito 

histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia [...]” 

(BRASIL, 2009b, p. 19), ou seja, é um sujeito ativo e, nesse sentido, desenvolve sua identidade 

individual e coletiva, devendo ser compreendido como o centro do planejamento curricular.  

Dessa forma, as professoras precisam ter clareza e se apropriarem da concepção de 

criança, pois sua prática deverá estar pautada nessa concepção, pois seu papel é fundamental 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.  

Verticalizando para o presente objeto de pesquisa, reitero que o sujeito docente precisa 

compreender seu papel, no âmbito do trabalho docente na Educação Infantil, visto que difere 

do docente de outras etapas da Educação Básica, uma vez que deve considerar a especificidade 

dessa etapa. A compreensão da rotina enquanto um contínuo de ações, planejadas e 

desenvolvidas, deve apresentar como intencionalidade o desenvolvimento das crianças de 

forma integral. Esse contínuo de ações se refere a todas as atividades desenvolvidas no espaço 

institucional, mesmo que sejam de diferentes naturezas (higiene, alimentação, linguagem, 

brincadeiras, artes, contação de histórias, práticas sociais e culturais, entre outras).  

No primeiro momento, pode-se observar algumas concepções que o PPP do CMEI 

apresenta sobre o planejamento e o trabalho docente, sendo 

Valorizar os interesses, curiosidades e necessidades das crianças, contemplando-as 

nos planejamentos, registros reflexivos, possibilitando o surgimento de projetos de 

trabalho [...]. (GOIÂNIA, 2018, p. 21).  

E ainda, 

A sistematização das práticas pedagógicas acontece no planejamento que organiza e 

define como se dará o trabalho cotidiano, este apresenta os objetivos a serem 

alcançados que representam as aprendizagens. A partir do planejamento segue-se a 

avaliação das práticas dos diferentes momentos do cotidiano das crianças na 

instituição representada nos registros diários [...] (GOIÂNIA, 2018, p. 48). 
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Assim o planejamento precisa ter a criança como foco, prevendo uma sistematização 

das ações a serem desenvolvidas do trabalho cotidiano, para que possa ser avaliado e 

ressignificado sistematicamente.  

Na pesquisa realizada, foi dada continuidade às análises sobre o papel mediador que 

concebe o trabalho docente, observando e refletindo sobre alguns planejamentos das 

professoras, aos quais tive acesso. 

Há documentos que são elaborados pelas professoras e entregues semanalmente 

(ANEXOS II a V), com previsão de execução para a semana. Foi possível perceber uma 

organização do plano, dividido em duas partes. A primeira parte refere-se às “ações da rotina” 

para a semana, indicando o que as professoras entendem por “rotina”.  Considerando todos os 

planos analisados, as principais ações definidas como rotina são: acolhida; roda de história e 

música; parque e pátio; banho; e alimentação. Para cada ação listada, pode-se observar que a 

professora registra sua ação para o momento ou o seu objetivo/intencionalidade.  

Na 2ª parte no plano, as professoras registram ações a serem desenvolvidas, por dia, 

referindo-se ao desenvolvimento dos projetos ou uma atividade diversificada, de acordo com a 

temática de trabalho da professora. Assim, pode-se perceber que em alguns planos as 

professoras especificam esse momento, denominando-o como “atividade” ou “atividade 

dirigida”, sendo que o desenvolvimento de tal ação está registrado de forma detalhada.  

Essa organização de registro do planejamento indica que uma determinada ação do dia 

foi pensada e planejada de maneira mais elaborada, indicando uma valorização desse momento, 

em específico.  Na observação da prática pedagógica cotidiana, desenvolvida pelas professoras, 

o caráter diferenciado desse momento fica evidente quando convidam ou informam às crianças 

que irão fazer determinada atividade, como se as demais ações não fossem atividades ou como 

se fossem consideradas de menor importância.  

[...] aí nos temos a atividade que eles chamam de "tividade"... "vamos fazer tividade 

tia"...então eles já ficam esperando a atividade [...] (Entrevista P02, 03/10/2018).  

Ainda, na maioria dessas atividades, pode-se perceber que as ações que são propostas 

pelas professoras indicam “o quê”, “quando” e “como” as crianças devem realizá-las,  

indicando uma centralização no/do sujeito docente que propõe, dirige e coordena todo o 

momento, conforme afirma Rech (2006), ao ressaltar essa postura de valorização do momento 

da “atividade”, enquanto ação pensada pelo sujeito docente, para trazer um determinado 

conhecimento sistematizado ou desenvolver alguma habilidade, indicando uma concepção do 

ato pedagógico como algo instrucional.  
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Eu acho que a gente teria que dar outro jeito pra lidar com a rotina, não sei, fazer 

rodízio, não sei, às vezes tomar banho de manhã, outra a tarde, acho que seria assim 

fazer algo diferente, da mais tempo pra eles brincarem no parque ou mais tempo para 

que eu possa realizar a minha atividade, [...] se eu for fazer uma atividade muito 

grande é 20 min o restante é tudo rotina, então assim, consome muito e é uma rotina 

que eu acho que pode mudar, que alguma coisa ali não ta certo [...]. (Entrevista P04, 

dia 03/10/2018). 

[...] você começa a dar uma atividade legal e tal, aí tem que parar pra dar o banho, 

tem que parar pra dar o lanche. Então, assim, às vezes eu prefiro trabalhar em uma 

instituiçao que não tem essa rotina tão sobrecarregada como a do CMEI, do que essa 

rotina do CMEI que é muito carregada e você tem que cumprir, [...] Se eu to fazendo 

a atividade e chega o lanche, a colaçao, eles estão com fome naquele momento, eu 

tenho que parar. Então é uma rotina muito estressante e cheia de muitas coisas [...]. 

(Entrevista P07, dia 08/10/201). 

[...] corrida, bem corrida, tanto é que eu apanhei muito, toda semana tinha que repor 

atividade, repor atividade, falei preai, está errado isso aqui. Então foi quando eu fui 

acalmando o coração de que eu não preciso realizar duas atividades relativas ao 

projeto, relativo ao assunto, isso não é fixo não, meu planejamento pode ser mais 

aberto, então foi quando eu fui me desprendendo mais disso. [...] vou programar uma 

atividade mais tranquila, de uma maneira que depois eu consiga fazer a parte prática 

daquilo, que as crianças consigam praticar o que a gente trabalhou, ou não, dia de 

atividade [...]. (Entrevista P06, 03/10/201). 

A concepção de rotina como algo desgastante e cansativo, entre outros adjetivos 

utilizados pelas professoras nas entrevistas, muitas vezes, está relacionada com o pouco tempo 

para o desenvolvimento de uma “atividade”, na concepção de algumas professoras. Nos trechos 

destacados, pode-se identificar esse entendimento nas falas das professoras, em relação ao 

pouco tempo destinado ao desenvolvimento de uma atividade.  Mesmo que algumas professoras 

destaquem que as demais ações também são atividades, a “atividade pedagógica” ou “atividade 

dirigida” caracteriza-se no momento pensado por elas para o desenvolvimento de algum 

conteúdo ou conhecimento, valorizando essas ações em detrimento de outras ações relacionadas 

a outros momentos da rotina.  

Assim, pode-se perceber que o “plano de aula” prevê o desenvolvimento das ações em 

diferentes momentos, mas a forma como esse plano é elaborado reflete a concepção das 

professoras sobre as crianças; sobre o objetivo da Educação Infantil e sobre seu papel enquanto 

profissional da Educação Infantil, valorizando os momentos de “atividades dirigidas”. Não 

percebem, portanto, que a mediação que se estabelece entre professora e criança, durante o 

período que estão juntos, possibilita aprendizagens referente as práticas sociais e culturais, além 

de conhecimentos de diferentes naturezas que tornam a criança um sujeito social, inserido em 

um meio, aprendendo e modificando-o. As aprendizagens que tornam as crianças humanas, que 

não se dão de forma natural, são aprendizagens que só ocorrem pela mediação com o outro.  
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Na entrevista, questionei sobre a compreensão das professoras sobre o planejamento e 

quais seriam os aspectos considerados para elaboração do seu planejamento.  Em algumas 

respostas, pude observar que o planejamento está intimamente vinculado ao desenvolvimento 

de uma atividade, normalmente conduzida pela professora que deverá promover a 

aprendizagem de algum conhecimento.  

Olho a idade, eu vou lá e pesquiso atividades pela faixa etária, pois tem umas coisas 

que não dá pra idade deles. Você pode até oferecer, mas não é produtivo. Eu olho 

muito a idade, eu me vejo lá brincando, eu vejo a faixa etária e oferecer para a idade 

deles.  

Observo também o que eles gostaram. Isso, porque você não precisa fazer todo dia 

uma coisa, você pode repetir aquela atividade que eles tiveram prazer, que gostaram 

e ali que ela vai desenvolver ... A bola... eles não chegam conhecendo a bola, hoje eles 

já falam a bola; a gente brinca com as cores, alguns até no final eles balbuciam as 

cores... esses ainda não, pois estão muito novinhos, mas eles já recolhem [...]. 

(Entrevista P02, 03/10/2018).  

Eu levo em consideração muito é o que eles gostam mesmo sabe, porque eu comecei 

um trabalho com as cores no início do ano, ai foi, estou trabalhado brincadeiras, 

trabalhando atividades, usando diferentes materiais, diferentes texturas e ai eu 

percebei os seguinte, tudo que eles pegam hoje, se pegam uma caneta aqui já 

perguntam pra mim “que cor é essa?", então assim, a partir disso estou elaborando 

minhas atividades, eu vi que eles gostam disso, e que através que.. já sei que a maioria 

está sabendo as cores eu posso ir pra outro lado, eu já vou começar números com eles, 

ai você pergunta “mas eles são pequenininhos", são sim, mas eles querem, eles 

pedem... eu falei anteriormente, não subestime a inteligência da criança, e a criança 

quanto menor ela é... mais facilidade ela tem pra aprender [...]. (Entrevista P03, 

29/10/2018).  

O que eles gostaram de fazer, as atividades que deram certo, as que não deram, porque 

a gente precisa né, como foi fazer a atividade, se foi artística, de linguagem 

matemática... algo com o esporte, se eles gostaram ou não e levando em conta o que 

eles gostaram primeiro, eu acho que nessa idade é muito o que eles querem,  não o 

que eu quero, tanto que as vezes quero fazer uma atividade e eles não estão afim, eles 

simplesmente não querem e eu não posso forçar, deixo pra fazer  outro dia,  faço outra 

coisa...  eu acho assim, o planejamento em si não é fechadinho, quando eu chego aqui 

talvez não dá certo, que eles não gostem e eu tenho que mudar tudo aquilo que ia 

fazer. 

Vou considerar eles, considerar sempre eles, o que eles querem, o que eles precisam, 

o que eu to achando que vai desenvolver mais, que eles gostaram, é mais o menos 

nessa linha [...]. (Entrevista P04, dia 03/10/2018). 

Segundo Rech (2006) esse momento de “atividade” muitas vezes se caracteriza para 

as professoras como uma afirmação do seu fazer pedagógico. Esse olhar direcionado para um 

planejamento somente de uma “parte” do período, não tendo o mesmo cuidado com as demais 

ações que se desenvolvem ao longo do dia, acabam por revelar um modelo escolar que 

fragmenta os momentos. Essa perspectiva não é indicada para a Educação Infantil, por sua 
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especificidade na concepção do trabalho a ser desenvolvido. Assim, perceber as necessidades 

do sujeito, em uma perspectiva de desenvolvimento humano, vai além de perceber os interesses 

por algum conhecimento a ser transmitido, reforçando, assim, a necessidade de compreender, 

de forma efetiva, em que consiste a articulação do educar e cuidar.   

O papel mediador do professor nas situações de aprendizagens é fundamental para o 

desenvolvimento das crianças que estão no espaço de educação coletiva. Sobre o papel 

mediador, o PPP da Instituição discorre que: 

Para efetivação do processo de aprendizagem a prática pedagógica deve ser planejada 

e intencional. O professor tem papel privilegiado neste processo, pois é o mediador 

que favorece a ampliação do conhecimento que a criança traz consigo. 

O processo de Ensino e   Aprendizagem deve ocorrer através de um trabalho onde o 

cuidar e educar estejam aliados ao compromisso com os princípios éticos da 

autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, procurando 

entrelaçar a história do eu individual a do coletivo, onde a criança possa aprender a 

socializar-se, ser independente, cooperativa e autônoma (GOIÂNIA, 2018, p. 37).   

Segundo Barbosa (2011, p. 135), o “[...] professor ocupa posição diferenciada diante 

da criança no processo de aprendizagem, como mediador privilegiado da cultura, do 

conhecimento sistemático em níveis científicos e cotidiano, de princípios e hábitos para com o 

sujeito [...]”.  

Dessa forma, as ações devem ser compreendidas em uma perspectiva educativa, 

articulando as dimensões de cuidado e educação no desenvolvimento das ações vivenciadas na 

Educação Infantil, para além dos momentos “ditos de educação”, ou seja, considerando todos 

os momentos. A execução dessas ações que constituem o cotidiano das instituições de Educação 

Infantil, com esse olhar intencional, objetiva o desenvolvimento integral da criança, bem como 

sua formação humana.  

Nesse sentido, possibilitar o desenvolvimento da autonomia não consiste em deixar as 

crianças soltas para fazerem o que quiserem sem nenhum tipo de intervenção ou mediação, mas 

sim, se fazer presente, observando as situações, as hipóteses das crianças, os caminhos 

utilizados para alcançar um objetivo e fazer a mediação (MOURA, 2012; TRISTÃO, 2006). O 

desenvolvimento da autonomia da criança também se dá de forma planejada, considerando que 

o sujeito docente deverá observar as situações vividas e propiciar formas de ações para que a 

criança desenvolva sua autonomia. Reitero que as aprendizagens não se dão de forma natural, 

mas sim, por meio das relações e das ações desenvolvidas com as crianças.  
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Autonomia envolve formar pessoas que saibam trilhar os seus próprios caminhos, 

traçar a sua história, tomar decisões, construir a autoria e a liberdade. Contrapõe-se à 

heteronomia, que traz consigo as amarras da dependência e da subordinação às regras 

de outrem. Educar par a autonomia implica possibilitar à criança a construção das suas 

regras de conduta, visando à responsabilidade individual e coletiva que permite a 

convivência entre humanos [...]. (TRISTÃO, 2006, p. 44). 

Nesse processo do desenvolvimento, a mediação tem papel fundamental no processo 

de internalização. Para Vygotski (2008) as funções psicológicas superiores são funções 

especificamente humanas, visto que aparecem duas vezes no processo de desenvolvimento, 

sendo a primeira nas ações coletivas e sociais enquanto função interpsíquica (relações 

interpessoais) e a segunda nas atividades individuais, como propriedade interna do pensamento, 

ou seja, funções intrapsíquicas (relações intrapessoais). Assim, as ações que ocorrem no campo 

externo são internalizadas para o campo interno, por meio da mediação que o sujeito estabelece 

nas relações que estabelece.  

Segundo Vygotski (2008): 

b) Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. Todas as 

funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível 

social, e, depois, no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, 

depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para a 

atenção voluntária, para memória lógica e para formação de conceitos. Todas as 

funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 

(VYGOTSKI, 2008, p. 57-58, grifo do autor).  

Outro aspecto dos estudos de Vygotski (2010) está relacionado ao papel do meio no 

processo de desenvolvimento da criança, ressaltando a necessidade de se observar as relações 

estabelecidas, tendo como referência parâmetros relativos, ou seja, partindo da relação que se 

estabelece entre a criança, o meio e a etapa em desenvolvimento na qual ela se encontra. Uma 

situação vivenciada no meio chega para a criança de forma diferente, dependendo da sua idade, 

das vivências que já possui e de como se modifica para a criança, dependendo de suas 

necessidades. Assim, a mesma situação vivida no meio possibilita relações e mudanças 

diferentes em cada sujeito que a vivencia, pois deve-se considerar as suas condições de 

desenvolvimento nos diferentes aspectos.  

Para Vygotski (2010): 

Até mesmo quando o meio se mantém quase inalterado, o próprio fator de que a 

criança se modifica no processo de desenvolvimento conduz à constatação de que o 

papel e o significado dos elementos do meio, que permaneceram como que 

inalteráveis, modificam-se [...]. (VYGOTSKI, 2010, p. 683).  
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Dessa forma, mesmo que a criança vivencie a mesma situação, ela será percebida de 

forma diferente, pois a cada vivência a criança se modifica e não será a mesma. Aquilo que já 

foi vivido, o conhecimento que se adquiriu nas situações já vividas, ou seja, a vivência da 

criança é elemento essencial para a influência do meio no seu desenvolvimento, pois “[...] o 

elemento interpretado pela vivência da criança que pode determinar sua influência no decorrer 

de seu desenvolvimento futuro [...]” (VYGOTSKI, 2010, p. 684). Por isso, é possível afirmar 

que uma mesma situação vivida em um determinado meio, influência de maneira diferente cada 

sujeito que nele se insere, considerando as vivências que cada um possui e a etapa de 

desenvolvimento em que se encontram. Para cada vivência, a forma de agir, reagir e pensar se 

dará de acordo com a particularidade de cada criança, sendo diferente para cada situação. 

[...] o meio, a situação de alguma forma influencia a criança, norteia o seu 

desenvolvimento. Mas a criança e seu desenvolvimento se modificam, tornam-se 

outros. E não apenas a criança se modifica, modifica-se também a atitude do meio 

para com ela, e esse mesmo meio começa a influenciar a mesma criança de uma nova 

maneira. Esse é um entender dinâmico e relativo do meio [...] se a relação é diferente, 

o meio influencia de maneira diferente [...]. (VYGOTSKI, 2010, p. 691) 

Envolver as crianças em vivências coletivas, em um ambiente de colaboração, de 

superação e conquistas é fundamental para possibilitar o seu desenvolvimento.  Essas questões 

perpassam pela concepção de criança, do seu desenvolvimento e pela compreensão das 

professoras acerca do seu papel de mediador no processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças que ali estão.  

3.3.4 Estrutura e condições de trabalho 

As questões relacionadas às condições do trabalho docente foram destacadas como 

categoria importante nas análises das práticas pedagógicas, pois essas condições também se 

constituem, em alguns casos, como fator determinante na organização do trabalho pedagógico.  

Como apontado na caracterização da Instituição, o CMEI é vinculado à SME/Goiânia, 

sendo assim, muitas questões referentes à estruturação do trabalho e às condições em que os 

profissionais atuam são determinações da Secretaria de Educação, indicando a limitação da 

Instituição. Questões como horários de trabalho; modulação de profissionais; quantidade de 

crianças atendidas por agrupamentos; elaboração da documentação pedagógica, envolvendo 

plano diário, registros reflexivos, relatórios das crianças, construção de portfólio entre outros; 



103 
 

são questões que a SME orienta por meio da legislação e documentação18 referente à Educação 

Infantil.     

Alguns elementos referentes à estrutura e condições de trabalho foram apontados pelas 

professoras como questões que interferem na rotina proposta com as crianças. Retomando as 

informações sobre o conceito de rotina, algumas repostas indicaram a sensação de cansaço ou 

exaustão em função da quantidade de ações que são desenvolvidas durante o período de 

trabalho.  

Fazendo uma análise do tempo de trabalho docente na Instituição, sendo 4h e 20 min, 

independente do turno, pode-se identificar ações que se apresentam como atendimento das 

necessidades básicas das crianças, tais como higiene, alimentação e repouso, sendo 

desenvolvidas no momento em que as professoras estão na Instituição. Segundo o PPP do 

CMEI,  

Os horários dos adultos no CMEI são organizados sempre de forma a atender o melhor 

possível às necessidades das crianças. Por isso há sempre dois ou mais adultos 

(professoras, auxiliares de atividades educativas) atendendo essas crianças [...]. 

(GOIÂNIA, 2018, p. 18).  

Segundo determina as Diretrizes de Organização da Secretaria Municipal de 

Educação, as professoras possuem horários de trabalho estabelecidos para cada turno, 

conforme já apresentado anteriormente, sendo assim, no período das 11h20min até às 13h, as 

crianças estão na Instituição, mas não contam com a presença das professoras nos 

agrupamentos. A mesma Diretriz também estabelece os horários dos auxiliares de atividades 

educativas, mas possibilita à Instituição fazer adequações conforme a necessidade. Nessa 

perspectiva, por mais que a Instituição consiga se reorganizar com os horários das auxiliares, 

existe um período de 1h e 40 min, no qual as crianças não são acompanhadas por uma 

professora.  

Mesmo sem nenhuma determinação oficial nos documentos orientadores da 

Secretaria, o momento do sono acaba por ocupar esse espaço de tempo de intervalo entre a 

saída da professora do matutino e a chegada da professora do vespertino, pois as docentes do 

período matutino têm como prática diária a promoção do momento de repouso antes de irem 

embora. Nesse período, as auxiliares ficam sozinhas com as crianças, não sendo responsáveis 

pelo desenvolvimento de ações pedagógicas. Assim, são criadas as condições e, muitas vezes, 

 
18 Diretrizes Curriculares Nacionais Da Educação Infantil; Resolução nº 120 CME/Goiânia; Estatuto do Servidor 

Público Municipal de Goiânia; Regimento interno dos CMEIs de Goiânia; Proposta Político Pedagógica 

RME/Goiânia.  
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imposições para que as crianças durmam nesse momento, sendo-lhes negado o direito ao sono 

“fora do horário” para não “atrapalhar na hora do sono”, conforme análises já apresentadas. 

Compreendo que por ser um horário no qual as auxiliares ficam sozinhas com as crianças, o 

sono coletivo é a situação mais conveniente para a Instituição, mas tal situação indica a 

existência de algumas posturas diante de situações cotidianas em que o direito da criança é 

negado em função da organização e das necessidades dos adultos.  

Uma das crianças chorava muito no berço, então resolvi pegá-la para tentar acalmar, 

colocando-a no colo, na mesma hora a criança dormiu, quando a auxiliar viu, solicitou 

de forma enfática para não deixá-lo dormir, pois a criança iria acordar muito cedo e 

ela estaria sozinha com as crianças após as 11:20. Tentei levantar a criança, mas a 

mesma dormiu sentada e não acordou, então a professora fez sinal para deixá-lo 

dormir. Outras 3 crianças que estavam chorando acabaram dormindo no bebê 

conforto, os demais as profissionais conseguiram “segurar” acordadas (Diário de 

Campo nº 01, 03/05/2018). 

Tal situação também torna visível que os tempos/horários, nos quais as ações diárias 

são desenvolvidas com as crianças, são pensadas de acordo com os horários dos adultos, pois 

as crianças precisam dormir até o momento que a professora saia. Para isso, o almoço precisa 

acontecer antes e para almoçar elas precisam tomar banho. Então, tendo como referência as 

ações que precisam ser desenvolvidas pelas professoras em conjunto com as auxiliares, tudo 

precisa se encaixar dentro daquele tempo estipulado. Da mesma forma no vespertino, 

considerando que a saída acontece às 17h, observa-se uma sequência de ações que são 

desenvolvidas em decorrência das demais. Vale ressaltar que me refiro às ações de 

atendimentos às necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso, estando diretamente 

ligadas a sobrevivência da criança.  

Dessa forma, é compreensível considerar as falas das professoras com relação aos 

sentimentos que possuem em relação à sua rotina (sufocante, maçante, aprisionadora, entre 

outras). Ao analisar toda essa organização diária, durante o período de trabalho docente, pode-

se estabelecer uma relação entre o tempo e a quantidade de crianças em cada agrupamento, 

bem como a especificidade do trabalho pedagógico desenvolvidos com essas crianças e a 

dependência que possuem dos adultos.  

O quantitativo de crianças por turma é outro aspecto que aparece nas falas das 

profissionais, bem como a especificidade das crianças, pois sendo elas menores de dois anos, 

ainda requerem cuidados nos momentos do banho e da alimentação, demandando muito tempo 

para que se desenvolva de maneira adequada e de forma significativa para o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças.  
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Na sequência, serão apresentadas as orientações em diferentes documentos sobre a 

quantidade de crianças por idade e a relação adultos por criança. Segundo o Parecer nº 

020/2009, 

O número de crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e 

interação com as crianças e suas famílias. Levando em consideração as características 

do espaço físico e das crianças, no caso de agrupamentos com criança de mesma faixa 

etária de idade, recomenda-se proporção de 6 a 8 crianças por professor (no caso de 

crianças de zero e um ano), 15 crianças por professor (no caso de criança de dois a 

três anos) e 20 crianças por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro a cinco 

anos) [...]. (BRASIL, 2009, p. 13). 

No âmbito municipal, o Conselho Municipal de Educação, por meio da Resolução de 

nº 120, de 07/12/2016 define,  

Art. 29. A organização de agrupamentos ou turmas deverá possibilitar as condições 

para que se concretizem os objetivos da Educação Infantil, as condições de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças, suas necessidades e especificidades, e 

as exigências contidas nesta Resolução para a organização do espaço físico, sendo 

estabelecidas as seguintes relações: 

 I. do nascimento a 11 meses de idade – máximo de 15 crianças: até 5 crianças, um 

professor; de 6 a 10 crianças, um professor e um auxiliar do professor; de 11 a 15 

crianças, um professor e dois auxiliares do professor; II. 1 ano a 1 ano e 11 meses – 

máximo de 15 crianças: até 5 crianças, um professor; de 6 a 10 crianças, um professor 

e um auxiliar do professor; de 11 a 15 crianças um professor e dois auxiliares do 

professor;  

III. 2 anos a 2 anos e 11 meses – máximo de 18 crianças: até 9 crianças, um professor; 

de 10 a 18 crianças, um professor e um auxiliar do professor;  

IV. 3 anos a 3 anos e 11 meses – máximo de 20 crianças: até 10 crianças, um professor; 

de 11 a 20 crianças, um professor e um auxiliar do professor;  

V. 4 anos a 4 anos e 11 meses – máximo de 20 crianças – um professor;  

VI. 5 anos a 5 anos e 11 meses – máximo de 25 crianças – um professor.  

§1º Em todo agrupamento deve haver um professor; em hipótese alguma, o auxiliar 

do professor poderá substituí-lo.  

§2º Nos agrupamentos ou turmas, independente da faixa etária, deverá ser respeitada 

a relação metragem/criança mínima de 1,50m².  
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§3º Os agrupamentos ou turmas, em jornada integral, deverão contar, 

necessariamente, com, no mínimo, um professor e um auxiliar do professor, por turno, 

observados os incisos do artigo 29. (GOIÂNIA, 2016, n.p.). 

  

O documento de Diretrizes de Organização da SME, de 2012, ainda em vigência 

apresenta a seguinte tabela,  

Quadro 7 − Formação de Agrupamentos. 

Agrupamento Faixa etária Quantidade de crianças 

EI – A 6 meses a 11 meses mínimo 10 crianças – máximo 18 crianças 

EI – B 1 ano a 1 ano e 11 meses mínimo 12 crianças – máximo 18 crianças 

EI – C 2 anos a 2 anos e 11 meses Mínimo 15 crianças – máximo 20 crianças 

EI – D 3 anos a 3 anos e 11 meses Mínimo 15 crianças – máximo 20 crianças 

EI – E 4 anos a 4 anos e 11 meses Mínimo 20 crianças – máximo 25 crianças 

EI – F 5 anos a 5 anos e 11 meses Mínimo 20 crianças – máximo 25 crianças 

Fonte: Informações retiradas do documento Diretrizes de Organização da SME/2012-2014.  

O documento explicita ainda que em cada agrupamento será modulado uma 

professora e uma auxiliar por turno, sendo que nos agrupamentos A e B deve-se considerar a 

proporção de um adulto para cada seis crianças, sendo um deles a professora e os demais 

auxiliares de atividades educativas.  

Na pesquisa, ao perguntar às professoras sobre qual seria o sentimento das mesmas 

em relação à rotina de ações desenvolvidas no seu agrupamento, obtive as seguintes respostas:  

São 18 crianças e ficamos em duas profissionais no primeiro semestre, acho muita 

criança para a quantidade de adulto.  

Se fosse uma quantidade menor de crianças nessa turma seria melhor, facilitaria 

muito, até a atenção individual [...]. (Entrevista P02, 03/10/2018).  

A quantidade de crianças por agrupamento, especificamente a quantidade de bebês, 

ali no C também tem outra dificuldade, porque, no C, como tem o desfralde, eles ainda 

são considerados ainda da creche, então no C também deveria ter duas auxiliares pra 

uma professora. Na turma A [...] é muito puxado, em uma turma a gente dá banho em 

18 bebês [...]. (Entrevista P01, 08/10/2018).  

[...] cansativo dar banho em 18, vestir 18, cansativo dar comida pra 18 [...] são muitas 

crianças para um período curto, que voce tem que fazer em todos, dar banho em todos, 

dar comida em todos, [...] o banho chega a 40 min dependendo da quantidade de 

crianças no dia [...]. (Entrevista, P04, dia 03/10/2018).  
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Ao analisar essa última resposta, considerando a relação da quantidade de crianças e 

o tempo gasto, obtém-se um total de pouco mais de 2 minutos por criança para a realização de 

um banho, o que não se configura em uma ação pedagógica, pois o fator tempo para se 

estabelecer uma interação junto à criança não parece ser significativo.  

O quantitativo estabelecido nos documentos, no que se refere a relação professor/ 

criança, a nível nacional, avança quando faz a defesa do sujeito docente que atua junto às 

crianças que estão na Educação Infantil. Contudo, no que se refere a quantidade, considero 

que seja preciso uma análise no caso das crianças de dois anos, pois elas ainda têm 

necessidades básicas a serem atendidas diretamente pelo adulto, de maneira que um 

profissional para atender as demandas, tendo como referência o dia a dia observado durante o 

desenvolvimento da pesquisa, inviabiliza o desenvolvimento de um trabalho com qualidade 

de atendimento para a criança e sobrecarga do sujeito docente.  

No quantitativo referente à relação adulto x criança, tanto na Resolução nº 120 do 

Conselho Municipal de Educação de Goiânia quanto nas Diretrizes Organizacionais da 

RME/GO, a quantidade de adultos por criança é ampliada, porém, considerando a presença de 

um profissional na função de Auxiliar de Atividades Educativas, em parceria com uma 

docente, pode-se identificar nessa relação de trabalho algumas dificuldades.  

O auxiliar apoia o trabalho docente, ou seja, auxilia do desenvolvimento das ações 

junto às crianças, mas não é responsável pelo planejamento e desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, sendo essa uma função docente, visto que possui a formação para exercer tais 

atribuições. A carga horária diária do auxiliar na Instituição é maior que a do sujeito docente, 

respectivamente, seis horas e quatro horas e vinte minutos, sendo que esse sujeito possui o 

trabalho de planejamento, além de registros, relatórios, entre outros que são considerados na 

carga horária não presencial do profissional na Instituição.  

Assim, no campo da educação, observa-se um aspecto que aparece na lógica do 

capital, qual seja, a fragmentação do trabalho intelectual e trabalho manual (FREITAS, 1995; 

VILLAS BOAS, 1993; SILVA, 1993). Nessa lógica, as professoras se caracterizam como 

intelectuais que planejam e também executam, já o auxiliar de atividades educativas tem o 

papel de auxiliar o sujeito docente no desenvolvimento das ações junto às crianças.  

Existe ainda a diferença salarial entre esses profissionais, considerando as funções 

que possuem exigências específicas quanto ao grau de formação. Segundo o último edital de 

concurso público para a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, datado de 2016, um 

docente PEII com 30 horas teria o vencimento de R$2.135,33, podendo ainda receber alguns 

acréscimos conforme estabelece estatuto que regulamenta a função. No mesmo edital, o 
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auxiliar de atividades educativas com 30 horas teria vencimento de R$ 956,77, também tendo 

a possibilidade de acréscimos conforme o estatuto da função.  

Mesmo possuindo funções diferentes, com atribuições diferentes e exigências de 

formação acadêmica específica, essas profissionais estão inseridas nas ações desenvolvidas 

com as crianças, atuando diretamente no processo educativo. Silva (1993) destaca dois 

aspectos dessa realidade: a) o fato de dois profissionais atuarem diretamente com as crianças, 

com diferente formação e função, ser entendida como mais valia, pois os gastos/despesas são 

menores com essa realidade; b) a relação cuidar/educar se dá em todos os momentos e diante 

dessa realidade existe um profissional com formação específica e outro sem formação na área 

da Educação. Nesse contexto, no momento que a auxiliar está sozinha com as crianças, como 

fica o processo educativo que deve ocorrer a todo o momento? 

  Nesse sentido, faço a defesa por um atendimento integral e de qualidade, sem espaço 

ou intervalos para o olhar educativo no atendimento à criança, por compreender que todas as 

mediações, a serem estabelecidas nas relações cotidianas, devam estar imbuídas de 

intencionalidades. Nessa perspectiva, acredito que a presença de um profissional docente deve 

ser garantida em todos os momentos que a criança está na Instituição, considerando ainda um 

quantitativo de docentes, na relação adulto x criança, que possa atender às especificidades da 

criança em cada fase de seu desenvolvimento, primando por um atendimento de qualidade no 

que tange às aprendizagens cotidianas.  

Quanto à estrutura física da Instituição, é pertinente registrar a diferença na estrutura 

predial das salas, uma vez que três agrupamentos utilizam salas mais antigas, de estrutura de 

placa de concreto; material que contribuí para que a temperatura da sala seja elevada em dias 

mais quentes. Já os outros dois agrupamentos utilizam salas novas, de alvenaria.  

A estrutura externa da Instituição é espaçosa, sinalizando, em alguns momentos, a 

preocupação das profissionais em propor ações nos diferentes espaços que compõem a área 

externa da Instituição. Essa utilização dos espaços e a organização dos ambientes revela muito 

sobre a concepção do profissional sobre a criança; sobre o processo de aprendizagem; sobre o 

papel enquanto docente no agrupamento de crianças, bem como a toda a organização coletiva 

da Instituição.  

Enfim, não é possível fazer uma análise sobre a organização do trabalho pedagógico, 

na dimensão da rotina, sem a compreensão das questões que foram suscitadas por meio das 

observações e das entrevistas, as quais possuem relação direta como o presente objeto de 

pesquisa. Compreender em que condições esse trabalho pedagógico acontece, possibilita a 

compreensão de outras dimensões que estão interligadas, considerando que nenhuma 
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dimensão do trabalho se efetiva de forma isolada das demais, ou seja, todas as categorias aqui 

analisadas, incluindo outras tantas que não foram contempladas na presente análise, se 

intercruzam na efetivação da organização do trabalho pedagógico da Instituição.  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa pesquisa de Mestrado teve como objetivo analisar a rotina de atividades com as 

crianças de zero a dois anos em um CMEI da RME/Goiânia, compreendendo as dimensões que 

são consideradas pelos sujeitos docentes de Educação Infantil que estão presentes na 

organização do trabalho pedagógico, sendo consideradas as seguintes questões mediadoras: 1) 

Analisar as concepções de organização do trabalho pedagógico existentes nas áreas da 

Educação e Educação Infantil; 2) Conhecer as rotinas da RME e analisar as dimensões que são 

consideradas pelos sujeitos docentes; 3) Analisar os nexos entre a rotina de atividade com 

crianças de zero a dois anos do CMEI e as dimensões consideradas na organização do trabalho 

pedagógico.  

Por meio de um estudo de caso, foi desenvolvida essa pesquisa empírica. Através de 

metodologias variadas foi possível registrar as informações pertinentes para a realização das 

análises, no que tange às discussões sobre a rotina desenvolvida pelas professoras com as 

crianças de zero a dois anos.  

Diante das informações obtidas e de sua articulação com o objetivo de pesquisa e das 

perguntas mediadoras, vários aspectos do trabalho foram suscitados para se constituírem 

enquanto categoria de análises no contexto dessa dissertação.  

Tendo como referencia inicial a organização do trabalho pedagógico, verticalizando o 

olhar para a rotina, pode-se destacar os aspectos relevantes que se fizeram presentes nas 

informações registradas, chegando às seguintes categorias de análises, sendo elas: rotina e 

cotidiano; articulação do cuidar e educar; concepção de criança e trabalho docente; estrutura e 

condições de trabalho. Entendo que essas categorias, mesmo que analisadas separadamente, 

estejam intrinsicamente relacionadas.  

Sobre a rotina, as análises apontaram que, mesmo sendo considerada importante, não 

foi percebida como uma dimensão do trabalho pedagógico e suas possibilidades no processo de 
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formação da criança de forma integral, mas sim, conceituada como algo repetitivo; que cansa; 

que esgota; que aprisiona. Portanto, seu significado esteve vinculado a uma concepção de que 

ela é importante, pois é preciso que as crianças se adequem aos padrões de comportamento – 

hora de dormir, de brincar, de comer, de tomar banho, entre outras. Assim, a rotina foi 

concebida como uma representação de horários a serem efetivados.  

O termo rotina, se concebido em uma perspectiva do senso comum, possui uma 

conotação pejorativa, ou seja,  algo enfadonho, cansativo ou corrido, mas considerando uma 

instituição de educação, faz-se necessário compreender o significado do termo, dentro desse 

contexto.  

As ações de higiene e alimentação também são indicadas como motivo ou justificativa 

de uma rotina cansativa e exaustiva, ressaltando ainda que essas ações ocupam o tempo em 

demasia, prejudicando a realização das “atividades” planejadas ou limitando o tempo que as 

professoras têm para o desenvolvimento de ações de natureza “educativa”. Nesse sentido, duas 

questões foram destacadas, sendo a primeira, referente à articulação do cuidar e educar, e a 

segunda sobre o tempo das professoras com as crianças. 

A articulação do cuidar e educar, no campo do discurso, aparece como algo já 

internalizado, pois os docentes afirmam a indissociabilidade das duas dimensões, mas na prática 

pedagógica essa articulação ainda se restringe aos momentos de “cuidado”, pelos quais é 

possível educar, sendo que essa ação está indicada muitas vezes em atitudes como nomear as 

partes do corpo; nomear os alimentos; explicação sobre a importância das ações de higiene, da 

alimentação e do repouso. Assim, as ações desenvolvidas ainda são percebidas como as de 

cuidado, pelas quais também se pode educar, ou ações de educar em que também se pode cuidar.  

Minha compreensão dessa articulação se refere à simultaneidade em que as duas 

dimensões ocorrem, uma vez que o cuidado não está relacionado somente ao corpo, mas 

também ao afetivo e ao intelectual, assim como a educação também está vinculada a esses três 

aspectos. O cuidar na Educação Infantil significa olhar para o outro em todas as suas dimensões, 

assim como o educar. Uma vez que o ato educativo esteja pautado na perspectiva de 

aprendizagem e desenvolvimento por meio das relações entre os sujeitos e nas mediações 

estabelecidas, a articulação do educar e cuidar se dá nessas mediações, ou seja, quando ocorrem 

com os diferentes sujeitos e nos diferentes momentos vivenciados pelas crianças na Instituição.  

Assim, é por meio dessas mediações que os sujeitos dão significado as ações, reações, 

gestos, movimento, ou seja, dão significado ao mundo. Dessa forma, a criança se apropria 

dessas informações externas ao internalizar esse aprendizado. Assim, desde as aprendizagens 

relacionadas às práticas sociais até os conhecimentos, a articulação do cuidar e do educar deve 
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acontecer. Tal perspectiva indica a defesa de que as instituições tenham docentes em período 

integral com as crianças, uma vez que essa instituições se constituem em um espaço educativo 

no qual a educação se dá em todos os momentos.  

Ainda, nessa perspectiva de fragmentação das ações de cuidar e educar,  a visão de 

que as ações de “cuidado” se sobrepõem as “atividades pedagógicas” refletem uma 

desvalorização das aprendizagens relacionadas às práticas sociais em detrimento a uma ação ou 

momento, no qual, muitas vezes, é dirigido pela professora com o objetivo de trazer algum 

conhecimento para a criança ou promover alguma aprendizagem em determinada área do 

desenvolvimento. Tal pensamento reflete uma desvalorização das aprendizagens das crianças 

relacionadas às práticas sociais tais como, comer, vestir, se cuidar, higienizar-se, ou seja, ações 

que não são aprendidas naturalmente e que se constituem por meio de práticas inseridas em 

uma cultura, bem como possibilitam a humanização da criança.  

A desvalorização dessas aprendizagens, em detrimento das aprendizagens que se dão 

no momento da “atividade pedagógica”, refletem concepções acerca do próprio trabalho 

docente na sua atuação da Educação Infantil, uma vez que o sujeito docente deve compreender 

o objetivo dessa etapa da educação para proporcionar as aprendizagens que são significativas 

para a criança em seu desenvolvimento integral.  

Nesse sentido, também destaco as falas das professoras com relação à quantidade de 

ações a serem desenvolvidas e o curto espaço de tempo, pois ao analisar essa relação pode-se 

encontrar fundamentos em tais afirmações, uma vez que as ações relacionadas ao atendimento 

das necessidades básicas das crianças – alimentação, higiene e sono – são diárias e acontecem 

durante o período que o docente está atuando junto ao agrupamento naquele período (matutino 

ou vespertino), sendo um total de 4h20min em cada turno. Considerando a faixa etária das 

crianças e, por sua vez, o grau de dependência delas no desenvolvimento dessas ações, bem 

como a quantidade de crianças por adulto em cada agrupamento, procede a afirmativa das 

professoras quando destacam que são muitas atividades para um curto espaço e tempo.  

Auxiliar na alimentação, no banho e nas demais necessidades individuais de crianças 

menores de dois anos, demanda tempo, considerando ser por meio dessas relações que o 

processo de mediação deva se desenvolver, de forma a contribuir qualitativamente para o 

desenvolvimento das crianças. Assim, essa realidade precisa ser analisada e, diante das 

possibilidades reais, verificar o que é possível para minimizar as consequências, não deixando 

de lado a articulação das dimensões de cuidado e educação, valorizando as aprendizagens que 

se dão nesse contexto.  
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A concepção de criança por parte dos profissionais é fundamental para a organização 

do trabalho pedagógico, em todas as suas dimensões, pois partindo da concepção do 

profissional, ele irá pautar toda sua organização de ações, bem como a forma que irá conduzi-

las. O que a pesquisa evidenciou foi a existência de contradição nessa concepção de criança na 

prática, pois no discurso está “claro” a concepção de um sujeito de direitos, mas quais são esses 

direitos? Como a criança aparece nos planejamentos e nas ações desenvolvidas? 

Nesse sentido, mesmo me deparando com concepções que compreendem a criança 

como sujeito abandonado pela família, por permanecer o dia todo na Instituição, ou ainda a 

criança que precisa ficar quieta e ser obediente, também foi possível perceber a concepção de 

criança ativa e participativa, visto que se comunica e se expressa em diferentes momentos e por 

meio de diferentes formas. É sabido que a concepção de criança é uma construção cultural e, 

principalmente, histórica, pois ao longo dos anos vem sendo discutida, não somente no campo 

da teoria, mas também da prática.  

Não diferente das demais categorias, as concepções de criança são percebidas na 

efetivação da rotina dos agrupamentos, pois a forma como o sujeito docente concebe a criança 

está implícita no desenvolvimento de uma determinada proposta de ação; na forma como o 

profissional age ou reage a uma necessidade da criança, dentre outros momentos. O cotidiano 

da Instituição apresenta elementos para compreender como a criança é concebida nesse espaço. 

Ressalto aqui que cotidiano e rotina não são a mesma coisa, pois, a rotina se defini 

pela organização de um contínuo de ações, intencionais, que organiza o meio no qual as crianças 

se inserem e como as ações propostas. Dessa forma, a rotina enquanto planejamento se 

caracteriza pela organização continua de algo que se é esperado. A rotina se insere dentro do 

cotidiano, o qual, por sua vez, abre a possiblidade para o que não está previsto; para o 

inesperado; para o que sai do planejado e para o que deve ter espaço para acontecer. Assim, é 

preciso que cada vez mais se compreenda a concepção de criança enquanto sujeito ativo e 

participativo; que se comunica e se expressa; que aprende e se desenvolve por meio das relações 

que estabelece.  

Cabe ressaltar que todas as informações para a definição e análises das categorias estão 

vinculadas aos registros referentes às práticas e concepções de profissionais que atuam com 

crianças de zero a dois anos. Tal fato, me possibilitou a compreensão dessas categorias diante 

da realidade e da especificidade desse atendimento. Reafirmo que o atendimento de crianças 

menores de dois anos possui uma especificidade, uma vez que as crianças ainda possuem uma 

dependência significativa dos adultos para o atendimento de suas necessidades básicas – 

higiene, alimentação, repouso, locomoção – bem como nas demais ações nas quais se inserem. 
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Em virtude disso, as ações entendidas como práticas sociais, sendo as primeiras aprendizagens 

dessas crianças, não ficam tão evidentes ou subsumidas no processo, uma vez que não são 

valorizadas enquanto situações aprendidas, sendo, muitas vezes, percebidas como 

aprendizagens que se dão naturalmente.  

Diante das análises apresentadas no presente estudo, pode-se encontrar algumas 

concepções que não dialogam com a visão de Educação Infantil defendida nessa pesquisa, visto 

que foram identificadas concepções e práticas, por vezes contraditórias. Também indicaram 

profissionais inquietos, buscando qualificar sua prática docente, mesmo diante de algumas 

limitações. Nesse sentido, pode-se observar iniciativas significativas na ação educativas com 

as crianças menores de dois anos, indicando a busca pela qualificação na atuação docente.  

Reitero aqui minha concepção de rotina enquanto um contínuo de ações desenvolvidas 

de forma sistemática e com intencionalidade, como forma de organizar as ações do meio e dos 

projetos, considerando a concepção de criança; o processo de aprendizagem e desenvolvimento; 

a articulação do cuidar e educar; bem como o papel do sujeito docente de Educação Infantil, 

tendo como referência os objetivos dessa etapa da educação, além de outras dimensões que 

compõem a organização do trabalho pedagógico. Vale destacar que as condições de trabalho 

desse profissional se constituem em um aspecto que também interfere na efetivação do seu fazer 

pedagógico, bem como na organização, de forma a garantir a presença de uma profissional 

docente em todos os momentos de atendimento da Instituição.  

Enquanto processo histórico, estamos, em todos os momentos, descontruindo 

concepções arcaicas e construindo novas. Rever, analisar e refletir continuamente sobre essas 

concepções; sobre como elas se efetivam na prática cotidiana e como podemos qualificá-las a 

cada dia, indica uma postura qualificada enquanto professora, para a superação de paradigmas 

e o planejamento de novas formas de conceber meu trabalho com as crianças da Educação 

Infantil.  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA INFÂNCIA E SUA EDUCAÇÃO EM 

DIFERENTES CONTEXTOS 

 

 

Goiânia, 15 de dezembro de 2017. 

 

Of. s/n. 

À 

Manuel do Bonfim Rodrigues de Souza 

Diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Esportes de 

Goiânia-GO 

 

Assunto: Solicitação de autorização para realizar pesquisa na Rede Municipal de 

Educação de Goiânia - GO 

 

 Pelo presente, requeremos a Vossa Senhoria autorização para que Dayanna Cristine 

Gomes Rosa Bezerra, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação – 30ª Turma 

(FE/UFG) e membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC), possa realizar pesquisa nesta Rede Municipal de Educação, 

tendo em vista a elaboração de sua Dissertação de Mestrado em Educação, sob a minha 

orientação. 

 A pesquisa, que possui o título provisório “A organização do trabalho pedagógico 

junto às crianças de 0 a 2 anos: um olhar sobre a rotina”, propõe investigar “Como o 

trabalho pedagógico é pensado e executado por professores (as) que atuam com crianças de 0 

a 2 anos, nos diferentes momentos do cotidiano e da rotina de instituições de educação infantil 

do município de Goiânia?”. A fim de responder a problematização de sua pesquisa, a mestranda 

necessitará aplicar questionários junto aos (as) professores (as) que atuam nos agrupamentos 

nessa faixa etária, bem como realizar pesquisa empírica em uma das instituições, tendo como 

critério o atendimento as crianças nessa faixa de idade (zero, um e dois anos), seja agrupamento 

por idade ou misto. No acompanhamento em campo, serão utilizadas as metodologias de 

observação, entrevista com as professoras, leituras de planos de aulas e registros das 

professoras, além de registros diversos realizados pela pesquisadora. Também será realizada a 

leitura da proposta politico pedagógica da RME e da instituição, considerando a fundamentação 

referente ao objeto da pesquisa. 

Assim solicitamos autorização para a pesquisa de campo, bem como o acesso aos 

documentos que orientam e normatizam as políticas educacionais da Educação Infantil no 

município. Por se tratar de pesquisa com professoras e observação das rotinas desenvolvidas 

junto às crianças, destacamos que iremos disponibilizar o termo de autorização para a realização 

de pesquisa que será assinado pelos profissionais e pelas famílias. Os dados das entrevistas, 

filmagens e demais materiais de pesquisa constituídos no campo serão utilizados para análise, 

de acordo com o objeto de pesquisa, e irão compor, posteriormente, o banco de dados do Núcleo 

de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (FE/UFG). 

Solicitamos também, junto a Gerência de Educação Infantil da SME, a indicação de 5 

(cinco) instituições que atendam a faixa etária definida na pesquisa e que tenham a data de 
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fundação mais antiga, para dentre estas, verificar qual aceitará participar enquanto campo de 

investigação. 

Encontra-se anexo ao oficio, o projeto de pesquisa, onde as informações estão 

detalhadas. A pesquisadora Dayanna Cristine se coloca a disposição para quaisquer 

esclarecimentos através do telefone (62) 99156-4777,  

Desde já salientamos a importância dessa articulação com a Secretaria Municipal de 

Educação e Esportes de Goiânia, como forma de colaborarmos para a melhor compreensão da 

educação das crianças na rede pública municipal. 

 

Nestes termos, já agradecemos o apoio. 

 

 

 

______________________________ 

Dra. Vanessa Gabassa 

 

Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação/UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

PESQUISA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) professor (a), 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa de 

Mestrado intitulada: “A Organização do trabalho pedagógico junto às crianças de 0 a 2 anos: um 

olhar sobre a rotina”, tendo como pesquisadora responsável a prof.ª Dayanna Cristine Gomes Rosa 

Bezerra, mestranda em Educação pela UFG. A pesquisa apresentada tem como objetivo conhecer 

quais os aspectos são considerados pelo professor para o planejamento e desenvolvimento das 

ações pedagógicas, fazendo um recorte para as atividades que compõe as rotinas nos 

agrupamentos de crianças de zero a dois anos, buscando compreender os pressupostos teóricos 

que fundamentam a ação profissional junto às crianças dessa faixa etária.  

A presente pesquisa está vinculada ao Projeto “Políticas Públicas e Educação da 

Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de 

Estudos e Pesquisas da Infância e sua educação em Diferentes Contextos – NEPIEC/UFG. 

Sua participação nessa pesquisa será de extrema importância, pois, contribuirá 

para compreender sobre a organização do trabalho pedagógico junto às crianças de 0 a 2 

anos.  

Os procedimentos metodológicos propostos para o desenvolvidos da pesquisa 

consistem em: observação, registro em diário de campo, questionário, entrevistas, leituras de 

documentos da instituição que subsidiam o trabalho pedagógico (PPP, planos de aulas e outros 

registros pertinentes). Informo que a entrevista será transcrita e você receberá uma cópia para 

que possa averiguar a autenticidade das informações repassadas no momento da realização da 

mesma.  

A presente pesquisa não visa constranger ou violar os diretos dos seus participantes e 

vale ressaltar que você pode desistir de participar a qualquer momento. Sua recusa não 

ocasionará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora e/ou instituição, entretanto 

gostaríamos de contar com a sua colaboração.  

As informações obtidas serão utilizadas para atender aos objetivos fins da pesquisa, 

sua identidade como participante será mantida em sigilo sendo assegurado que, em nenhum 

momento, você será identificado (a). Será entregue a você uma cópia deste termo com nome, 

endereço e telefone da pesquisadora e coloco-me à disposição para esclarecer suas dúvidas 

sobre a pesquisa, podendo também entrar em contato com a orientadora da mesma, prof.ªDrª 

Vanessa Gabassa, através do e-mail: vanessagabassa@gmail.com.  

mailto:vanessagabassa@gmail.com
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O presente termo deverá ser assinado em duas vias, sendo a primeira de guarda e 

confidencialidade da pesquisadora responsável e a segunda ficará sob sua responsabilidade para 

quaisquer fins.  

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

abaixo assinado (a), fui informado (a) do teor da pesquisa, declaro estar ciente das condições e 

metodologias a serem desenvolvidas e concordo em colaborar com o desenvolvimento da 

mesma, estando ciente de que a qualquer momento poderei retirar meu consentimento para 

participação na pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________             

Goiânia:____/_________/2018 

Assinatura do participante 

 

 

______________________________________________             

Goiânia:____/_________/2018 

Assinatura do pesquisador  

 

Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra – Mestranda em Educação da Universidade Federal de 

Goiás. Residente na Rua 2B, qd 09, lt 03, Conjunto Fabiana. Goiânia – Goiás, telefones para 

contato: (62) 991564777. E-mail: dayannabezerra@gmail.com 

mailto:dayannabezerra@gmail.com
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APÊNDICE C – Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

PESQUISA DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Prezado/a professor, 

Esta pesquisa visa compreender como a rotina dos agrupamentos de crianças de 0 a 2 anos 

vem sendo pensada, planejada e desenvolvida pelas professoras, em instituições de Educação Infantil 

e integra-se ao projeto “Políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, concepções, 

projetos e práticas”, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 

Diferentes Contextos (NEPIEC), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

(FE/UFG), sob a coordenação geral da professora Drª Ivone Garcia Barbosa. 

Parte dos dados da investigação constará na dissertação de mestrado de Dayanna Cristine 

Gomes Rosa Bezerra, intitulada “A Organização do trabalho pedagógico junto às crianças de 0 a 

2 anos: um olhar sobre a rotina” como membro do NEPIEC e aluna do Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) da FE/UFG. A pesquisa de mestrado está sob a orientação da Prof. Drª Vanessa 

Gabassa e co-orientação do Profº Drº Marcos Antônio Soares. 

 O questionário tem por objetivo realizar um levantamento de informações referente 

aos professores que atuam nos agrupamentos de crianças entre 0 a 2 anos no município de 

Goiânia. Conforme exige a ética no processo de pesquisa, asseguramos que sua identidade será mantida 

em total sigilo, e serão utilizados nomes fictícios e/ou siglas (por exemplo, professora 1, 2; Cmei A, B 

etc) na análise dos dados e apresentação dos resultados. 

Sua participação, respondendo com clareza a todas as questões, é de suma importância, para 

que tenhamos a maior fidelidade dos dados e para que possamos avançar na compreensão das questões 

relativas à educação das crianças de 0 a 2 anos. 

 Desde já agradecemos sua disponibilidade e colaboração, nos colocando à disposição para 

esclarecer quaisquer dúvidas.  

 

Mestranda Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra (NEPIEC/PPGE/FE/UFG) 

E-mail: dayannabezerra@gmail.com/ fone: (62) 991564777 

 

Orientadora ProfªDrª Vanessa Gabassa(PPGE/FE/UFG) 

E-mail: vanessagabessa@gmail.com 

Co-orientadorProfº Marcos Soares (NEPIEC/FAV/UFG) 

E-mail: marcossoares.ufg@gmail.com 
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Nº_______________________ 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - GOIÂNIA/GO  

PERFIL PROFISSIONAL DO (A) PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome completo (utilizado apenas para conhecimento das pesquisadoras) 

________________________________________________________________________

__ 

2. Endereço:_____________________________________________________________

__ 

3. Telefone:____________________________  WhatsApp: 

_________________________ 

E-mail: 

___________________________________________________________________ 

4. Estado 

Civil:____________________________________________________________ 

5. Idade:________________________________________________________________

__ 

6. Tem filhos? (______) Quantos? (___) 

Idade(s) do(s) filho(s) 

________________________________________________________ 

7. Com quem divide a sua 

habitação:___________________________________________ 

8. Quantas pessoas participam da renda familiar: 

_________________________________ 

9. Em relação à sua cor/raça, você se autodeclara: (marque apenas uma resposta) 

(  ) Branco/a.  

(  ) Negro/a.  

(  ) Pardo/a (mestiço/a) 

(  ) Amarelo/a (de origem asiática).  

(  )  Indígena. 

 

 

II - DADOS SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

1. Desde que idade trabalha e em que já trabalhou? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

2. Tempo que trabalha na 

Educação:____________________________________________ 

3. Tempo que trabalha na Educação Infantil e funções/cargo que exerceu e exerce:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

4. Cmei/CEI em que atua (instituição em que se realiza essa pesquisa): 

______________________________________________________________________

__ 

5. Quantidade e faixa etária das crianças do seu agrupamento (no caso de professor 

regente): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

6. Horário de trabalho no CMEI/CEI (instituição em que se realiza essa pesquisa): 

______________________________________________________________________

__ 

7. Qual a sua carga horária de trabalho na educação infantil? 

(   ) 20 horas (   ) 30 horas (   ) 40 horas (   ) 60 horas  

8. Remuneração recebida: 

(   ) Piso salarial (especificar:________________) 

(   ) 1 salário mínimo 

(   ) 1 a 2 salários mínimos 

(   ) 2 a 4 salários mínimos 

(   ) 4 a 8 salários mínimos 

(   ) mais que 10 salários mínimos 

 

9. Trabalha em outra instituição?  

(   ) Sim   (   ) Não 



128 
 

10. Nome da outra 

instituição:________________________________________________ 

11.  Quantidade e faixa etária das crianças do seu agrupamento: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

12. Horário de trabalho no Cmei/CEI/ Escola:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 

 

III - DADOS SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO  

 

1. Formação Acadêmica (poderá marcar mais de uma alternativa) 

1.1 Formação inicial 

(  ) Graduação em Pedagogia 

(  ) Instituição pública.   (  )  Instituição particular.   

(  ) presencial       (  ) a distância 

(  ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:_____________Ano de término do curso:_____________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

__________________________________________________ 

(  ) Curso Normal Superior 

(  ) Instituição pública.     (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 
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Ano de início do curso:_____________         Ano de término do curso:________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: ______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

_________________________________________________ 

 

(  ) Curso de Magistério, em nível Médio 

(  ) Instituição pública.     (  ) Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

(  ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:________________Ano de término do curso:__________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: _________________________________ 

 

Outra Graduação. Qual? 

___________________________________________________ 

(  ) Instituição pública.     (  ) Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

( ) aos fins de semana   ( ) período noturno na semana  

( ) realizado no horário de trabalho    ( ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:________________ Ano de término do curso:__________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

__________________________________________________ 

1.2Pós-Graduação 

(  ) Especialização em Educação Infantil 

(  ) Instituição pública.    (  )  Instituição particular.   

(  ) presencial       (  ) a distância 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  
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(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:__________________Ano de término do curso:________________ 

 O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

__________________________________________________ 

 

Outra Especialização. Qual? 

_________________________________________________ 

(  ) Instituição pública.      (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) à distância 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:__________________Ano de término do 

curso:_________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

_________________________________________________ 

 

(   ) Mestrado 

(  ) Instituição pública.     (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:_________________Ano de término do 

curso:__________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 
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Responsável pelo pagamento: 

_________________________________________________ 

 

(   ) Doutorado 

(  ) Instituição pública.      (  )  Instituição particular.    

(  ) presencial       (  ) a distância 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (   ) realizado no contra turno   

Nome da Instituição e 

local:___________________________________________________ 

Ano de início do curso:_____________Ano de término do curso:____________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

_________________________________________________ 

 

IV - DADOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA  

1. Você participa de cursos de formação continuada relacionados à Educação Infantil?  

(   ) sempre (  ) algumas vezes (  ) raramente (  ) nunca 

 

2. Neste momento está realizando algum curso? (   ) sim       (   ) não 

Nome do Curso: __________________________________________________________ 

Instituição promotora do curso: _______________________________________________ 

Carga horária e local em que é realizado: ________________________________________ 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contra turno   

Início:__________________                        Término: __________________________ 

O Curso é pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: _______________________________ 

Responsável pelo pagamento: ________________________________________________ 

 

V - OUTROS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

1. Outros cursos que já realizou e que achou significativos para sua atuação como docente 

na Educação Infantil: 

Curso 1. 

Nome do Curso: ___________________________________________________________ 
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Instituição promotora do 

curso:________________________________________________ 

Carga Horária e local em que foi 

realizado:_______________________________________  

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contraturno 

Início:___________________       Término: ______________________________ 

O Curso foi pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: ______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

_________________________________________________ 

Motivos pelos quais escolheu este curso. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

 

Curso 2. 

Nome do Curso: ___________________________________________________________ 

Instituição promotora do 

curso:________________________________________________ 

Carga horária e local em que foi realizado:_______________________________________ 

(  ) aos fins de semana   (  ) período noturno na semana  

(  ) realizado no horário de trabalho    (  ) realizado no contraturno 

Início:__________________     Término: _____________________________ 

O Curso foi pago?  (   ) sim  (   ) não    Valor do curso: ______________________________ 

Responsável pelo pagamento: 

_________________________________________________ 

Motivos pelos quais escolheu este curso. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 

 

 

VII - NFORMAÇÕES CULTURAIS 

 

1. Indique as suas principais fontes de informação, leitura e estudo: (poderá indicar mais 

de uma opção) 

(  )  Livro. 

(  )  Periódico científico. 

(  )  Internet. 

(  )  Jornal escrito. 

(  )  Revistas. 

(  )  Outras. Especifique: 

______________________________________________________ 

 

2.  Além da atividade escolar e profissional, indique outra/s atividade/s que você realiza 

habitualmente: (poderá indicar mais de uma opção) 

(   )  Artística e cultural.        

(   )  Esportiva. 

(   )  Político-partidária. 

(   )  Religiosa. 

(   )  Sindical. 

(   )  Outra. Especifique: _____________________________________________________ 

(   )  Nenhuma. 

 

VII - INFORMAÇÕES SOBRE SUA PRÁTICA E DESENVOLVIMENTO 

PROFISSONAL 

 

1. Indique a(s) área(s) temática(s) que lhe interessam para escolha de um momento formativo 

(se desejar pode assinalar mais de uma alternativa): 

(    ) Educação, enfatizando Educação Infantil 

(    ) Educação, enfatizando Creche 

(    ) Educação, enfatizando pré-escola 

(    ) Educação, enfatizando prática pedagógica na Creche 

(    ) Educação, enfatizando prática pedagógica na Pré-escola 

(    ) Educação, outras ênfases. Quais?_____________________________________________ 

(    ) Outras áreas que não a Educação 

 

2.  Quais as fontes de estudos e pesquisasque você utiliza para planejar o trabalho com as 

crianças de 0 a 2 anos de idade? Elenque os mais utilizados por você: 

Fonte de pesquisa/material/recursos Sempre De vez em 

quando 

Raramente Nunca 

uso 

Livros ou texto sobre Educação Infantil     
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Livros ou textos sobre educação em geral     

Livro ou textos sobre crianças e/ou 

desenvolvimento infantil 

    

Livros didáticos para Educação Infantil     

Periódicos/Revistas especializadas na área 

de Educação Infantil 

    

Blogs e/ou Sites na internet     

Documentação/Legislação     

Vídeos     

Outros 

(especificar): 

     

     

     

 

3. Espaço para outras considerações e/ou informações que você deseja acrescentar sobre o 

trabalho pedagógico, principalmente no que se refere à rotina das crianças de 0 a 2 anos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Data de preenchimento do questionário: _____/______/______ 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da (o) participante 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista 

Pesquisadora: Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

I - IDENTIFICAÇÃO 

1 – Qual agrupamento você atua e o turno? Qual a carga horária? 

2 – Trabalha em outra instituição e/ou outra profissão? Qual a turma, turno e carga horária?  

II - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

1 – Fez magistério? 

2 – Fez Pedagogia? O que lhe levou a escolher esse curso? 

3 – Possui algum outro curso superior e/ou profissionalizante? 

4 – Possui pós-graduação? Em qual área? O que te motivou a dar continuidade em sua 

formação? 

5 – Sua formação acadêmica lhe proporcionou conhecimentos básicos para atuação na 

Educação Infantil? (considerando crianças entre 0 a 2 anos) 

6 – Você participa de ações para sua formação continuada? 

III – ATUAÇÃO PEDAGÓGICA 
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1 – Porque atuar na Educação Infantil?  

2 – Atuar com crianças dessa faixa etária (entre 0 a 2 anos) foi uma escolha sua? Por quê? Como 

se deu sua modulação no agrupamento? Há quanto tempo atua com essa faixa etária? 

3 – Quando iniciou o trabalho com as crianças, que conhecimentos você tinha para subsidiar 

sua atuação profissional? 

4 – Hoje em dia quais os conhecimentos você acha que são necessários para seu trabalho?  

5 – Qual seu sentimento em relação ao trabalho desenvolvido com as crianças nessa idade? 

6 – Considerando a pesquisa referente à organização do trabalho pedagógico, qual sua 

concepção/conceito/compreensão sobre os aspectos:  

a) Educar e Cuidar  

b) Rotina (qual a função, objetivo, importância) o que deve ser considerado? 

c) Cotidiano 

d) Atividade 

e) Planejamento 

f) Organização do tempo e espaço 

g) Escuta da criança 

7 – Quando você faz o seu planejamento: (no caso do coordenador, como ele orienta e reflete 

com os professores) 

✓ Quais os aspectos/elementos são observados e considerados para a organização e 

desenvolvimento das ações?  

✓ Quais as ações compõem a rotina e como ela é pensada/planejada? Existem outras 

ações que não entram na rotina? Como são denominadas? 

✓ Quem/como foram/são definidos os tempos das ações de refeições, banho, parque, 

sono? E as demais ações?  

✓ Pensar tempo, espaço e matérias? Estruturação da sala e ornamentação? 

8 – A instituição propõe momentos coletivos entre as crianças? Como essa ação esta 

estruturada? 

9 – TURMA A – Uso do bebê conforto: 

✓ Quando iniciou? 

✓ PPP prevê uso de colchões? Por que a troca para bebe conforto? 

10 – Quais as facilidades e dificuldades no desenvolvimento das ações junto às crianças? 

11 – Considerando o seu dia-a-dia, quando você pensa na rotina do agrupamento qual a sua 

sensação?  Qual o sentimento? Por quê? 

12 – O que você aponta como maiores desafios?  

COORDENAÇÃO 
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Plano de formação é sobre rotina. Qual q maior angustia ou dificuldade dos profissionais em 

relação à rotina? Porque esse tema surgiu como um problema na instituição? 

Com os estudos desenvolvidos até o momento já se percebe alguma mudança?   
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ANEXOS A – Agrupamento C (2018): Plano semanal (04 a 08 de junho) 
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ANEXOS B – Agrupamento A (2018): Plano semanal (11 a 15 de junho) 

 
 

 



142 
 

 

 

 



143 
 

 

 

 



144 
 

 

 



145 
 

ANEXOS C – Agrupamento A (2018): Plano semanal (15 a 23 de maio) 
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ANEXOS D – Agrupamento A (2018): Plano semanal (04 a 08 de junho) 
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ANEXOS E – Edital: Concurso (anexo I e II) 
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