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DALL SANTO, Iara Aparecida Deitos. Pensar e implementar a pré-escola de um 
jeito diferente: percurso e impressões iniciais acerca das salas ambientes. 2020. 
92f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-
Oeste, Guarapuava, 2020. 
 
   RESUMO  

 
O objetivo geral do estudo foi explicitar o desenvolvimento do projeto de implantação 
de salas ambientes para a pré-escola, identificando possibilidades, desafios e 
dificuldades encontradas pelos professores. Quanto à metodologia, trata-se de 
pesquisa qualitativa, que partiu de um estudo bibliográfico e pesquisa de campo com 
ação participante e realização de entrevista com profissionais em um Centro 
Municipal de Educação infantil da Cidade de Mangueirinha, Paraná. A 
fundamentação teórica deste trabalho ancora-se nos estudos de Sommerbalder 
(2017), Guimarães (2011), Franco (2016), Côco (2018), Fochi (2016), Oliveira 
Formosinho e Formosinho (2017), Corsino (2010), Dornelles (2001), Barbosa (2009), 
entre outros que discutem a organização do trabalho pedagógico com crianças de 0 
a 6 anos de idade, refletindo sobre as rotinas, o brincar, a indissociabilidade entre 
cuidado e educação e docência na Educação Infantil. Também Tuan (2013), Horn 
(2001, 2007), Hermann (2005), Edwards, Formann e Gandini (1999), Hoyuelos 
(2006), Forneiro (1998), Borges (2016), Farias e Salles (2012), que abordam sobre a 
organização dos espaços e sua transformação em ambientes, dentre outros 
pesquisadores. A organização da Educação Infantil ancora-se nos princípios legais e 
documentos orientadores, os quais destacam a importância da estruturação 
adequada do espaço físico e como, a considerar as relações estabelecidas, temos o 
conceito de ambiente. Nesse sentido, os espaços-ambientes são considerados 
elementos estruturantes, pela sua dimensão estética e formativa, diretamente 
implicados na educação das crianças. Projetar e organizar a pré-escola desde seu 
espaço até uma proposta de trabalho que considere as especificidades das crianças 
pequenas foi o desafio apresentado e compartilhado. Do ponto de vista dos 
profissionais atuantes nessa empreitada, foi recorrente nas falas dos sujeitos a 
necessidade de formação continuada que problematize os desafios de pensar a 
educação de crianças de 4 e 5 anos de idade, sendo igualmente importante 
investimento na estruturação de espaços, aquisição de materiais que promovam 
uma formação mais autônoma, participativa e humana na Educação Infantil. 
Explicitar o percurso de concepção da proposta, implementação e os desafios 
iniciais vivenciados pelos profissionais revela que é possível pensar a pré-escola de 
um jeito diferente, comprometida com a qualidade da educação ofertada. 
Palavras-chave: Educação Infantil; Espaço; Ambiente; Autonomia; Interação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DALL SANTO, Iara Aparecida Deitos. Think and implement the preschool in a 
different way: route and initial impressions about the ambient rooms. 2020. 92f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Centro-Oeste, 
Guarapuava, 2020. 

ABSTRACT 

 
The legal advances that contemplate the education of young children have marked 
the last decades, but they still face difficulties for implementation, especially with 
regard to pedagogical practices and the organization of physical spaces, which 
impact on a quality early childhood education that excels in human and 
emancipatory. The general objective of the study was to explain the development of 
the project for the implementation of environmental rooms for the preschool, 
identifying possibilities, challenges and difficulties encountered by teachers. As 
specific objectives we seek to make explicit the functions and objectives of Early 
Childhood Education according to the guiding documents in the area; recognize the 
role of physical space in achieving pedagogical goals based on interactions and 
games; to present the planning and execution trajectory of the reorganization of the 
pre-school proposal in a municipality in Paraná and; to analyze how this change has 
impacted on the pedagogical practice of teachers regarding work in preschool, 
identifying positive points, challenges and difficulties. The theoretical basis of this 
work is anchored in the studies of Sommerbalder (2017), Guimarães (2011), Franco 
(2016), Côco (2018), Fochi (2016), Oliveira Formosinho and Formosinho (2017), 
Corsino (2010), Dornelles (2001), Barbosa (2009), among others who discuss the 
organization of pedagogical work with children from 0 to 6 years old, reflecting on 
routines, playing, the inseparability between care and education and teaching in 
Early Childhood Education. Also Tuan (2013), Horn (2001, 2007), Hermann (2005), 
Edwards, Formann and Gandini (1999), Hoyuelos (2006), Forneiro (1998), Borges 
(2016), Farias and Salles (2012), which address the organization of spaces and their 
transformation into environments, among other researchers. As for the methodology, 
it is a qualitative research, which started from a bibliographic study and field research 
with participant action and an interview with professionals in a Municipal Center for 
Early Childhood Education in the City of Mangueirinha, Paraná. The organization of 
Early Childhood Education is based on the legal principles and guiding documents, 
which highlight the importance of the proper structuring of the physical space and 
how, considering the relationships established, we have the concept of environment. 
In this sense, spaces-environments are considered structural elements, due to their 
aesthetic and formative dimension, directly involved in the education of children. The 
challenge presented and shared was to design and organize the preschool from its 
space to a work proposal that considers the specificities of young children. From the 
point of view of the professionals working in this endeavor, there was a recurrent 
need in the subjects' speeches for continuing education that problematized the 
challenges of thinking about the education of 4 and 5-year-old children, being equally 
important investment in structuring spaces, acquisition materials that promote a more 
autonomous, participatory and human formation in Early Childhood Education. 
Explaining the way in which the proposal was conceived, implemented and the initial 
challenges experienced by the professionals reveals that it is possible to think of the 
preschool in a different way, committed to the quality of the education offered. 
Keywords: Early Childhood Education; Space; Environment; Autonomy; Interaction. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A experiência da docência com crianças pequenas deu-se incialmente com o 

estágio obrigatório do Curso Normal e depois com um pequeno grupo do maternal 

de uma escola particular. Como tantos professores, fui me constituindo com as 

experiências da prática, me reorganizando. Trabalhei 20 horas semanais por 15 

anos na rede particular, com o Maternal e, no outro período, com Ensino 

Fundamental, na rede pública. Sentia-me bem com as crianças, gostava do que 

fazia, porém sabia que precisava me aperfeiçoar, e no percurso graduei-me em 

Pedagogia e fui compreendendo melhor o desenvolvimento das crianças e como 

organizar a prática pedagógica. Nos anos seguintes fiz duas especializações, de 

Gestão Escolar e Educação Infantil, que acabaram sendo fundamentais para o posto 

profissional que ocupo. 

 Na docência como professora em duas instituições, uma particular e outra 

pública, me incomodava a diferença no atendimento aos direitos das crianças e as 

oportunidades oferecidas. O discurso de que as crianças das escolas públicas não 

conseguiriam se desenvolver como às das instituições privadas provocou-me a 

buscar desenvolver um trabalho que, mesmo considerando as diferenças de cada 

grupo, estivesse assentado em concepções claras de criança, ensino e 

aprendizagem, na tentativa de oportunizar as melhores experiências nos dois 

contextos. Em muitas situações isso só foi possível com o apoio da gestão das 

instituições. 

   Com o passar dos anos persistiu o discurso de que na rede municipal a 

Educação Infantil era um depósito de crianças, as quais não estavam sendo 

atendidas com qualidade. Com alguns anos de experiência na docência, em 2009 fui 

convidada pela gestão do município onde resido a coordenar um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI). Quando fui conhecer o espaço onde eu iria trabalhar, 

percebi que o mesmo não estava preparado para atender as crianças, necessitava 

de uma reorganização.  

  Essa situação trouxe-me grande inquietação e ali iniciei minha luta em ofertar 

um CMEI acolhedor. Não foi fácil até superar o que estava impregnado, precisei 

conquistar a confiança dos pais, dos funcionários e das crianças. Organizei o espaço 

externo, plantei grama, retirei um parque todo enferrujado que havia e logo solicitei 
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outro à Secretaria de Educação. As atendentes cuidavam das crianças por dez 

horas diárias, com raras idas ao pátio externo, mesmo tendo uma área livre para 

brincar, pois isso era proibido pela coordenação anterior. Nessa empreitada, precisei 

ir todos os dias até as salas conversar e ajudar para que levassem as crianças para 

brincar no espaço externo e juntos conseguimos organizar um espaço bonito e 

acolhedor, com vida pulsando. Na parte metodológica, o trabalho era organizado por 

meio de projetos que buscavam incluir as crianças nas experiências, focando no seu 

bem-estar e desenvolvimento. Nesse tempo eu era responsável pelas crianças de 0 

a 3 anos, mas conhecia também um pouco das práticas da pré-escola, em outras 

instituições, cujas ações eram em sua maioria preparatórias para o Ensino 

Fundamental. Para elas o tempo na instituição se reduzia a atividades em sala, com 

pouca ou nenhuma brincadeira.  

Em 2017 voltei a estudar, fazendo uma disciplina como aluna não regular no 

Mestrado em Educação, e com as discussões e leituras me reconstruí, revisei 

conceitos, concepções. As reflexões me impulsionavam a ir implementando 

pequenas mudanças na realidade da instituição sob minha responsabilidade, mas 

ainda sonhava em algo maior, diferente. Paralelamente, passei a me interessar por 

instituições que estavam sendo consideradas inovadoras, pois a Secretaria de 

Educação já havia solicitado que eu elaborasse um projeto para reorganizar a pré-

escola no município. Entrei em contato com instituições cujas propostas 

pedagógicas eram mencionadas em artigos ou notícias para conhecer mais sobre 

suas práticas e organização.  

A partir das pesquisas, dos estudos e coleta de informações elaboramos um 

projeto de organização do espaço da pré-escola de uma maneira diferente, onde 

todas as crianças da área urbana seriam atendidas em um único local. A proposta 

foi acolhida pela gestão municipal e em 2018 iniciou o trabalho de planejamento e 

execução dessa reformulação estrutural e construção da proposta pedagógica, as 

quais são objeto deste estudo.  

Elegemos como problemática central desse estudo a seguinte questão: Como 

pode ser planejada e implementada a organização de salas ambientes a partir de 

uma proposta pedagógica na Educação Infantil que considere a articulação entre 

cuidar, educar e brincar e o desenvolvimento da autonomia nas crianças e quais os 

desafios dessa empreitada do ponto de vista dos docentes? Essa pergunta se 

desdobra em outras, não menos importantes: Como se delineou a organização da 
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proposta e materializou? Qual concepção de criança e Educação Infantil 

sustentaram esse planejamento? Como o espaço está organizado? Por que foi 

pensado dessa forma? Qual a função do professor? Quais os pontos positivos e as 

dificuldades enfrentadas na organização e implementação desse novo arranjo? 

Quais os desafios para a docência na proposta e quais as principais implicações 

pedagógicas? 

O objetivo geral do estudo foi explicitar e refletir sobre o desenvolvimento do 

projeto de implantação de salas ambientes para a pré-escola, identificando 

possibilidades, desafios e dificuldades encontradas pelos professores. Como 

objetivos específicos elencamos: Analisar e refletir as funções e objetivos da 

Educação Infantil de acordo com os documentos norteadores da área; Reconhecer o 

papel do espaço físico no alcance dos objetivos pedagógicos com base nas 

interações e brincadeiras; Apresentar a trajetória de planejamento e execução da 

reorganização da proposta da pré-escola de um município paranaense; Analisar 

como essa mudança impactou na prática pedagógica dos professores quanto ao 

trabalho na pré-escola, identificando pontos positivos, desafios e dificuldades.  

Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa qualitativa, que partiu de um 

estudo bibliográfico e pesquisa de campo com ação participante em um Centro 

Municipal de Educação infantil da Cidade de Mangueirinha, Paraná, o que incluiu 

entrevistas semiestruturadas com os profissionais da instituição. Cabe registrar que 

não tínhamos de antemão o percurso totalmente definido, este foi se configurando 

no decorrer da caminhada, o que não desqualifica a pesquisa, pelo contrário, abarca 

a complexidade do real na forma como se apresenta.  

Segundo Gil (2007), uma pesquisa pressupõe a busca por uma resposta para 

algo que nos intriga, sendo a inquietude que nos move frente aos problemas 

enfrentados. Pesquisar pressupõe, de partida, a pergunta “O que quero saber?” 

para, em seguida, pensarmos em “Como vou fazer para saber isso?”. Embora 

pareçam questionamentos simples, a resposta a eles não é tão evidente, uma vez 

que geralmente o pesquisador está envolvido, em diferentes medidas, no tema a ser 

investigado. O autor ressalta que para se fazer uma pesquisa científica não basta o 

desejo do pesquisador em realizá-la, sendo fundamental ter algum conhecimento do 

assunto a ser investigado, além de recursos humanos, materiais e financeiros. 

Nesse sentido, é insustentável a visão romântica de que o pesquisador é aquele que 

inventa e promove descobertas por ser genial, o que não despreza as qualidades 
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pessoais dos estudiosos, mas alerta para considerar um conjunto de elementos que 

se articulam no ato de investigar. 

Para Baldissera (2001), uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação 

(ou participante) quando houver realmente uma ação por parte das pessoas 

implicadas no processo investigativo, visto a partir de um projeto de ação social ou 

da solução de problemas coletivos, centrada no agir participativo e ação coletiva. A 

pesquisa-ação exige uma estrutura de relação entre os pesquisadores e pessoas 

envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo-coletivo. A participação dos 

pesquisadores é explicitada dentro do processo do conhecimento, com os cuidados 

necessários para que haja reciprocidade/complementariedade por parte das 

pessoas e grupos implicados, que têm algo a dizer e a fazer. Logo, não se trata de 

um simples levantamento de dados. A autora ainda relata que a pesquisa-ação 

como método agrega várias técnicas de pesquisa social, utilizando coleta e 

interpretação dos dados, de intervenção na solução de problemas e organização de 

ações. 

A fundamentação teórica deste trabalho ancora-se nos estudos de 

Sommerbalder (2017), Guimarães (2011), Franco (2016), Côco (2018), Fochi (2016), 

Oliveira Formosinho e Formosinho (2017), Corsino (2010), Dornelles (2001), 

Barbosa (2009), entre outros que discutem a organização do trabalho pedagógico 

com crianças de 0 a 5 anos de idade, refletindo sobre as rotinas, o brincar, a 

indissociabilidade entre cuidado e educação e docência na Educação Infantil. 

Também Tuan (2013), Horn (2001; 2007), Hermann (2005), Edwards, Formann e 

Gandini (1999), Hoyuelos (2006), Forneiro (1998), Borges (2016), Farias e Salles 

(2012), dentre outros, que abordam sobre a organização dos espaços e sua 

consideração como ambientes centralmente implicados nas práticas pedagógicas 

ofertadas.  

Descrevemos a trajetória da (re)organização da instituição investigada desde 

a concepção do projeto e sua execução, bem como coletamos as primeiras 

impressões da experiência por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas e 

transcritas, com os professores atuantes nesta nova proposta. Os dados referem-se 

ao movimento iniciado em 2018 e consolidado em 2019, momento em que também 

foram realizadas as entrevistas. 

Debruçou-se sobre a reorganização da pré-escola do município de 

Mangueirinha-Paraná e os dados aqui apresentados são fruto do relato da 
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experiência vivida pela pesquisadora e das informações das entrevistas 

semiestruturadas (Anexo 1) com os professores da instituição. Além disso, são 

apresentadas algumas fotos para ilustrar a organização do espaço físico.  

Como registra Duarte (2002), de modo geral pesquisas de cunho qualitativo 

incluem a realização de entrevistas, em geral semiestruturadas. Nesses casos, a 

definição de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos que vão 

compor o universo de investigação é algo primordial, pois interferem diretamente na 

qualidade das informações a partir das quais será possível construir a análise e 

chegar à compreensão mais ampla do problema delineado 

O objeto de estudo desta investigação é a organização e implementação de 

um espaço e proposta para a pré-escola diferenciada em um município paranaense. 

Como pesquisadores, ao descrever o processo de concepção da ideia e 

materialização das ações para concretizá-la, apresentamos ao leitor as dificuldades 

envolvidas, os entraves, bem como as conquistas que tornaram possível a 

concretização do objetivo. Ao compartilhar essa vivência explicitamos um percurso e 

colaboramos com a construção do conhecimento, a partir da experiência vivida.  

O estudo de caso também se aplica à presente investigação, pois trata das 

especificidades de uma experiência, que se em alguns pontos apresenta 

características que podem ser generalizadas, em outros preserva sua especificidade 

em face do contexto e atores envolvidos. Segundo Lüdke e André (1986), o estudo 

de caso pode constituir-se em um interessante modo de pesquisa para a prática 

docente, pois quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em sim 

mesmo, esta é a forma mais apropriada. É importante refletir que o estudo de caso é 

um tipo de pesquisa complexa, que consiste na investigação aprofundada de um 

caso singular que necessita de maior compreensão para que possa ser discutido 

pelos pares e assim proporcionar o avanço do conhecimento. 

O relato dessa caminhada, que incluiu a própria pesquisadora envolvida no 

processo incluiu, como mencionamos, a realização de entrevistas com os 

professores, estagiários e educadora que participaram do início do funcionamento 

da instituição. Lüdke e André (1986) lembram que a entrevista possui uma grande 

vantagem se comparada a outras técnicas, pois permite a captação imediata do que 

se deseja saber no trato direto com os sujeitos.  

Quanto ao grupo de profissionais 17 professores estavam diretamente 

envolvidos no trabalho com as crianças, sendo que 14 eram concursados e três 
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trabalhavam no regime de Processo Seletivo Simplificado (PSS). Desses 17 

professores, três trabalhavam 40 horas semanais e 14 dedicavam-se 20 horas. As 

entrevistas foram realizadas com 13 professores que aceitaram participar da 

pesquisa. 

 O texto está organizado em três capítulos, sendo o primeiro dedicado a 

explicitar como a Educação Infantil se organiza do ponto de vista do trabalho 

pedagógico, a partir dos encaminhamentos legais e dos documentos orientadores. A 

reflexão indica o direito da criança a frequentar a Educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, como podem ser organizadas as práticas pedagógicas, a 

importância da indissociabilidade entre cuidar e educar, o papel do brincar e das 

interações e a necessária formação dos professores. 

No segundo capítulo, problematizamos o espaço físico e o conceito de 

ambiente na educação de crianças pequenas, com foco nos elementos 

estruturantes, na dimensão estética e formativa e a relevância desses aspectos 

entendidos como diretamente implicados na educação das crianças. 

No terceiro capítulo, caracterizamos a Educação Infantil no município, seguida 

de um relato reflexivo desde a concepção da proposta até sua implementação. 

Também apresentamos e discutimos os dados coletados por meio de entrevistas 

com os professores atuantes no CMEI, organizando-os a partir dos aspectos mais 

mencionados e recorrentes nas falas dos sujeitos, relacionados especialmente com 

a organização dos espaços e a formação. 

A pesquisa apresenta grande relevância educacional, pois explicita um 

percurso organizacional da concepção de implementação de uma reorganização da 

pré-escola municipal a qual pode ter impactos positivos na caracterização da 

Educação Infantil deste contexto e na garantia do direito a uma educação de 

qualidade, aspecto que também evidencia a importância social da pesquisa. Do 

ponto de vista científico, a investigação desnuda as dificuldades e desafios 

presentes numa investigação cujo pesquisador está diretamente envolvido, 

apresentando os caminhos trilhados e avançando na constituição de uma proposta 

de Educação Infantil ancorada nos preceitos dos documentos orientadores, cujas 

proposições ainda encontram entraves para efetivação prática.  
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1- A EDUCAÇÃO INFANTIL E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Este capítulo busca analisar e refletir as funções e objetivos da Educação 

Infantil de acordo com os documentos norteadores da área, tomando como ponto de 

análise a legislação e a prática pedagógica corrente. Abordamos alguns aspectos 

mais relevantes de que trata a Constituição Brasileira de 1998 e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nacional (LDBEN) 9394 (BRASIL, 1996), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009a) dentre outras, 

acerca da formação dos profissionais da educação infantil. 

A Educação Infantil, no Brasil, obteve avanços e conquistas especialmente 

após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n.9394 (BRASIL, 

1996), sendo reconhecida como um direito de todas as crianças. No esteio da 

legislação a concepção de criança como sujeito de tutela é superada pelo 

entendimento de que as crianças pequenas são indivíduos capazes, cujos direitos 

precisam ser garantidos. De acordo com os documentos orientadores dessa etapa 

da educação (BRASIL, 2009a), a criança é um ser de direito que produz cultura e tal 

compreensão considera que ela tem voz, que precisa ser ouvida e sua cultura 

conhecida e valorizada, o que representa um grande desafio para as instituições 

educativas. 

Partindo desses entendimentos, este capítulo retoma como historicamente a 

Educação Infantil foi se constituindo como um direito da criança, quais são suas 

finalidades e objetivos. Além disso, problematiza a organização do trabalho 

pedagógico com crianças de 0 a 6 anos de idade, refletindo sobre as rotinas, a 

indissociabilidade entre cuidado e educação e a especificidade da docência na 

Educação Infantil. 

 

1.1 A Educação Infantil como direito da criança: objetivos, finalidades e 

legislação 

 

A história da Educação Infantil como etapa educacional é bastante recente, 

marcada por avanços e desafios. Desde a sua efetivação até os dias atuais, um 

conjunto de Leis, pareceres, deliberações e resoluções tratam da organização da 

educação das crianças pequenas no Brasil. A história dos atendimentos às crianças 

menores de 7 anos iniciou vinculada ao âmbito da assistência e só no final do século 
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XX passou para a esfera educativa, nos termos da lei. Santos e Junior (2017, p. 266) 

lembram que 

 

[...] a Educação Infantil chegou ao final da década de 1990, apresentando 

inúmeros desafios para a sua constituição enquanto etapa educativa: havia 

pouca melhoria da qualidade e da infraestrutura do atendimento; muitas 

instituições ainda estavam sob a responsabilidade das Secretarias de 

Assistência Social; graves problemas de qualificação docente. 

 

   De fato, a transferência da reponsabilidade dos atendimentos do âmbito da 

Assistência Social para as Secretarias de Educação tardou a ter impactos diretos ou 

imediatos nas práticas, uma vez que muitos municípios demoraram a fazer as 

adequações necessárias, incluindo destinação de recursos e realização de 

concursos públicos. Como registram Santos e Junior (2017), a despeito dos 

dispositivos legais que representaram ganhos expressivos para a Educação Infantil, 

eles não foram capazes de garantir fontes eficazes de recursos específicos para 

assegurar o direito à educação para todas as crianças pequenas. 

Paschoal e Brandão (2015) reconhecem que desde as primeiras formas de 

atendimento institucional às crianças até as primeiras décadas do século XXI 

verifica-se um avanço significativo no que tange à legislação e às políticas públicas 

voltadas para a Educação Infantil no Brasil. Enquanto as primeiras instituições, em 

suas origens, propagaram a assistência e a custódia como forma de cuidar da 

criança pequena, a partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

corroborada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 

(BRASIL, 1996), a função educativa tornou-se elemento obrigatório na organização 

do trabalho pedagógico das instituições educativas. 

Ao longo da história as instituições brasileiras de atendimento das crianças 

pequenas organizaram seu espaço e rotina diária pautados na assistência, com 

foco na custódia e higiene da criança. Modificar essa compreensão de atenção 

como um favor significou rever várias questões, para além dos aspectos legais, 

configurando um movimento que veio acompanhado da revisão das concepções de 

infância, das responsabilidades da sociedade e do papel do Estado com as 

crianças. O novo olhar para a criança e sua educação também exigiu um 

profissional mais qualificado para estar com elas, sendo que a docência com 
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crianças pequenas passou a ser debatida e contemplada nos cursos de formação 

de professores. 

  Como um direito de todas as crianças a Educação Infantil foi pautada na 

Constituição Federal (BRASIL,1988), a qual assegura em seu artigo 208, inciso I e 

IV, que é dever do Estado efetivar a garantia de:  

 

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009); 
[...] 
IV - Educação Infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) 
anos de idade (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

 

Dois anos depois foi aprovada a Lei n. 8069 (BRASIL, 1990), que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, documento que coloca as crianças e 

adolescentes como sujeitos prioritários no atendimento aos direitos sociais, sendo o 

primeiro destes a educação. 

  Logo depois, com a aprovação da atual LDBEN n. 9394 (BRASIL, 1996), a 

Educação Infantil foi reconhecida como 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”. A lei também organiza a Educação Infantil em creche (0 a 

3 anos) e pré-escola (4 e 5 anos) em função da idade das crianças. 

   Em 1998 foi apresentado o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1998), documento oficial do Ministério da Educação, cujo texto 

buscou apresentar subsídios para a organização das práticas pedagógicas com 

vistas ao desenvolvimento integral da criança. É preciso ressaltar que este material 

possuía um caráter instrumental e didático, cuja adoção e ideias foram disseminadas 

para praticamente todas as instituições brasileiras. O contexto de reorganização dos 

atendimentos indicado pela LDBEN trazia um novo cenário para os municípios e o 

Referencial acabou por ser um material, por um lado, importante como possibilidade 

de ancoragem para a organização das práticas pedagógicas, mas por outro, 

limitador dada a diversidade das realidades do contexto brasileiro. Os eixos de 

trabalho destacados foram: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral e 

escrita, Natureza e sociedade, Matemática. 
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  Cerisara (2002) avalia que o material contemplava conceitos importantes para 

a área os quais permitiam avançar na delimitação da especificidade da Educação 

Infantil ao dedicar ênfase para a criança, o educar, cuidar e brincar, as relações 

creche-família, o papel do professor de Educação Infantil e como estruturar um 

projeto educativo para as crianças dessa faixa etária. Contudo, como alerta a 

pesquisadora, o material assumiu um caráter bastante prescritivo e acabou por 

encaminhar práticas próximas aquelas vivenciadas no Ensino Fundamental. Ao se 

apresentar como um manual, sua adoção desconsiderou a especificidade dos 

diferentes agrupamentos, das culturas locais, fundamentando ações e propondo 

encaminhamentos e ainda hoje se encontram presentes nas Educação Infantil. 

  Também em 1998 foi aprovada a primeira versão das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs), documento que foi revisado e conta 

com atualizações desde 2009 (BRASIL, 2009a). As DCNEIs apresentam a 

concepção de criança e Educação Infantil que deve sustentar a organização das 

propostas pedagógicas. O currículo é concebido no documento como um conjunto 

de práticas, com ênfase para a articulação das experiências e saberes da criança, 

com o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural. Temos explicitadas 

orientações que destacam a função sociopolítica e pedagógica da Educação Infantil, 

orientando professores e gestores para o papel das interações e brincadeiras como 

eixos norteadores do trabalho pedagógico com as crianças pequenas.  

As Diretrizes apontam que as instituições de Educação Infantil devem prever 

condições para que a educação da criança aconteça em sua integralidade, 

assegurando o “[...] cuidado como algo indissociável ao processo educativo” 

(BRASIL, 2009a, p. 19), compartilhando e complementando a atuação das famílias. 

Sommerhalder (2015, p. 33), considera que o “[...] educar/cuidar tem um 

caráter intersubjetivo, um peso do vínculo inter-humano. Das relações com outras 

pessoas a criança constrói suas representações de identidade (o que ela é) e de 

realidade (o que é o mundo)”. Nesse entendimento, cotidianamente, as ações 

desenvolvidas se sustentam em princípios educativos os quais consideram a criança 

como alguém capaz, que cria, imagina e se desenvolve na interação com o mundo e 

outras pessoas, especialmente seus pares e professores. 

Na organização da proposta pedagógica, ganha relevância a estruturação dos 

espaços, do tempo e a disposição de materiais. As práticas de maior participação e 

protagonismo das crianças exigem ambientes que respondam às suas curiosidades, 
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interesses e necessidades, ou seja, que sejam ao mesmo tempo desafiadores, 

acolhedores e seguros. Os espaços precisam considerar a criança inquieta e 

curiosa, interessada nas descobertas cotidianas, como um local inspirador e 

disparador de aprendizagens e desenvolvimento. Conforme as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013a, p. 27) a “[...] ampliação 

e diversificação dos tempos e espaços curriculares pressupõe profissionais da 

educação dispostos a reinventar e construir a escola”.  

De acordo com as DCNEIs (BRASIL, 2009a), a avaliação é concebida como 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças por meio de observação, 

registro e documentação. Nessa direção, a observação e a escuta são os principais 

instrumentos para a avaliação nesta etapa, e é a partir delas que o professor 

conhece as crianças e organiza situações e experiências para promover o 

desenvolvimento. Hoffmann (2012, p. 30) alerta que “[...] avaliar não é fazer um 

diagnóstico de capacidades, mas acompanhar a variedade de ideias e 

manifestações das crianças para planejar ações educativas significativas”. 

 A partir das concepções explicitadas as DCNEIs representam um importante 

documento que orienta a organização das práticas com crianças de 0 a 5 anos de 

idade, pois tratam de uma Educação Infantil que valoriza a criança em sua 

integralidade, na vivência das experiências, na sua compreensão de mundo feita 

pela totalidade de seus sentidos. Ostetto (2017, p. 50) esclarece:  

 

O planejamento da prática pedagógica, a elaboração de um PPP só pode 
ter início mergulhando-se na realidade. É fundamental conhecer a 
instituição, sua dinâmica, sua organização, sua estrutura, suas 
características. E então, dentro dessa caracterização, refletir sobre suas 
conquistas e seus problemas, o que deve ser mantido, o que está 
respeitando os princípios das DCNEI, ou o que precisa ser modificado para 
atender com mais adequação aqueles princípios. É preciso olhar para o 
cotidiano praticado, formulando perguntas e buscando respostas aos 
questionamentos, no coletivo, de modo que cada um e todos se vejam na 
identidade que vai sendo traçada à medida que a instituição se apropria de 
sua história. 

 

 Nas instituições de Educação Infantil é importante refletir se os objetivos 

estão sendo alcançados sem negligenciar ou anular os interesses e a participação 

das crianças. Assim, a proposta pedagógica é um norte, sustentando o 

planejamento cotidiano do trabalho docente e das situações vividas pelas crianças, 

onde as intencionalidades e as diferentes formas de participação dos atores 

envolvidos necessitam encontrar meios de se materializar. A disposição do professor 
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em organizar um trabalho pedagógico que considere as crianças como sujeito 

principal é o primeiro passo para implementar mudanças em formas tradicionais ou 

escolarizadas que persistem na Educação Infantil. Franco (2015, p. 605) comenta: 

 

[...] uma aula só se torna uma prática pedagógica quando ela se organiza 
em torno: de intencionalidades, de práticas que dão sentido às 
intencionalidades; de reflexão contínua para avaliar se a intencionalidade 
está atingindo todos; de acertos contínuos de rota e de meios para se atingir 
os fins propostos pelas intencionalidades. Configura-se sempre como uma 
ação consciente e participativa. 

 

As políticas educacionais e seus desdobramentos são determinantes na 

configuração dos diferentes modos de educar as crianças pequenas. Em 2006 foi 

sancionada a Lei n. 11.274 (BRASIL, 2006a), alterando o artigo 32 da LDBEN, que 

passou a vigorar com a seguinte redação: “O ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos 

de idade terá por objetivo a formação básica do cidadão”. A mudança do Ensino 

Fundamental de 8 para 9 anos trouxe impactos na organização da Educação Infantil, 

sendo especialmente polêmica a questão do corte etário, uma vez que os municípios 

não estavam preparados para atender a demanda e os Estados passaram a criar 

leis próprias, que em alguns casos permitiam que a criança frequentasse o primeiro 

ano com 5 anos, podendo completar 6 até dezembro.  

Além disso, embora tenha sido estabelecido o ano de 2010 como prazo limite 

para que Estados e municípios realizassem as adequações necessárias tanto nos 

espaços físicos quanto nos currículos e preparação dos profissionais, poucas 

instituições estavam preparadas para receber as crianças. Elas foram incorporadas 

às estruturas já existentes, sem clareza por parte do corpo docente de como 

encaminhar as práticas e, como consequência, muitos profissionais sem orientação 

específica acabaram por antecipar os conteúdos e práticas que antes eram para as 

crianças de 7 anos. 

Recentemente a Lei n. 12.796 (BRASIL, 2013b) em seu Art. 4º, inciso I, indica 

a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade1. Assim, parte da Educação Infantil, a pré-escola, além de ser um direito de 

todas as crianças, passa a ter sua matrícula como obrigatória. 

                                                
1 Isso já havia sido indicado pela Emenda Complementar n. 59 de 2009. 
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A legislação menciona que a pré-escola deve ter carga horária anual de 800 

horas, distribuída por no mínimo 200 dias letivos. Para atender a faixa etária da 

Educação Infantil incluída na obrigatoriedade muitos municípios utilizaram como 

estratégia a parcialização da oferta, como forma de ampliar as vagas frente à 

demanda existente. Além disso, em muitas realidades essas crianças de 4 e 5 anos 

estão sendo retiradas dos Centros de Educação Infantil e deslocadas para 

instituições que antes atendiam apenas o Ensino Fundamental. Nesse sentido, as 

estratégias adotadas comprometem a efetivação do direito a uma Educação Infantil 

de qualidade, pois a decisão sobre a jornada ser parcial ou integral deveria ser dos 

pais, de acordo com suas demandas ou interesses, e não uma imposição. Além 

disso, muitas instituições não reorganizaram a estrutura física para atender as 

crianças de pré-escola, mantendo espaços, mobiliário e materiais próprios para 

crianças maiores. 

Se por um lado, a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

sido objeto de leis que asseguram o direito da criança e da família a um atendimento 

formativo de qualidade, por outro, ainda é preciso avançar na luta pela efetivação 

desse direito, pois é a implementação legal que explicita o contexto da prática para 

além do discurso.  

O direito à Educação Infantil indicado na legislação representou um 

importante passo na direção de reconhecimento das crianças como sujeitos em 

condição peculiar de desenvolvimento, que necessitam de ações articuladas de 

cuidado e educação para que suas conquistas sejam potencializadas. Contudo, 

embora as leis tenham representado avanços, o discurso ainda encontra 

dificuldades de se efetivar em práticas qualificadas com as crianças pequenas. 

Nesse sentido, em consonância com as leis que garantiram os direitos das crianças 

à Educação Infantil foi elaborado um conjunto de documentos orientadores2 no 

sentido de sustentar as práticas pedagógicas. 

Dentre eles, em 2006 tivemos os Parâmetros Nacionais de Qualidade da 

Educação Infantil (BRASIL, 2006b), documento lançado pelo Ministério da Educação 

(MEC) com o intuito de orientar o sistema de ensino com os padrões de referência e 

organização, gestão e funcionamento de creches e pré-escolas de todo o país. 

Construído em parceria com diversas entidades ligadas à Educação Infantil e 

                                                
2 Os documentos podem ser consultados em www.mec.gov.br.  

http://www.mec.gov.br/
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baseado em estudos e relatórios de especialistas, o documento é classificado como 

norteador para implementar e avaliar políticas públicas educacionais para crianças 

de 0 até 6 anos de idade. 

O primeiro volume dos Parâmetros descreveu a trajetória histórica do debate 

acerca da qualidade da Educação Infantil, a consideração de alguns dados de 

pesquisas recentes realizadas dentro e fora de nosso país, os desdobramentos 

previstos na legislação nacional para a área e evidenciou contradições a serem 

superadas. No volume II, constam os aspectos apontados como relevantes para a 

melhoria permanente da qualidade do atendimento às crianças, que são: 

 

[...] as políticas para a Educação Infantil, sua implementação e 
acompanhamento; as propostas pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil; a relação estabelecida com as famílias das crianças; a formação 
regular e continuada dos professores e demais profissionais; a infra-
estrutura necessária ao funcionamento dessas instituições (BRASIL, 2006b, 
p.44). 

 

O documento Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006c) buscou ampliar os diferentes olhares sobre o 

espaço, buscando colaborar na construção de espaços-ambientes promotores de 

aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e que facilitem a 

interação criança-criança, criança-adulto e deles com o meio. O espaço lúdico 

infantil deve ser dinâmico, vivo, brincável, explorável, transformável e acessível para 

todos. 

Segundo esse mesmo documento em 2006, no Brasil, havia grande número 

de ambientes destinados à educação de crianças com menos de 6 anos que 

funcionava em condições precárias, uma vez que serviços básicos como água, 

esgoto sanitário e energia elétrica não estavam disponíveis para muitas creches e 

pré-escolas. Além da precariedade ou mesmo da ausência de serviços básicos, 

destaca que os elementos referentes à infraestrutura atingem tanto a saúde física 

quanto o desenvolvimento integral das crianças. Isso porque a inexistência de áreas 

externas ou espaços alternativos que propiciem às crianças a possibilidade de estar 

ao ar livre, em atividade de movimentação ampla, tendo seu espaço de convivência, 

de brincadeira e de exploração do ambiente enriquecido compromete um trabalho de 

qualidade. Ainda hoje, questões dessa natureza impactam negativamente em muitas 

realidades de atendimento das crianças pequenas. 
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Reconhecendo a criança como sujeito do processo educacional e como 

principal personagem do ambiente educativo faz-se necessário projetar ambientes 

físicos que ofereçam condições compatíveis com os requisitos definidos pelos 

Parâmetros Nacionais de Infraestrutura, bem como com os conceitos de 

sustentabilidade e acessibilidade. Assim, a reflexão sobre as necessidades de 

desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e 

sociais norteia a organização dos espaços destinados à Educação Infantil. 

Ao entender que a Educação Infantil é um espaço da e para a criança, onde 

ela tem direito de brincar, inventar, conviver com outras crianças, de explorar, ter 

acesso aos conhecimentos existentes e produzir novos, as experiências 

proporcionadas aos pequenos precisam orientar-se por princípios nessa mesma 

direção. Assim, a etapa da Educação Infantil não pode ser pensada como 

meramente preparatória para o Ensino Fundamental, pois ela tem objetivos para o 

desenvolvimento das crianças na fase de 0 a 5 anos de idade. Nessa compreensão 

a infância e a criança têm valor pelo que são, não pelo que virão a ser. 

A organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil explicita, a partir 

das proposições contempladas, um norte para as ações de profissionais e crianças 

em consonância com as demandas e potencialidades dos sujeitos infantis, sem 

atropelar os tempos e necessidades das crianças em cada fase de seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, e considerando o brincar como potência de vida 

para as crianças, as DCNEIs (BRASIL, 2009a) afirmam “[...] que as práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter 

como eixos norteadores as interações e a brincadeira”.   

Segundo Dornelles (2001, p. 104) “[...] é pelo brincar que as crianças se 

expressam e se comunicam. É através das brincadeiras que elas começam a 

experimentar e a fazer interações com os objetos e as pessoas que estão à sua 

volta”. Para que as instituições organizem suas práticas sustentadas em um 

ambiente lúdico é necessário superar expectativas e encaminhamentos que têm 

antecipado práticas escolarizantes por um lado e, por outro, reproduzido situações 

que têm pouco impacto ou significado às aprendizagens e desenvolvimento infantis, 

pois representam meros treinos mecânicos.  

A reprodução de atividades xerocadas onde as crianças tornam-se apenas 

‘seguidoras’ de modelos, sem espaço para a criação, reduz a Educação Infantil a 

uma preparação para os anos escolares posteriores. Nas poucas intervenções 
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realizadas pelas crianças, no papel, vemos produções praticamente iguais que vão 

de encontro aos objetivos da Educação Infantil como formação humana. 

 Em outra direção, com espaço para o protagonismo infantil, a criação e a 

descoberta, dá-se atenção especial para conhecer a criança, colaborando para que 

possa vivenciar sua infância de maneira ativa e participativa. Nesse sentido, 

conceber a criança como um ser ativo, histórico, social que constrói e reconstrói 

cultura, que tem opinião, que manifesta seus interesses, curiosidades e desejos, 

requer que seja considerada a necessidade de dar autonomia participativa. Escutar 

as crianças e estar atento a seus interesses não significa deixar elas fazerem ‘o que 

querem’, mas inclui a tentativa de entender como pensam, o que sentem, 

reconhecendo-as como sujeitos capazes e competentes para falar das experiências 

que vivenciam nas rotinas institucionalizadas. 

 

1.2 Organização do trabalho pedagógico docente: reflexões sobre as rotinas 

‘não rotineiras’ 

 
Como já mencionamos, a história da Educação Infantil evidencia o papel das 

iniciativas ligadas a setores assistencialistas, cujas práticas focavam no cuidado das 

crianças, e embora não declaradamente, sustentavam-se em princípios educativos 

para formação de hábitos e comportamentos (KUHLMANN JR., 1998). Com o foco 

em atender as necessidades básicas de alimentação, higiene, proteção e guarda as 

ações eram desenvolvidas por profissionais sem formação específica. Essa 

condição alterou-se, nos termos da lei, especialmente a partir da última década do 

século XX, com a inclusão na legislação da Educação Infantil como direito de todas 

as crianças e primeira etapa da educação básica. 

 As mudanças em termos legais, a organização e divulgação de uma série de 

documentos orientadores trouxeram consigo a necessidade de rever as concepções 

de cuidado e educação. Nesse sentido, ganha corpo o entendimento de que cuidar 

não está apenas relacionado a uma necessidade física, biológica, mas envolve uma 

dimensão ética, formativa e educativa, a partir das relações estabelecidas. 

O desenvolvimento da criança vai além do cuidar, que deve estar 

acompanhado e articulado ao ato de educar. Contudo, Guimarães (2011) afirma que 

diversas pesquisas constatam que a associação entre esses dois termos acaba por 

produzir uma dualidade: educar como instruir ou ensinar; e cuidar como dar conta da 
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rotina. Nessa dicotomia, o cuidado é compreendido como a face negativa da 

assistência, porque está ligada às tarefas domésticas e femininas. 

Para a autora, ancorada nos estudos de Michel Foucault, a noção do cuidar 

relaciona-se com uma postura ética, incluindo não só a ação dos adultos ‘sobre’ as 

crianças, como também a promoção de uma cultura de si, atenção ao outro e prática 

de liberdade. Esse cuidado se efetiva não só pelo respeito às crianças, como pela 

relação construída com os profissionais da instituição, os quais precisam reconhecer 

a importância de seu papel no trabalho com as crianças pequenas.  

Franco (2016, p. 28) relata a “[...] dicotomia na relação entre o cuidar e o 

educar. Muitos profissionais, ainda hoje, não compreendem que o cuidar engloba o 

educar e a recíproca é verdadeira”. O cuidado amplia as possibilidades de ver o 

outro de acordo com sua especificidade e o educar nos conduz a entender como 

ajudá-lo. Assim, não é possível cuidar e educar sem estreitar as relações afetivas, 

sem fortalecer os vínculos e reconhecer a importância de cada sujeito no ambiente 

educativo. 

De acordo com as DCNEIs (BRASIL, 2009a, p. 6), 

 

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

 

As Diretrizes reforçam a responsabilidade das instituições na implementação 

de práticas onde o cuidar e o educar sejam planejados. Ao atuar nesse sentido as 

instituições cuidam e educam para a preservação da vida, dando atenção e 

acolhimento, bem como orientam e proporcionam experiências para que as crianças 

se apropriem de conhecimentos, valores e da cultura.  

Cabe mencionar que de acordo com os documentos orientadores há 

diferenciação na organização da rotina das crianças de acordo com sua faixa etária, 

sendo comum a necessidade de considerar suas especificidades e a importância de 

proporcionar vivências e experiências que contemplem a diversidade cultural e 

pessoal. Contudo, temos verificado que para as crianças de 0 a 3 anos prevalecem 

ações voltadas à satisfação das necessidades físicas, sem planejamento ou 

consciência de seu caráter pedagógico e, em contrapartida, para as de 4 e 5 anos 
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há uma ênfase para atividades voltadas para a alfabetização, com treino de letras e 

números. 

O papel do professor como organizador do trabalho pedagógico que articula 

cuidar e educar é crucial, sendo relevante a reflexão acerca das concepções de 

criança e Educação Infantil que sustentam suas escolhas. A proposta curricular deve 

orientar-se pelos princípios norteadores da Educação Infantil, as interações e 

brincadeiras, sendo que “[...] educar de modo indissociado do cuidar é dar condições 

para que as crianças explorem o ambiente de maneiras diferentes, auxiliando a 

constituírem-se como sujeitos de direitos, que agem, pensam e sentem” (BRASIL, 

2013a, p. 89). Isso requer que o profissional tenha sensibilidade e delicadeza no 

trato com as crianças de modo a assegurar atenção especial às necessidades de 

cada uma.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013a, p. 

85) mencionam ainda que “[...] educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, 

mas também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis”. 

Barbosa (2009) comenta que cuidar e educar de modo integrado significa 

afirmar na Educação Infantil a dimensão de defesa dos direitos das crianças, não 

somente aqueles vinculados à proteção da vida, à participação social, cultural e 

política, mas também aos direitos universais de aprender a sonhar, a duvidar, a 

pensar, a fingir, a não saber, a silenciar, a rir e a movimentar-se. A autora reflete 

também sobre o uso do binômio educar e cuidar entendendo que se insistirmos na 

afirmação das duas palavras, sugerimos que essas ações sejam separadas e 

podem ser cumpridas por diferentes profissionais, legitimando a existência de um 

professor e um auxiliar. Nesse caso, na prática podemos ter os professores mais 

ocupados com o caráter instrucional, que inclui contar histórias, fazer atividades de 

registro, enquanto no âmbito da assistência, o auxiliar envolvido com as trocas de 

roupa, a alimentação e a saúde. 

Assim, é preciso considerar que as ações que envolvem o cuidar e o educar 

com vistas à formação humana voltam-se às experiências culturais, com vivências 

intencionalmente organizadas pelo adulto, bem como pelas situações diversas do 

cotidiano que fazem parte da vida das crianças.  

Sommerhalder (2015) reconhece que educar-cuidar é também uma 

experiência relacional entre adultos e crianças, marcada pelas subjetividades de 

cada uma dessas pessoas. Nessa relação intersubjetiva, todos e todas ensinam e 
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aprendem, e o professor tem um papel fundamental nesse processo educativo. A 

autora ressalta que a Educação Infantil tem um compromisso com o vínculo inter-

humano, pois das relações com outras pessoas a criança constrói suas 

representações da realidade e sua identidade. Nessa importante tarefa, ser 

professor da Educação Infantil exige compromisso e formação, bem como 

valorização. 

 

1.3 A docência na Educação Infantil 

 
 

As discussões acerca das especificidades da docência com crianças 

pequenas são relativamente recentes, acompanhando a legislação que incluiu a 

Educação Infantil como direito de todas as crianças e parte da educação básica, 

bem como indicou a importância da formação do profissional que trabalha com 

crianças pequenas. A preocupação com a formação do docente para atuar na 

Educação Infantil explicita-se legalmente a partir da LBDEN n. 9394: 

 

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

 

De acordo com a lei esse profissional complementa a ação da família no 

sentido do desenvolvimento integral da criança e para exercer sua função com 

competência precisa de formação específica.  

Segundo Ostetto (2015), a formação inicial, ainda que represente uma etapa 

importante na trajetória formativa do professor, não é suficiente para responder às 

exigências e aos desafios colocados à educação básica na contemporaneidade. O 

próprio conceito de formação, no entrelaçamento de fatores e saberes implicados na 

prática docente, ganha significados renovados na atualidade. Considerado um 

processo múltiplo e não linear, vai além dos cursos específicos de iniciação à 

docência ou mesmo de aperfeiçoamento profissional: abarca toda a escolarização 

precedente e as experiências da pessoa-professor ao longo da vida, histórica e 

culturalmente situada; de tal maneira, perpassa continuamente o itinerário que o 
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docente vai traçando e, ao mesmo tempo, pelo qual vai definindo sua identidade 

como profissional.  

A autora ainda relata que professores precisam ser apoiados e reconhecidos 

em suas práticas, valorizados em suas tentativas e criações para que cresçam o 

sentido e os significados do que fazem. Assim, é preciso cultivar a sensibilidade, 

dialogar, ouvir os professores de modo a olhar, cuidar, zelar. 

A contemporaneidade destaca o papel de um profissional com perfil docente 

que atenda às necessidades educacionais, que esteja aberto ao diálogo constante, 

reflexivo, que reconheça suas limitações, que seja apaixonado pelo que faz e, 

especialmente, que reconheça a criança como um sujeito capaz. 

O papel da formação para a docência é objeto de reflexões, as quais 

destacam o entendimento de que a docência na Educação Infantil comporta 

singularidades explicitadas no fazer pedagógico com crianças pequenas. Nos 

últimos anos têm ganhado corpo as discussões que ressaltam a importância tanto 

do planejamento das ações como do acompanhamento e registro, que incluem a 

documentação pedagógica.  

Ostetto (2015) reforça a importância do exercício de registrar o cotidiano da 

Educação Infantil, tanto para a qualificação do fazer pedagógico, como para a 

(auto)formação dos educadores. A autora frisa que o papel do professor está sendo 

redefinido, pois há necessidade de reconhecimento das crianças, exigindo, mais do 

que nunca, uma postura profissional de observação, registro e consequente reflexão 

sobre os modos de ser e fazer das crianças, assim como de sua prática pedagógica 

colocada em ação junto a elas. Nesse encaminhamento é preciso aguçar o ouvido e 

refinar o olhar para poder acolher mensagens e indícios expressivos das crianças, 

nas suas produções, manifestações e preferências, o que implica aprender a ver 

além do aparente, construindo um olhar implicado e atento. Sendo assim, o registro 

torna-se um instrumento que pode oferecer um caminho possível para as 

aprendizagens, ajudando a ampliar os sentidos para reconhecer e qualificar os 

processos singulares de meninas e meninos, se constituindo enquanto tais nas 

relações que estabelecem com o entorno. 

Para Fochi (2016), a prática da documentação pedagógica organizada pelo 

professor é reconhecida como condição indispensável para garantir a construção de 

uma memória educativa, uma vez que comporta a possibilidade de evidenciar o 

modo como as crianças constroem conhecimento, além de fortalecer uma identidade 
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própria da educação das crianças pequenas e da construção da qualidade nos 

contextos educativos. 

Oliveira-Formosinho e Formosinho (2017, p. 115) afirmam: 

 

A documentação pedagógica pode se constituir como garante, no cotidiano 
educativo, do direito da criança à participação, concretizado na co-
construção de sua jornada de aprendizagem. A desconstrução da 
pedagogia convencional é passo essencial para a reconstrução das 
pedagogias participativas, especificamente da Pedagogia-em-Participação. 
Os diferentes papéis da documentação nessa pedagogia são referidos, 
destacando-se o seu papel nos processos de desenvolvimento profissional 
e de autorregulação da função docente, de modo a garantir os direitos da 
criança no cotidiano pedagógico. 

 
 

Os autores explicitam que na Pedagogia-em-Participação a documentação 

pedagógica é âncora para o pensar, o fazer e o dizer de um cotidiano pedagógico 

que concretize os direitos da criança. Nessa compreensão, a docência na Educação 

Infantil se faz com comprometimento de oferta e organização de experiências 

significativas, com a participação das crianças e acompanhamento de suas 

conquistas, bem como avaliação dos desafios a serem enfrentados e superados. 

Nessa tarefa, o professor é um descobridor de mundos que junto com as 

crianças busca possibilidades e aventuras. Corsino (2010, p. 214), registra que 

 

[...] faz-se urgente a formação de profissionais dinâmicos, afetivos, que 
gostem de brincar, conheçam as características das crianças, estudem e 
investiguem sobre seu desenvolvimento, capazes de se sintonizar com as 
necessidades delas, ampliando sua curiosidade e leitura de mundo. 

  

No processo de descobertas e conquistas das crianças o professor tem a 

responsabilidade de organizar espaços, tempos e atividades que efetivem uma 

prática docente 

 

[...] que não priorize o trabalho individualizado, segmentado e fragmentado, 
mas uma ação pedagógica que possibilite à criança o contato e a interação 
com a totalidade de conhecimentos, que lhe apresente o mundo tal como 
ele é, um mundo concreto, complexo e contraditório. Ao apresentar à 
criança essa realidade concreta, criamos nela a necessidade de 
compreendê-la na sua complexidade e totalidade. Essa visão contribui para 
que a criança, ao se relacionar com esse mundo, complexifique também 
sua apreensão daquilo que conhece, e internalize situações cada vez mais 
sofisticadas do ponto de vista de suas potencialidades psíquicas (SOUZA, 
2007, p. 125). 
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Vale considerar que o professor, ao mesmo tempo em que produz uma 

educação no ‘chão da escola’, vai tendo sua história, seu papel e sua função 

marcados pelas condições daquele contexto social e profissional do qual faz parte. 

As concepções e saberes que carrega consigo sustentam sua ação de ensinar e são 

ao mesmo tempo questionados e orientados, para se ajustarem a cada situação 

educativa, implicando em uma profissionalidade que vai além do domínio específico 

dos conteúdos ou das habilidades nas relações interpessoais. Isso faz 

especialmente sentido na pesquisa aqui apresentada, onde os dados evidenciam 

estas questões. 

Ostetto (2009) comenta que o professor tem um papel importante na 

formação da criança, servindo como um mediador nesse processo. Muito mais que 

falar, seu papel é ouvir e observar as estratégias que os pequenos utilizam, 

qualificando as experiências vividas por eles. Cabe ao profissional reconhecer a 

criança como protagonista, capaz de pensar, criar e recriar novas possibilidades e 

experiências, levando em consideração todas as dimensões humanas 

potencializadas nas crianças: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo e o 

cognitivo, contemplando a sua infância onde ela tenha o direito de brincar e 

desenvolver-se integralmente. 

Além da organização das situações pedagógicas propícias para as interações e 

brincadeiras e das quais decorrem o desenvolvimento e as aprendizagens, o desafio 

do educador é construir vínculos especiais com cada criança, por meio da afetividade e 

do acolhimento. O olhar do educador é fundamental no que se refere à sensibilidade 

de estar atento às crianças, como um exercício de descoberta de quem são aquelas 

crianças, suas histórias de vida e de família. 

Nesse contexto, o professor é aquele que caminha junto com as crianças e 

nesse percurso observa, reflete e altera suas ações a partir de suas percepções e 

da escuta sensível. Assim, ele rompe com a educação centralizada no adulto e 

passa a ter a criança como foco, descobrindo novas maneiras de proporcionar a 

vivência da infância com qualidade. 

Como vimos, a legislação orienta a formação de professores em curso 

superior, e embora não mencione especificamente (o que é visto de maneira crítica 

pelos pesquisadores da área), o curso de Pedagogia é o locus privilegiado para essa 

formação, por proporcionar, em tese, os conhecimentos específicos e necessários 

para atuar com as crianças de 0 a 5 anos de idade.      
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Contudo, Côco (2018) retrata que apenas 30% dos estudantes de Pedagogia 

têm interesse em atuar na área de Educação Infantil, sendo um dos possíveis 

motivos para essa baixa motivação a desvalorização da profissão, que acaba por 

afastar os estudantes, especialmente as condições de trabalho.   

A formação de professores representa um espaço potente de 

desenvolvimento de aprendizagens sobre a Educação Infantil e, portanto, sobre o 

trabalho docente com as crianças pequenas. Na apropriação desses conhecimentos, 

novos atributos passam a compor o repertório associado às concepções de trabalho, 

agregando possibilidades para o exercício da docência na Educação Infantil. Esses 

atributos retratam o percurso de desafios que marca o desenvolvimento da 

profissionalidade docente.    

A docência na Educação Infantil envolve complexidade, pois não se limita a 

repassar conteúdos ou ao domínio de metodologias específicas. Ela inclui um olhar 

especial para as crianças pequenas como sujeitos capazes e competentes que nas 

suas experiências diárias com os colegas, professores e na interação com as coisas 

do mundo constituem suas identidades e se apropriam dos modos de ser, fazer e 

pensar da sociedade, de uma maneira participativa e reinterpretativa. No próximo 

capítulo, refletimos sobre a importância do espaço-ambiente na educação de 

crianças pequenas uma vez que este faz parte de nosso objeto de estudo. 
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2 ESPAÇO FÍSICO E O AMBIENTE: ELEMENTOS ESTRUTURANTES NA 

EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PEQUENAS 

 

A intenção deste capítulo é refletir sobre a organização dos espaços na 

Educação Infantil e problematizar as relações estabelecidas neles, ou seja, a sua 

configuração ou não em ambientes de aprendizagem e desenvolvimento. Buscamos 

explicitar o papel do espaço físico no alcance dos objetivos pedagógicos, tendo 

como base de sustentação as interações e as brincadeiras. 

Quando vasculhamos nossas lembranças sobre o lugar da instituição escolar, 

a imagem que nos vem, comumente, é de uma sala com uma lousa, a mesa do 

professor e muitas carteiras enfileiradas, todas iguais. Em razão disso, é comum 

acreditarmos que a aprendizagem só ocorreria em ambiente institucionalizado 

permeado por regras definidas pelos adultos. Frente a esse ideário o receio do 

imprevisível pode fazer com que os professores não explorem todos os espaços 

institucionais, delimitando suas ações a poucos e pequenos espaços internos. Sobre 

isso, Tiriba (2010, p. 9) afirma:  

É fundamental investir no propósito de desemparedar e conquistar os 
espaços que estão além dos muros escolares, pois não apenas as salas de 
aula, mas todos os lugares são propícios às aprendizagens […] além de se 
constituírem como espaços de brincar livremente e relaxar, estes locais 
podem também ser explorados como lugar de ouvir histórias, desenhar e 
pintar, espaços de aprendizagem, em que se trabalha uma diversidade de 
conhecimentos.   

Isso porque a criança não deixa a infância do lado de fora da instituição, e 

toda a curiosidade, energia e movimento que lhes são característicos precisam 

encontrar morada na Educação Infantil, sob pena de que ao negligenciá-las 

podemos atropelar as crianças em nome de seu futuro. Cabe registrar, de início, que 

autores como Zabalza e Fornero (1998), Tuan (2013) e Horn (2007) consideram que 

a intencionalidade pedagógica transforma espaços físicos (estruturas) em 

ambientes, os quais incluem as relações. Assim, um ambiente se constitui a partir do 

reconhecimento dos sujeitos que o habitam e das experiências de vida que nele 

acontecem, pois envolve aspectos físicos, culturais, afetivos e sociais.  

2.1- Espaço-ambiente na Educação Infantil: conceitos e orientações 
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Blower, Azevedo e Vasconcellos (2008, p. 2), assim definem espaço, 

ambiente e lugar:  

 

O espaço, uma vez vivenciado e experienciado, passa a ser reconhecido 
como ambiente. A este último, as sensações vividas determinarão 
sentimentos e lhe atribuirão valores; desta forma, o espaço, antes sem 
identidade, passa a ser compreendido como lugar. 
 

Nesse entendimento, o termo espaço compreende os objetos, os materiais 

didáticos, o mobiliário, as salas e, ambiente, inclui as relações estabelecidas nesses 

espaços. O lugar é compreendido como o espaço-ambiente permeado pelos afetos 

e pela identificação do sujeito com o mesmo, lhe atribuindo valor por meio do elo 

afetivo. A Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica e que atende 

crianças de 0 a 6 anos de idade, precisa organizar suas práticas e experiências, 

bem como o espaço em que elas acontecem, levando em conta as crianças, suas 

demandas e interesses, bem como apresentando situações novas e desafiadoras 

aos pequenos. 

A organização dos espaços e a atenção para as relações estabelecidas 

nesses contextos constituem-se em aspectos fundamentais para a prática educativa 

com crianças pequenas. A cada trabalho realizado, deve o espaço ser planejado da 

forma mais adequada, bem como inserir materiais específicos para a montagem de 

ambientes novos, ligados aos projetos desenvolvidos. Sua organização é parte 

constitutiva do projeto educacional, pois traduz maneiras de compreender a infância, 

o papel da educação e do professor. Nesse sentido, cabe registrar que a 

aprendizagem transcende o espaço da sala, sendo importante que os educadores 

usem as áreas externas da instituição e fora dela.  

Ao abordar o conceito de espaço Forneiro (1998, p. 232) destaca que “[...] 

refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais para a atividade caracterizados pelos 

objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. A mesma 

autora, ao apresentar o conceito de ambiente, o considera como “[...] o conjunto do 

espaço físico e às relações que se estabelecem no mesmo (os afetos, as relações 

interpessoais entre as crianças, entre crianças e adultos, entre crianças e sociedade 

em seu conjunto)” (p. 232-233). 

Tuan (2013) esclarece que o ambiente deve ser idealizado como acolhedor, 

que favoreça a participação dos envolvidos na ação, sendo a escola preparada para 

as crianças. O espaço físico é só um espaço, mas ele se transforma em ambiente 
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quando há relações de cumplicidade e de respeito, fortalecendo vínculos e 

interações.  

Horn (2007, p.28), enfatiza que é “[...] no espaço físico que a criança 

consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em 

um pano de fundo no qual se insere emoções. Essa qualificação de espaço físico é 

o que o transforma em um ambiente”.  

Nesse sentido, os espaços-ambientes representam a identidade do grupo que 

os frequenta. É importante que ao adentrar uma sala seja possível identificar o que 

as crianças estão aprendendo, pela exposição dos trabalhos realizados, pelos 

brinquedos disponíveis, enfim, reconhece-se pela organização espacial o que está 

sendo priorizado. Cabe aos educadores analisar e perceber a importância da 

organização dos espaços de maneira que atenda às necessidades infantis, 

promovendo as mudanças necessárias. 

 

O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão 
postos em uma sala de aula. O modo como organizamos materiais e 
móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como 
interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica. Aliás, o 
que sempre chamou minha atenção foi a pobreza frequentemente 
encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, nos aromas; enfim, 
em tudo que pode povoar o espaço onde cotidianamente as crianças estão 
e como poderiam desenvolver-se nele e por meio dele se fosse mais bem 
organizado e mais rico em desafios (HORN, 2007, p. 15).  

 

Horn (2007) acrescenta que as instituições de Educação Infantil têm na 

organização dos ambientes uma parte importante de sua proposta pedagógica. 

Cada professor tem sua concepção pedagógica explicitada no modo como planeja 

suas intervenções, na maneira como se relaciona com as crianças e na forma como 

organiza seus espaços. Assim, o profissional em parceria com a gestão, é 

responsável por criar um espaço provocativo, a partir da sua relação com o grupo de 

crianças, da sua percepção e de seus conhecimentos. Quando o professor planeja o 

trabalho pedagógico ele deve pensar com intencionalidade sobre a organização dos 

espaços e isso revela que o espaço não é neutro, ele ensina coisas. Logo, precisa 

gerar autonomia nas crianças, desde o acesso aos materiais como na circulação.  

A literatura evidencia que o professor tradicional privilegia a ocupação dos 

espaços das salas com armários onde somente ele tem acesso, predominando 

atividades no papel e em mesas. Em uma concepção educacional que compreende 

o ensinar e o aprender em uma relação de mão única, a organização do espaço 
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girará em torno da figura do professor. As mesas e as cadeiras ocuparão espaços 

privilegiados na sala de aula, e as ações das crianças dependerão de seu comando, 

de sua concordância (HORN, 2004). Na contramão, um espaço que inclui a criança 

e considera suas necessidades, desafiando-a ao desenvolvimento, promove o 

envolvimento dos atores envolvidos no processo educativo. Assim, menos mobiliário 

e mais espaço para a movimentação, exploração e as brincadeiras favorecem para 

que os objetivos da Educação Infantil se concretizem. 

Contudo, vale lembrar que ter um espaço organizado não é o suficiente, 

sendo necessário que a criança interaja com ele, por meio de ações desafiadoras. A 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017) esclarece que oferecer 

um ambiente rico e variado contribui para explorar os sentidos, múltiplas relações e 

interesses essenciais ao desenvolvimento humano que permitam às crianças 

conhecer a si e ao outro e compreender as relações com a natureza, com a cultura e 

com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais de 

alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com 

materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. 

Sobre a organização do espaço e do tempo na escola infantil Barbosa e Horn 

(2001, p. 67), afirmam:  

 

Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar 
que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, 
antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de 
crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o 
educador observe o que as crianças brincam, como estas brincadeiras se 
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, 
o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais 
tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a 
estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é 
importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a pro-
posta pedagógica da instituição, que deverão lhe dar suporte.  

 

A partir dessas considerações compreendemos que a forma como o espaço é 

organizado impacta profundamente na promoção de um ambiente acolhedor e 

promotor de interações entre crianças e adultos, sendo as ações mediadas pelo 

adulto professor. Barbosa (2006, p. 122) esclarece que a “[...] organização do 

ambiente traduz uma maneira de compreender a infância, de entender seu 

desenvolvimento e o seu papel na educação e do educador”. As diferentes formas 

de organizar o ambiente para o desenvolvimento de atividades de cuidado e 
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educação das crianças pequenas traduzem os objetivos, as concepções que os 

adultos possuem com relação às novas gerações e as suas ideias pedagógicas.  

Considerando a preocupação com uma educação mais humanizada, 

permeada pelas relações que valorizam a afetividade, o envolvimento e a acolhida, o 

espaço-ambiente na Educação Infantil precisa ser pensado para a criança, onde ela 

consiga fazer escolhas, experimentar e inovar. 

 

2.2 O espaço e sua dimensão estética e formativa: o que privilegiar? 

 

Considerando que o espaço se torna ambiente a partir das relações 

estabelecidas, é possível perceber a necessidade de uma organização 

esteticamente cuidada, principalmente no que tange ao conjunto de equipamentos e 

interferências disponibilizadas. Essas interferências podem ser denominadas por 

estética que “[...] significa sensação, sensibilidade, percepção pelos sentidos ou 

conhecimento sensível-sensorial” (HERMANN, 2005, p.25). 

Uma leitura da estética dos espaços educativos evidencia o conceito 

decorativo à luz do gosto e interesse de adultos, principalmente manipulados pela 

indústria cultural da imagem e do belo traduzido em imagens de grande aceitação 

pelo público escolar e comunidade. Atentar para a estética na educação e seu papel 

formativo ao atuar sobre a sensibilidade, a percepção, significa dirigir um olhar 

atento e preocupado para as questões espaciais, desde os elementos mais 

evidentes como àqueles subliminarmente embutidos nas escolhas que fazemos3. 

Por outro lado, para Ostetto (2011), a experiência estética é, também, uma 

experiência de liberdade, de possibilidades de escolha, desde a localização espacial 

para a realização de um projeto, até a seleção de materiais, escolhas de cores, 

formas, tamanho de papéis, etc. Assim, o espaço da Educação Infantil não pode ser 

pensado somente em sua dimensão física, mas em um lugar-ambiente que expressa 

valores e concepções, definido por uma estética e visualidade que contribuem 

decisivamente para a construção cultural do olhar e, portanto, da sensibilidade da 

criança.  

O espaço, nesse sentido, é um elemento constitutivo de criatividade, o qual 

converte-se em ação pedagógica e por isso merece nossa atenção. Acompanhando 

                                                
3 Sobre o papel da indústria cultural na educação das crianças pequenas ver Valente e Oliveira 
(2016). 
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as crianças o professor amplia sua possibilidade de compreendê-las, de reconhecer 

seus propósitos e apoiar suas buscas e escolhas, tornando-se um parceiro 

privilegiado de novas e infinitas aventuras e aprendizagens. 

Desse modo, os espaços nas instituições de Educação Infantil precisam ser 

 

[...] limpos, seguros e voltados a garantir a saúde infantil. Ser um ambiente 
acolhedor, desafiador e inclusivo, pleno de interações, explorações e 
descobertas partilhadas com outras crianças e com o professor. Ele ainda 
deve criar contextos que articulem diferentes linguagens e que permitam a 
participação, expressão, criação, manifestação e consideração dos seus 
interesses (BRASIL, 2013a, p.91) 

 

O cuidado estético com os locais e objetos é um ato educativo que gera bem-

estar e prazer em habitar, e isso não requer necessariamente grandes 

investimentos, mas sim, atenção aos detalhes. É indicado que cada sala tenha seu 

mobiliário, pensado a partir das características etárias das crianças, com 

possibilidades para transformações e rearranjos a fim de dar conta das inovações, 

descobertas, interesses e mesmo do crescimento das crianças. 

Além do espaço interno é importante pensar nas áreas externas, pois as 

crianças precisam explorá-las. Contemplar na rotina atividades de contato com a 

natureza, fazendo coletas de materiais, vivenciando, experimentando, brincando de 

diferentes formas impacta positivamente no desenvolvimento infantil.  

 

A natureza traz em si desafios físicos e estéticos que mobilizam as crianças 
a se aventurar. A lama, a areia as pedras, seus formatos e cores, seus 
pesos, temperaturas; as plantas, suas folhas, sementes, troncos e talos, 
raízes com diferentes texturas, cheiros, cores e tamanhos; e os animais que 
habitam esses lugares: os insetos com seus ruídos peculiares, suas cores e 
formatos; os diferentes relevos, as topografias: rios montes, barrancos, 
planícies. Enfim, um universo de possibilidades a serem observadas e 
investigadas (BARBIERI, 2012, p. 116). 

 

Entretanto, observando o cotidiano escolar, geralmente os espaços externos 

são pouco aproveitados, pois a criança é muitas vezes obrigada a ficar na sala onde 

o professor procura ter mais controle sobre ela. Prevalece a crença de que se uma 

criança subir em uma arvore é perigoso, se for para a lama se suja, que brincar na 

chuva adoece, o que leva a confinar as crianças entre quatro paredes, privando-as 

de experiências desafiadoras. 

Retomando a dimensão estética dos ambientes reportamo-nos ao trabalho de 

Loris Malaguzzi (1999), educador italiano que valoriza o ambiente como terceiro 
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educador, pois ensina coisas às crianças. Nessa compreensão, o ambiente precisa 

ser flexível e passar por modificações constantes a fim de estar sempre atualizado e 

disponível às crianças, para a construção do seu conhecimento.  

 

Tudo o que cerca as pessoas na escola e o que usam, os objetos, os 
materiais e as estruturas não são vistos como elementos cognitivos 
passivos, mas, ao contrário, como elementos que condicionam e são 
condicionados pelas ações dos indivíduos que agem nela (EDWARDS, 
FORMAN e GANDINI, 1999, p. 157).  

 

A infância ocupa um lugar central na proposta italiana, sendo as instituições 

pensadas para e com as crianças e, nessa direção, as manifestações da cultura da 

infância encontram lugar e são valorizadas. Respaldadas nas contribuições de Loris 

Malaguzzi sobre as dimensões éticas e estéticas da pedagogia, as autoras acima 

citadas defendem a importância de que as crianças participem da construção dos 

ambientes escolares, já que estes, além de seu alto componente simbólico, são 

também constituidores de identidades. 

Hoyuelos (2006) lembra que existe uma interferência criadora entre o homem 

e a realidade que provoca um encontro. Os mundos físicos e sociais nos afetam 

reforçando ou provocando mudanças nos nossos modos de perceber e agir, no 

nosso senso estético, nas nossas habilidades, nos nossos conhecimentos sobre os 

outros e sobre nós.  

Assim, as escolhas feitas acerca de que móveis, materiais, livros, brinquedos, 

gravuras, móbiles, animais ou plantas que estarão disponíveis às crianças e adultos, 

como estarão organizadas e como serão usados, fazem muita diferença na 

qualidade das experiências vividas nos contextos de creches e pré-escolas. Afirmar 

que a escola deve ser um lugar habitável também significa que ela seja um lugar de 

encontro e comunicação entre pessoas e entre estas e o espaço e seus objetos, 

num lugar dinâmico, inter-relacional, qualificado e aberto às múltiplas possibilidades 

de atuação humanas.  

Rever a organização do espaço traz desafios e insegurança, pois geralmente 

exige a readequação da rotina na instituição. Deixar uma criança de 4 anos sentada 

por horas entre quatro paredes, sem diversificar as atividades, faz com a escola se 

torne um lugar pouco convidativo. Por outro lado, falando em espaço interno, pensar 

em ter salas temáticas ou salas ambiente é uma possiblidade de ter um espaço 

atrativo e instigante. 
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Salas ambiente ou salas temáticas são espaços que contemplam material 

necessário para trabalhar determinados âmbitos do desenvolvimento, que embora 

sejam potencializados em um ou outro local, são interdependentes e interligados. 

Elas são diferentes de uma organização por cantinhos na sala e tem sentidos mais 

amplos, uma vez que as crianças não permanecem por muito tempo no mesmo 

espaço, e assim podemos, por exemplo, ter o foco nas linguagens, ou então na 

identidade, no movimento, etc. 

Frison (2008), ao relatar sobre a organização dos tempos e espaços na 

Educação Infantil, apresenta pesquisa realizada no ano de 2007 em 10 escolas 

infantis da rede municipal de Porto Alegre, onde os espaços foram a base para 

pensar uma nova proposta para as crianças pequenas.  

 

A angústia emergiu em decorrência dessa realidade e da preocupação em 
‘não’ ter crianças fechadas em uma única sala, durante todo dia, com 
alternância de rotina apenas com breves saídas para ambientes 
diferenciados, incluindo o espaço externo. As professoras relataram que, 
nos dias de chuva, sem pátio, era ‘de enlouquecer’, havia muitas brigas, 
destruição das produções das crianças e do patrimônio escolar. Havia muito 
choro, misturado com sentimentos de saudade da casa, dos pais, da família 
(FRISON, 2008, p. 176). 

 

Na descrição, compreendemos que o espaço interno, costumeiramente mais 

usado pelos professores e crianças, pode provocar angústia e motivar 

desentendimentos e violência se for pequeno e não dispor de brinquedos 

diversificados e em quantidade suficiente. Além disso, é preciso considerar que as 

crianças passam muitas horas nas instituições e mantê-las confinadas em espaços 

internos colabora para um ambiente tenso e promotor de conflitos. 

Por outro lado, ofertar uma variedade de materiais relaciona-se com a 

capacidade para estimular, provocar para as diferentes atividades. Segundo 

Forneiro (1998, p. 247), “De qualquer forma, a professora deve saber que a forma 

como preencher o espaço de materiais e que o tipo de material que deixa à 

disposição das crianças irá condicionar as iniciativas das mesmas”. 

Assim, a organização espacial pode promover ou limitar interações, permitir 

ou excluir o brincar, a depender do que é privilegiado pelos professores e gestores. 

Dentre as possibilidades Borges (2016, p. 79) registra que 

 

[...] a lógica dos ambientes de aprendizagem é válida para as crianças de 
três a quatro anos justamente por permitir a elas essa movimentação nos 
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espaços. O movimento seria contínuo se todos os espaços estivessem 
devidamente equipados com uma maior variedade e quantidade de 
materiais. 

 

Barbosa (2009) afirma que há uma imensa gama de atividades a serem 

realizadas com as crianças dessa faixa etária, como as de movimento, 

conhecimento e observação da realidade, linguagem, jogos de manipulação, jogos 

de simbolização, expressão musical, expressão dramática e expressão plástica. 

Para cada uma delas há um universo de materiais, desde os mais sofisticados até 

os mais simples e reciclados. 

 

É importante ressaltar a importância de alcançar às crianças materiais de 
diferente natureza como plástico, borracha, couro, madeira, vidro, bambu, 
e.v.a., pois cada um deles promove uma experiência sensorial e apresenta 
diferentes resistências e possibilidades (BARBOSA, 2009, p. 98). 

 

Para que essas explorações aconteçam é preciso um ambiente tranquilo e 

que propicie a concentração, a ação e o desenvolvimento da comunicação entre os 

pares. Ao organizar a vida cotidiana cuidando do espaço, do tempo e dos materiais 

o profissional colabora na construção de um ambiente rico e propício para 

observação das crianças, seus interesses, podendo intervir no sentido de 

potencializar e qualificar as relações e as possibilidades de criação. 

O espaço também atua na aquisição de maior autonomia pelas crianças na 

medida em que permite fazer escolhas, alcançar objetos, rearranjar materiais de 

acordo com as demandas e a imaginação. Como registram Faria e Salles (2012, p. 

35), “[...] os espaços direcionados à Educação Infantil devem ser dotados de uma 

variedade de materiais disponíveis e de fácil acesso às crianças, que permitam suas 

escolhas e instiguem sua curiosidade”. 

Uma organização nesse sentido responde melhor à concepção de campos de 

experiência, atendendo os eixos estruturantes das práticas pedagógicas propostas 

pela BNCC (BRASIL, 2017) e os direitos de aprendizagem destacados. Estes, 

elaborados a partir de valores éticos, políticos e estéticos, representam os direitos 

de todas as crianças de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-

se. Ao mesmo tempo que os direitos elencados acolhem a simplicidade da infância 

eles são complexos, pois necessariamente precisam considerar a criança pelo que 

é, faz e o quanto isso é significativo para ela. 
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 De acordo com a BNCC os campos de experiências constituem um arranjo 

curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das 

crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos de experiências 

também se baseiam no que dispõem as DCNEIs em relação aos saberes e 

conhecimentos fundamentais a serem propiciados às crianças e associados às suas 

experiências. A BNCC destaca cinco campos de experiências:  1- O eu, o outro e o 

nós, 2- Corpo, gestos e movimentos, 3- Traços, sons, cores e formas, 4- Escuta, 

fala, pensamento e imaginação, 5- Espaço, tempo, quantidades, relações e 

transformações (BRASIL, 2017).  

Nessa perspectiva, a organização do ambiente é reconhecida como um fator 

facilitador para a educação da criança, tanto do ponto de vista de sua individualidade 

como da coletividade. Como buscamos destacar neste capítulo, o espaço físico e as 

relações estabelecidas configuram-se em elementos estruturantes que atuam 

decisivamente na educação das crianças. Nossas instituições, historicamente, têm 

privilegiado uma distribuição espacial com vistas à disciplinarização dos corpos e 

dos sujeitos, com privilégio de mesas e cadeiras as quais fomentam atividades que 

negam e anulam as características infantis (MESOMO, 2004).  

Frente a este cenário, apresentamos na sequência o contexto investigado, 

considerado como uma possibilidade que pode subverter, mesmo que não de forma 

absoluta, os contextos já conhecidos. A reorganização do espaço e seu uso foi a 

base para pensar uma nova proposta de trabalho para a pré-escola. 
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3. ESPAÇO-AMBIENTE, TEMPO E PRÁTICAS EDUCATIVAS: ASPECTOS 

FORMATIVOS E DESAFIOS COTIDIANOS 

 

Como já mencionamos, a pesquisa se dedicou a explicitar o contexto de 

concepção, elaboração e implementação de uma nova proposta de pré-escola em 

um pequeno município do estado do Paraná. A seguir, apresentamos brevemente 

algumas características da cidade, para na sequência descrever o contexto da 

Educação Infantil no município e a concretização da ideia de uma nova pré-escola. 

Como a implementação ainda é recente (passou a funcionar em meados de 2019), 

além da descrição do percurso feito pela pesquisadora envolvida nessa empreitada 

optamos por coletar as primeiras impressões da experiência com os professores 

envolvidos. Para estudos posteriores julgamos de extrema relevância ouvir as 

crianças e sua interpretação das situações por elas vivenciadas. 

 

3.1 Historicizando e descrevendo o projeto da ‘nova’ pré-escola em 

Mangueirinha 

 

A investigação aqui apresentada e analisada refere-se à experiência vivida no 

município de Mangueirinha, localizado na região sudeste do estado do Paraná e 

que, de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento (IPARDES)4, tinha 

população estimada de 16.714 habitantes em 2019. 

 Ainda de acordo com IPARDES o nome Mangueirinha é proveniente da 

construção de mangueiras de varas, onde os tropeiros recolhiam os animais para 

pouso, principalmente mulas que eram trazidas do Rio Grande do Sul para serem 

comercializadas em São Paulo. A cidade é considerada a maior área de araucária 

nativa do mundo e uma das maiores produtoras de soja da região sudoeste 

paranaense. 

Com relação às atividades do município, segundo os últimos dados 

levantados pelo IPARDES, a cidade tem boa parte da sua população 

economicamente ativa atuando nas áreas de agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura, totalizando 3.317 pessoas. O restante da população 

                                                
4 Apresenta informações selecionadas que possibilitam obter um perfil do Paraná e dos seus 
municípios, disponíveis em www.ipardes.pr.gov.br.  

http://www.ipardes.pr.gov.br/
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está distribuído em outros setores, como administração pública, defesa e seguridade 

social, construção, indústrias de transformação, dentre outras.  

É importante registrar que faz parte do município uma Reserva Indígena, 

cujos habitantes são das tribos Kaingang e Guarani, sendo que entre os dias 18 e 20 

de abril de cada ano a Terra Indígena Mangueirinha promove um evento em 

homenagem ao dia do índio. As comemorações envolvem atos religiosos, 

brincadeiras (cabo de guerra com cipó, corrida do cesto, etc.), danças, venda de 

artesanato e comidas típicas como pinhão cozido, bolo de milho, jabuticaba, pitanga, 

abóbora, entre outras. Esses momentos marcam a importância da cultura indígena, 

da preservação dos povos e da manutenção de suas terras, sendo um ato cultural e 

político com impactos sobre a identidade do município (IPARDES, 2019). 

Como pontos turísticos o município conta com a Represa do Segredo, com 

143 metros de altura, no Rio Iguaçu, além de diversos pontos do Alagado (região 

banhada pelo rio e que serve de descanso e lazer), bem como cachoeiras nos Rios 

Lajeado Grande, Marrecas, Covó, entre outros, onde se pratica a pesca e esportes 

aquáticos. A Reserva Indígena de Mangueirinha também é ponto de visitação com 

pinheiros centenários e seu folclore. Destacam-se ainda a Fonte de Água do Profeta 

São João Maria, as Trilhas de Motociclistas e de Gaiolas, em harmonia com a 

natureza, os voos de Parapente, e diferentes manifestações culturais, religiosas e 

exposições.  

Na área da educação o município conta com 12 instituições, sendo 4 Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 8 escolas de Ensino Fundamental. São 3 

CMEIs na área urbana e um no campo; escolas de Ensino Fundamental há 2 na 

área urbana e 6 no campo. No ano de 2019 eram atendidas mais de 1.800 crianças 

entre Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A presente pesquisa foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil 

Menino Deus5, do município, que possui prédio próprio e tem a Prefeitura Municipal 

como mantenedora. Conforme o Projeto Político Pedagógico, o CMEI iniciou suas 

atividades de trabalho como creche no ano de 1982 e recebeu esse nome como 

forma de agradecimento ao Menino Deus pela proteção às crianças. Naquela época, 

em que os atendimentos eram ligados aos setores do assistencialismo, as 

                                                
5 Como explicamos mais adiante, a reorganização da pré-escola não foi feita criando uma nova 
instituição, mas usando a nomenclatura de uma já existente e reformulando a estrutura física que era 
antes usada pelas crianças do Ensino Fundamental.  
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instituições existentes no município eram coordenadas pelas primeiras damas, 

auxiliadas por associações e voluntários. 

Já sob influência da legislação que incluiu a Educação Infantil como primeira 

etapa da educação básica, em 1999 um Decreto Municipal criou legalmente o 

Centro Municipal de Educação Infantil Menino Deus, autorizado a funcionar pela 

Resolução n. 2953/2000. Em 2002 foi aprovado o primeiro Regimento Escolar deste 

Centro.  

Em 2019 o CMEI atendia 144 crianças de Pré I e 160 de Pré II, devidamente 

matriculadas e frequentando período parcial de atendimento. As crianças provêm de 

famílias com nível socioeconômico baixo, médio e alto, sendo em sua maioria filhas 

de assalariados, diaristas, autônomos e boias frias. Essa configuração que reuniu 

todas as crianças em idade de pré-escola em uma única instituição se estabeleceu a 

partir de setembro de 2019, com a implementação da nova proposta que em breve 

apresentaremos, pois até então a pré-escola era atendida em um CMEI e em turmas 

nas escolas com Ensino Fundamental.  

Essa estratégia de criar turmas de pré-escola em instituições que 

originalmente atendiam apenas Educação Infantil revelou que o espaço físico não 

estava preparado para receber as crianças menores, condição que colocou a 

necessidade de pensar e organizar um espaço adequado para receber as crianças 

da pré-escola na área urbana. Na impossibilidade de unificar em uma única 

instituição a pré-escola para todas as crianças do município desta faixa etária, as 

escolas do campo continuam ofertando esta etapa, preservando o direito das 

crianças de frequentar instituições próximas às suas residências. 

 A seguir temos uma foto frontal da instituição objeto deste estudo, preparada 

para atender as crianças da pré-escola. 
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Imagem 1- Frente da instituição em outubro de 2019. 

 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

A imagem 1 apresenta como a instituição ficou após a reforma, com uma 

estética externa agradável, colorida e rodeada pelas árvores floridas.  No cenário 

educacional brasileiro a área externa é, diversas vezes, invisibilizada, com poucos 

brinquedos e, em alguns casos, extremamente comprometida por um entorno que 

não favorece o bem-estar das crianças. Os Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil abordam que, 
 

 

Os ambientes físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma 
concepção de educação e cuidado respeitosa das necessidades de 
desenvolvimento das crianças, em todos seus aspectos: físico, afetivo, 
cognitivo, criativo. […] espaços externos bem cuidados, com jardim e áreas 
para brincadeiras e jogos, indicam a atenção ao contato com a natureza e à 
necessidade das crianças de correr, pular, jogar bola, brincar com areia e 
água, entre outras atividades (BRASIL, 2009b, p. 50). 

 

Ainda estão sendo organizados, com a participação das crianças, o pátio e o 

parque interno. O processo de elaboração do projeto e reorganização da estrutura 

física da instituição está descrito a partir da percepção da pesquisadora que neste 

momento estava vinculada à equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação, e 
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as impressões e comentários que contemplam a implementação são fruto do lugar 

de fala como gestora da instituição e pesquisadora.  

A história da Educação Infantil revela que as conquistas legais pelo direito à 

educação ainda enfrentam barreiras para efetivar-se na prática, com grandes 

desafios para garantir um atendimento de qualidade para todas as crianças. Houve 

um avanço significativo da legislação quando esta reconheceu a criança como 

cidadã, como sujeito de direitos, inclusive o direito à educação de qualidade desde o 

nascimento, porém a realidade denuncia um grande descompasso entre o discurso 

da lei e o cotidiano de muitas escolas infantis.  

A Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade têm se concentrado 

em atividades preparatórias para a alfabetização, as quais muitas vezes têm se 

mostrado ineficazes até para as crianças dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Ostetto (2009-2017), Franco (2015), Fochi (2016), Souza (2017), 

Oliveira-Formosinho e Formosinho (2017) nos reforçam a importância de repensar a 

prática pedagógica e ter sempre em conta os objetivos e finalidades da Educação 

Infantil tendo como norte as DCNEIs (BRASIL, 2009a). 

 Incomodadas com este cenário e orientadas pela concepção de criança 

explicitada nas DCNEIs, considerada como sujeito capaz que cria, brinca, interage e 

se desenvolve na relação com a cultura, com o meio e seus pares, iniciamos 

estudos e busca por propostas consideradas inovadoras na Educação Infantil 

explicitadas em relatos ou vivências coletadas na internet.  

O intuito foi reconhecer como era o trabalho realizado por elas e como essas 

inciativas poderiam iluminar a construção de um novo projeto de pré-escola no 

município, o que nos levou a compreender que a inovação está em utilizar todos os 

espaços dentro e fora da instituição e instigar a criança a investigar o mundo que a 

rodeia, valorizando sua participação. Desse modo, a diferença estaria justamente 

em respeitar a crianças, suas necessidades e proporcionar contextos e práticas 

promotoras do desenvolvimento.  

No município pesquisado a Assistência Social foi responsável pelo 

atendimento da demanda das crianças de 0 a 6 anos até o final de 2008, com foco 

para os filhos de famílias menos favorecidas economicamente. Em função da 

escassez de recursos e financiamento, houve períodos que os responsáveis 

precisavam comprovar sua renda, e se essa passasse do valor estipulado pela 

gestão municipal não conseguiam a vaga para seu filho. Nesse contexto de oferta 
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bastante aquém da demanda, as instituições privadas cresceram, atendendo aos 

excluídos da rede pública. 

Após 13 anos da promulgação da LDBEN, em 2009, o município de 

Mangueirinha passou a ofertar a Educação Infantil vinculada à Secretaria de 

Educação, com a reorganização dos CMEIs pela equipe administrativa da gestão 

municipal. Essa demora em transferir as responsabilidades pelo atendimento das 

crianças pequenas da assistência para a educação foi uma situação vivida em 

muitos municípios brasileiros, a despeito das orientações legais. 

Alguns aspectos sobre a realidade da Educação Infantil nesse período podem 

ser mencionados uma vez que estávamos presente nesse contexto6. Do ponto de 

vista da supervisão do trabalho pedagógico havia uma coordenadora para os três 

CMEIs da cidade, onde o trabalho com as crianças era desempenhado por 

atendentes7, as quais trabalhavam 10 horas diárias. Sem formação específica, havia 

tentativas de realizar atividades pedagógicas, mas prevalecia o objetivo de encontrar 

meios de ocupar as crianças durante o tempo em que permaneciam nas instituições. 

A maioria das atendentes tinha como formação o Ensino Fundamental, o que era 

exigido para participar do concurso público e, algumas delas com Curso Normal a 

Distância. 

No ano de 2010 realizou-se no município o primeiro concurso público para o 

cargo de professor de Educação Infantil, tendo com exigência mínima de formação o 

nível médio, na modalidade Normal. Algumas atendentes que tinham a formação 

exigida participaram e foram aprovadas e também houve a nomeação de uma 

diretora para cada instituição. 

No final de 2014 foi inaugurada outra instituição de Educação Infantil ficando 

assim quatro CMEIs no município, três na área urbana e um na área rural. Com a 

obrigatoriedade de matrícula para as crianças de quatro e cinco anos houve nova 

reorganização do público atendido, ficando duas instituições para atender as 

                                                
6 Como gestora até 2018, e parte da equipe pedagógica do município até agosto de 2019. 
7 Atendentes é o termo utilizado para denominar as profissionais concursadas que atendiam as 
crianças de 0 a 6 anos até o período de 2009. Em 2013 após a extinção dessa função no quadro de 
profissionais do Município as mesmas foram remanejadas para a função de educadoras e as mesmas 
hoje auxiliam o professor. 
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crianças de 0 a 3 anos (creche), uma para atender 4 e 5 anos (pré-escola) e a 

instituição do campo atendendo de 0 a 6 anos.  

Ao acompanhar de perto essa organização e as práticas desenvolvidas foi 

possível perceber que na pré-escola as crianças foram transformadas em alunos, 

uma vez que passavam praticamente o período todo sentadas, completando 

atividades xerocadas, sendo o brincar marginalizado ou negado. Esse cenário foi 

configurando uma Educação Infantil que, se por um lado atendia a demanda e a 

necessidade das famílias, por outro desconsiderava os direitos das crianças de viver 

uma infância plena, com possibilidades de experimentar vivências de qualidade. 

Buscando verificar quantas crianças foram atendidas nos últimos dez anos, 

solicitamos à Secretária de Educação os dados do Sistema Estadual de Registro 

Escolar (SERE), explicitados na tabela 1: 

 

Tabela 1: Quantidade de crianças (creche e pré-escola) atendidas nos CMEIs de Mangueirinha de 
2009 a 2019. 
 

Ano CMEI Maria 
Inês Ferreira dos 

Santos 

CMEI 
Menino Deus 

CMEI do 
Campo Izabel 

Finger 

CMEI Anjo da 
Guarda 

2009 101 169 63  

2010 109 160 77  

2011 107 171 79  

2012 111 169 68  

2013 92 155 88  

2014 83 139 69  

2015 92 209 71 218 

2016 99 160 86 231 

2017 96 151 80 251 

2018 84 192 55 224 

2019 88 284 60 250 

Total 1062 1959 733 1174 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Mangueirinha PR (2019). 

 

Segundo informações da gestão, entre 2009 e 2012 o número de crianças 

atendidas em cada instituição ultrapassava a capacidade prevista, prevalecendo um 

viés assistencialista nos atendimentos. Como acontece em muitos municípios, há 

uma demanda reprimida por vagas que se explicita na lista de espera, e no 

município a mesma não era divulgada. Cada família dirigia-se à instituição onde 
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gostaria de matricular seu filho e a cada ano iniciava-se uma nova lista. Desde 2013 

essas listas passaram a ser realizadas na Secretaria de Educação, encaminhamento 

que segue até o presente momento. De 2013 a 2016 as vagas seguiam a ordem de 

inscrição, mas a partir de 2016 o Ministério Público orientou o município a dar 

prioridade às crianças cujas mães trabalhassem. 

Sobre esta questão cabe registrar que nem sempre o meio jurídico interpreta 

a Lei considerando o ponto de vista pedagógico, e mesmo na tentativa de garantir os 

direitos explicitados na legislação comete equívocos. Segundo a LDBEN n. 9.394 de 

1996 o direito à Educação Infantil é de todas as crianças, sendo vedados critérios de 

seleção, ou seja, o direito não está ligado à mãe trabalhadora, mas é da criança. O 

desconhecimento desta questão revela problemas de interpretação jurídica, 

confundindo famílias e gestores. 

Porém, em 2017, com a mudança do representante do Ministério Público 

responsável pelo município o mesmo entendeu que todas as crianças têm direito a 

vaga, fazendo valer o que diz a LDBEN. O órgão solicitou que o Prefeito assinasse 

um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), documento utilizado pelos órgãos públicos 

em que o signatário se compromete a ajustar alguma conduta considerada ilegal e 

passar a cumprir a lei. Neste caso, a prefeitura se comprometeu de zerar as filas de 

espera dos CMEIs até 2020. Este mesmo Promotor também solicitou que as listas 

fossem divulgadas na imprensa local e no Portal da Prefeitura, ou seja, prevaleceu o 

princípio da transparência, embora ainda permaneça a organização vinculada a 

atuação profissional das mães8. 

No que diz respeito às práticas pedagógicas, de 2013 a 2016 acompanhamos 

várias reclamações, especialmente de professores, que o 1º, o 2º e o 3º ano do 

Ensino Fundamental não estavam alcançando as aprendizagens esperadas, o que 

gerou muitos questionamentos sobre as razões dessa condição. De posse dessas 

queixas e buscando respostas a equipe da Secretaria de Educação do município 

voltou seu olhar para a pré-escola e constatou que com as crianças de 4 e 5 anos e 

aquelas do 1º ano os conteúdos trabalhados eram praticamente os mesmos. As 

                                                
8 As listas de esperas são classificadas com critério para mães que trabalham e sem critério para mães que não 

trabalham. No momento de escrita desse texto, novembro de 2019, havia na fila 30 crianças com critério, sendo 
25 crianças de 0 a 1 ano - berçário I, e 5 crianças de 1 e 2 anos – berçário II; para maternal I e II não havia 
crianças cadastradas. Na lista sem critério havia 26 crianças, sendo 7 de 0 a 1 ano – berçário I, 15 de 1 a 2 anos 
– berçário II e 4 de 2 e 3 anos – maternal I; para maternal II não havia criança cadastrada. O cenário então era 
de 56 crianças esperando vaga. Para a pré-escola no momento não havia lista de espera, fato que pode ser 
analisado em função da obrigatoriedade de matrícula indicada pela Lei 12.796. 
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práticas concentravam-se em cópias das vogais, demais letras do alfabeto, traçado 

dos números até 10, sem oportunizar outras experiências que envolvessem 

diferentes linguagens. O que prevalecia era o treino motor, condição que foi avaliada 

como possível causa do desinteresse por parte das crianças. Com esse diagnóstico 

ganhou força a ideia de reorganizar a pré-escola, tanto no uso do espaço físico 

como na proposta de trabalho. 

Como diretora de um dos CMEIs e incomodada com a condição da Educação 

Infantil do município, encabecei em 2018 a iniciativa de reorganização da instituição 

com vistas a uma prática pedagógica que contemplasse os direitos da criança. Na 

tentativa de pensar e proporcionar uma nova educação para essas crianças assumi 

a tarefa, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, de elaborar um 

projeto contemplando a mudança de organização da pré-escola, tanto do espaço 

físico como das questões pedagógicas, considerando especialmente os direitos de 

aprendizagem e os campos de experiência de acordo com a BNCC.  

Assim, busquei estudar e conhecer algumas inciativas consideradas 

diferenciadas na Educação Infantil. Tivemos acesso à proposta da Escola Lumiar e 

da Escola do Bairro (ambas em São Paulo), ao Programa de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental (PROEPRE), práticas italianas da região de Reggio Emilia 

(norte da Itália) e Escolas Montessorianas. O intuito era reconhecer como as 

instituições e práticas estavam organizadas e de que maneira, a partir dessas 

informações, poderíamos pensar em algo para a nossa realidade no município. 

 A Escola Lumiar é considerada uma das escolas mais inovadoras do mundo. 

Entramos em contato, onde nos explicaram como atendem e repassaram alguns 

materiais, para que pudéssemos compreender melhor a proposta e as práticas 

implementadas. A metodologia é baseada no ensino de competências por meio de 

projetos, com ênfase na autonomia do estudante, apoiando-se em seis pilares 

pedagógicos: tutores e mestres, currículo em mosaico, gestão participativa, 

multietariedade, aprendizagem ativa e avaliação integrada. 

A Escola do Bairro, também de São Paulo, trabalha com a aprendizagem pela 

investigação partindo da curiosidade natural de bebês e crianças, propiciando 

ambientes e oportunidades para explorar, perguntar descobrir, registrar e comunicar, 

movendo-os dessa maneira da posição de querer saber para uma posição de 

compreensão, que cria mais perguntas. 
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 Quanto ao PROEPRE9 uma das coordenadoras, Andréa Patapoff Dal Coleto, 

ressaltou a defesa de que as ações pedagógicas precisam ser adequadas a um 

ambiente isento de tensões, coerções ou pressões, no qual a criança seja ativa e 

inventiva. Nas classes do PROEPRE a criança tem a oportunidade de tomar a 

iniciativa de promover sua própria aprendizagem, escolher atividades, manifestar 

livremente seus sentimentos e emoções, fazer perguntas sobre tudo o que quer 

saber. Nessa dinâmica de trabalho, o professor realiza uma observação atenta para 

intervir, auxiliar, coordenar, propor, analisar, orientar e desafiar o grupo na 

construção do conhecimento e da autonomia. A filosofia, ainda na atualidade, acaba 

orientando muitas secretarias municipais e estaduais, bem como instituições 

participares, na elaboração de suas propostas de ensino. 

As instituições italianas da região de Reggio Emilia, suas propostas e filosofia 

de trabalho também foram estudadas, revelando que nesses contextos os adultos 

têm como tarefa prioritária a escuta e o reconhecimento das múltiplas 

potencialidades de cada criança, observada e atendida em sua individualidade. As 

escolas funcionam com laboratórios do fazer, que combinam as tradicionais 

linguagens gráficas, pictóricas e de manipulação (modelos e maquetes), mas 

também as do corpo, ligadas ao movimento, as da comunicação verbal e não-verbal, 

as linguagens icônicas, o pensamento lógico, científico, natural, discussões éticas, e 

manejo de ferramentas multimídia, sempre objetivando que a criança aprenda com 

todo corpo, de forma fluída e permanentemente integrada. Rinaldi (2012) relata que 

a prática de Reggio Emília cria vínculos profundos com as famílias, estimulando a 

participação dos responsáveis no dia a dia, trazendo-os para o seio da escola. A 

conquista do apoio familiar é fundamental para o sucesso do trabalho pedagógico, 

pois ser sensível às diversas ideias de formação familiar abre espaço, dialoga e 

desenvolve uma relação de osmose na educação das crianças10. 

As escolas montessorianas são reconhecidas por valorizar a autonomia, a 

liberdade com limites, a brincadeira como base da aprendizagem e o respeito pelo 

                                                
9 PROEPRE é um programa de Educação que foi criado por Mantovani de Assis (1976), a partir de 
sua tese de doutoramento intitulada “A solicitação do meio e a construção das estruturas lógicas 
elementares na criança”, cujo objetivo foi investigar os efeitos do processo de solicitação na 
construção das estruturas de pensamento de crianças de cinco a seis anos, que frequentavam 
escolas públicas e particulares do município de Campinas- SP. Em seguida foi firmada uma parceria 
entre a Universidade de Campinas e o Ministério da Educação, voltada para a formação de 
professores. 
10 Sobre essa experiência consultar a obra Cem Linguagens da Criança (EDWARDS; GANDINI; 
FORMAN, 1999). 
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desenvolvimento de cada criança no seu próprio ritmo. O método parte da ideia de 

que a criança é dotada de infinitas potencialidades, sendo que individualidade, 

atividade e liberdade são as bases da teoria, com ênfase para o conceito de 

indivíduo como sujeito e objeto do ensino. As salas de aula e os materiais didáticos 

montessorianos são coloridos e estimulantes, um verdadeiro convite ao saber, 

sendo que na Educação Infantil o norte é a educação dos sentidos. Como uma fase 

em que as crianças estão abertas para a exploração sensorial, o ambiente é todo 

preparado para esse trabalho. Lucas (2005) descreve que, em Montessori, 

encontramos os fundamentos que fazem com que nos preocupemos em organizar o 

espaço escolar utilizando mesas e cadeiras proporcionais ao tamanho das crianças, 

em mantermos os materiais pedagógicos em prateleiras à altura delas, de termos 

pias, tanques de lavar roupa, fogões e outros utensílios domésticos em tamanho 

menores para que elas possam brincar, imitando assim o ambiente familiar 

Acompanhando as discussões teóricas em conversa com a gestão municipal 

ficou definido que a instituição que estávamos ‘projetando’ ocuparia um novo 

espaço, de uma escola de Ensino Fundamental que se mudou para outro local, o 

qual poderia ser reformado para atender todas as crianças da pré-escola do 

município, ficando os três CMEIs existentes na área urbana responsáveis por 

atender as crianças 0 a 3 anos.  

No início de 2018 a proposta foi levada até o Prefeito que deu parecer positivo 

ao projeto e a liberação para organizar a licitação para efetivar a reforma, bem como 

a aquisição dos utensílios, mobiliário, brinquedos e materiais pedagógicos. Nesse 

período também a Secretária de Educação apresentou a proposta aos vereadores e 

solicitou apoio, para que os mesmos auxiliassem aprovando os projetos que seriam 

voltados ao novo CMEI. Passadas algumas semanas, o Presidente da Câmara de 

Vereadores informou que seria repassado um valor de R$ 125.000,00, para ajudar 

nos custos do projeto, sendo o dinheiro referente à economia que a Câmara fez 

durante o ano anterior, e caso não investissem em algo deveriam devolver aos 

cofres públicos. 

Após organizar a parte burocrática para a reforma e aquisição do mobiliário, a 

secretaria passou a pensar na parte documental. Procuramos o Núcleo Regional de 

Educação de Pato Branco, ao qual o município é jurisdicionado, para solicitar 

orientação quanto à documentação de uma nova instituição. Fomos orientados a não 

criar um novo estabelecimento e sim mudar de endereço um dos CMEIs, já que 
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havia dois bem próximos, como forma de tornar menos burocrático este processo. 

Juntos decidimos mudar o Centro Municipal de Educação Infantil Menino Deus e 

deixar os outros dois espaços como Anjo da Guarda11. 

Em agosto de 2018 reunimos os professores da Educação Infantil do 

município e compartilhamos as ideias do projeto, convidando para participação na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico, da Proposta Curricular e do Regimento 

da instituição. Tivemos vários encontros que fizeram avançar nessa organização, os 

quais também explicitaram muita insegurança sobre diversos aspectos como o 

desafio de conseguir atender todas as crianças, como avaliá-las, como seria a 

organização por salas ambientes, dentre outros. Em meio a esse processo, ao 

mesmo tempo formativo, participativo e de elaboração, os documentos foram 

redigidos e enviados ao Núcleo para que fossem analisados e devolvidos para 

serem aprovados pelo Conselho Escolar.  

A reforma do espaço físico andou vagarosamente o que atrasou sua 

conclusão, sendo que o prazo inicial de entrega era março de 2019, o que não 

ocorreu. No mês de maio a obra ainda não havia sido finalizada e então, para iniciar 

o atendimento, acordamos de deixar o refeitório e a quadra coberta em construção. 

Foi cercado o espaço com a obra em andamento para que as crianças não tivessem 

acesso ao local, e uma sala foi usada provisoriamente como refeitório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 No período da reforma do CMEI onde eu iria atuar como diretora, fiquei auxiliando na Secretaria de 
Educação, onde tive experiências fantásticas e algumas frustrantes. Conheci todas as escolas da 
área urbana e rural. Me encantei em conversar e conhecer as realidades e experiências de cada 
criança, de cada espaço, fui reconhecendo demandas e expectativas também por parte do corpo 
docente. 
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Imagem 2- Durante a reforma da instituição. 

 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

A imagem 2 mostra o espaço sendo reestruturado, em algumas partes 

reformado e outras efetivamente novas para acolher as demandas das crianças da 

pré-escola. Na imagem 3, a seguir, verifica-se como ficou a parte externa de um dos 

blocos de salas. 

 

Imagem 3- Parte concluída e cercada. 

 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 
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Na proposta as salas configuram-se em ambientes propícios para trabalhar a 

partir dos campos de experiência mencionados na BNCC, sendo que as crianças no 

período de atendimento fazem um rodízio nesses espaços. Na instituição há 9 salas 

assim organizadas: 2 salas “Eu, o outro e o nós”; 2 salas “Corpo, gestos e 

movimentos”; 1 sala “Traços, sons, cores e formas”; 2 salas “Escuta, fala, 

pensamento e imaginação”; 2 salas “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações”. Cabe registrar que a organização por salas não limita a inter-

relação entre os diferentes campos, ou seja, por exemplo enquanto a criança está na 

sala corpo, gestos e movimentos ela também está se utilizando da fala, exercitando 

traços, reconhecendo espaços, etc.  

A BNCC apresenta cada campo e os saberes diretamente contemplados. 

Conforme o documento (BRASIL, 2017, p. 40), o campo “Eu, o outro e nós” indica 

que 

 

[...] é na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo 
que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos 
de vista. Conforme as crianças vivem suas primeiras experiências sociais 
(na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e 
questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 
simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao 
mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, 
constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de 
interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso 
criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros 
grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, 
técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 
narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a 
si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e 
reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. 

 
 

O campo eu o outro e nós está relacionado ao autoconhecimento e à 

construção de relações, desenvolvendo a consciência cidadã, incentivando a criação 

de vínculos sociais fortes baseados no respeito e facilitando a compreensão do 

mundo ao redor. Assim, as experiências nesse sentido buscam promover um 

conhecimento de si e do outro, valorizando a diversidade que nos constituiu 

enquanto seres humanos e alargando nossas relações. Na imagem 412, apresentada 

a seguir, vemos as crianças relacionando-se entre si na quadra, ou seja, o trabalho 

com esse campo não se restringe à sala. 

                                                
12 A investigação conta com a autorização de uso de imagem das crianças. 
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Imagem 4- criança brincando o colega em uma das atividades  

 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

As brincadeiras são ricas oportunidades para a criança experimentar, de 

variadas formas, a convivência em sociedade, por meio da interação com os pares e 

com os adultos. A prioridade está na construção de relações permeadas por 

interações positivas, apoiadas em vínculos profundos e estáveis com os adultos e 

outras crianças, desenvolvendo a autonomia e o autocuidado. Corsaro (2011, p. 31) 

nos ajuda a compreender que “[...] as crianças criam e participam de suas próprias e 

exclusivas culturas de pares quando selecionam ou se apropriam de informações do 

mundo adulto para lidar com suas próprias e exclusivas preocupações”. 

Com o campo “Corpo, gestos e movimentos” a BNCC explica que podemos 

trabalhar com 

 

[...] o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou 
intencionais, coordenados ou espontâneos), uma vez que as crianças, 
desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, 
estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos 
sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, 
progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes 
linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de 
conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, 
emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e 
funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a 
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua 
integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha 
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de 
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cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a 
submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades 
ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e 
na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de 
movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir 
variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como 
sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se 
em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar 
cambalhotas, alongar-se etc.) (BRASIL, 2017, p. 40-41). 

 

O campo potencializa o trabalho com a corporeidade, valorizando o 

movimento como meio importante de apropriação do mundo, de acesso à cultura. 

Nesse sentido, em diferentes espaços e especialmente pelo brincar as crianças 

conhecem seu corpo e testam seus limites incorporando conceitos e informações 

essenciais para a vida em sociedade. Geralmente as atividades evidenciam 

momentos de bastante diversão e envolvimento, pois o corpo infantil é potente como 

expressão da existência da criança no mundo. 

 

Imagem 5- Brincadeira trabalhando dentro, fora e meio. 

  

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

A imagem 5 apresenta uma situação vivida em uma brincadeira, que embora 

realizada em sala13 traz um conjunto de desafios para as crianças, explorando a 

relação do corpo com os materiais e os colegas.  

                                                
13 Cabe ressaltar que a atividade foi realizada dentro de sala, porque o espaço externo ainda estava 
sendo utilizado para a construção da quadra e do refeitório. 



61 
 

Um campo descrito no documento é nomeado como “Traços, sons, cores e 

formas”, no qual 

 

[...] oportuniza-se o conviver com diferentes manifestações artísticas, 
culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, 
possibilitando às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar 
diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, 
modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o 
audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se 
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas 
ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, 
gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, 
manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas 
experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças 
desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos 
outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa 
promover a participação das crianças em tempos e espaços para a 
produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal 
das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, 
permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao 
ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas 
(BRASIL, 2017, p. 41). 

 

Cabe registrar que trabalhar o campo de traços, sons e cores não é 

simplesmente disponibilizar pincel e tinta as crianças, mas sim proporcionar 

experiências que enriqueçam seu repertório artístico-cultural e promovam criações. 

Ostetto e Melo (2019) lembram que arte é totalidade, envolve múltiplos aspectos, 

perpassa variadas dimensões do humano e não se reduz ao produto de um fazer 

criativo. No campo reconhecemos, também, elementos que reafirmam as crianças 

como produtoras de cultura, que vivem, apreendem e expressam o mundo com 

todos os sentidos; sujeitos que, nas interações estabelecidas com o ambiente sócio-

histórico-cultural, na relação com os objetos que experimentam, em movimentos 

curiosos e intensos de ouvir, falar, ver, mexer/remexer, juntar/separar, 

fazer/desfazer, montar/desmontar, entre realidade e imaginação, entre limites e 

possibilidades, vão sendo afetados, vão conhecendo e aprendendo a expressar o 

mundo de diferentes maneiras. Nesse processo criador, a criança envolve-se de 

corpo inteiro, sentindo e pensando. 
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Imagem 6 - Conhecendo os instrumentos 

 

Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

Na imagem 6 vemos crianças envolvidas em uma atividade musical, cujas 

expressões faciais expressam sua satisfação e confirmam que as linguagens 

expressivas são poéticas. Valorizar a expressividade e a participação pressupõe a 

organização de tempos e espaços, disponibilização de materiais, que oportunizem 

às crianças 

 

[...] interrogar e indagar o mundo, construindo pontos e relações entre 
experiências e linguagens diversas, para tomar em estreita relação os 
processos cognitivos e aqueles expressivos, em contínuo diálogo com uma 
pedagogia que procura trabalhar sobre as conexões e não sobre as 
separações dos saberes (VECCHI, 2007, p. 138-139). 

 

As imagens 7 e 8, a seguir, contemplam esse campo diretamente e estão em 

sintonia com a proposta das DCNEIs, contemplando o movimento, as interações e 

as brincadeiras. 
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                 Imagem 7- Dança                                                                       Imagem 8- Dança  

                    

Fonte: Pesquisadora, 2019.                                                       Fonte: Pesquisadora 

 

A dança é uma linguagem que se torna empobrecida quando reduzida a 

apresentações em datas comemorativas, pois tem um potencial grande de promover 

interação, movimento e socialização.  

          O campo de experiência “Escuta, fala, pensamento e imaginação” considera 

que  

 

[...] desde o nascimento as crianças participam de situações comunicativas 
cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de 
interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura 
corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido 
com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando 
e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de 
compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a 
pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é 
importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e 
ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 
histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 
elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas 
linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e 
pertencente a um grupo social (BRASIL, 2017, p. 42). 

 

As DCNEIs enfatizam que as propostas curriculares devem garantir que as 

crianças tenham variadas experiências com as diversas linguagens, sendo 

importante valorizar e vivenciar a oralidade na Educação Infantil. Isso requer que as 

experiências não se concentrem no treino de escrita, embora a curiosidade sobre 

sua função social se manifeste entre as crianças.  

 
[...] ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos 
que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo 
sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da 
escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão 
na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das 
curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura 
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infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, 
contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à 
imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o 
contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a 
familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação 
entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as 
formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos 
escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se 
revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão 
conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já 
indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da 
língua (BRASIL, 2017, p. 42). 

 

Como vemos a leitura se apresenta como uma atividade que precisa ter 

presença permanente e cotidiana na Educação Infantil, ampliando a imaginação, 

favorecendo a criatividade e promovendo interações das crianças entre si e com a 

história contada  

Um ambiente aconchegante e convidativo à aventura da leitura e contação de 

histórias e situações promove exposição de diferentes pontos de vista, oportunidade 

da criança exercer a contrapalavra e resolver conflitos, numa prática dialógica e 

envolvente. Além disso, os encaminhamentos que contemplam esse campo de 

experiência estão em sintonia com o respeito aos direitos explicitados na BNCC: 

 

Expressar-se como sujeito criativo e sensível, com diferentes linguagens, 
sensações corporais, necessidades, opiniões, sentimentos e desejos, 
pedidos de ajuda, narrativas, registros de conhecimentos elaborados a partir 
de diferentes experiências, envolvendo tanto a produção de linguagens 
quanto a fruição das artes em todas as suas manifestações (BRASIL, 2017, 
p. 62). 

 
 

 A capacidade de comunicar-se, por palavras, gestos e imagens pode ser 

atentamente acompanhada pelos colegas. É imprescindível que o direito da criança 

de se manifestar em suas múltiplas linguagens seja garantido nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas na Educação Infantil. Corsino (2009, p. 7) esclarece que 

“[...] um trabalho de educação infantil que tem as manifestações infantis e as 

interações como centro de sua proposta não pode deixar de considerar a linguagem 

como eixo que perpassa todas as instâncias”. Assim sendo, a linguagem está 

presente em todos os momentos, não há como negar o direito de expressar-se. 

As atividades no campo “Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações” contemplam noções matemáticas e resolução de problemas, por 

meio da experimentação em brincadeiras, desafios e pesquisas. A Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC, 2017), reconhece que 
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[...] as crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes 
dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 
socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos 
espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e 
amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu 
próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as 
transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as 
possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as 
relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como 
vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 
costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e 
em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com 
conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre 
quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de 
comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas 
geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e 
ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação 
Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer 
observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar 
hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando 
oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do 
mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano (BRASIL, 
2017, p. 43). 

 

As atividades lúdicas ampliam a exploração de conceitos, envolvem as 

crianças em ações que são motivadoras e significativas para elas, como vemos na 

imagem 9. 

Imagem 9- Classificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisadora, 2019 

 

Embora as salas estejam organizadas a partir dos campos de experiência a 

ideia é organizar experiências que se integrem e tenham sentido entre si. Nessa 

perspectiva, a proposta pedagógica contempla o trabalho com projetos, opção que 

segundo Barbosa e Horn (2008, p. 35) valoriza diferentes modos de selecionar os 
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conhecimentos, a riqueza de experiências socioculturais, a subjetividade das 

crianças e suas histórias de vida: 

  

Os projetos abrem para a possibilidade de aprender os diferentes 
conhecimentos construídos na história da humanidade de modo relacional e 
não-linear, propiciando às crianças aprender através de múltiplas 
linguagens, ao mesmo tempo em que lhes proporcionam a reconstrução do 
que já foi aprendido. 

 

Assim, a pedagogia de projetos “[...] vê a criança como alguém que se 

interessa, pensa, duvida, procura soluções, tenta outra vez, quer compreender o 

mundo a sua volta e dele participar, alguém aberto ao novo e ao diferente” 

(BARBOSA; HORN, 2008, p. 87), ou seja, como alguém ativo e participativo do 

processo de ensino. 

O planejamento é realizado no coletivo e geralmente há dois ou três 

professores cumprindo a hora atividade14 juntos e nesse horário a pedagoga discute 

com eles quais projetos podem ser desenvolvidos a partir dos interesses manifestos 

pelas crianças e das necessidades identificadas pelos profissionais. Com um projeto 

comum, nas salas cada professor fica responsável por atividades e experiências 

com um campo de experiência, tendo à disposição uma diversidade de materiais. As 

crianças trocam de sala a cada hora, aproximadamente, com o auxílio dos 

professores. O objetivo é instigar a criança a desenvolver sua autonomia, para que 

esta possa ser observada, compreendida, e para que a educação se desenvolva 

tomando por base suas aprendizagens. 

O brincar está nas diferentes atividades no espaço interno e externo e a 

proposta prevê ainda o funcionamento de uma brinquedoteca, espaço que será 

efetivado assim que a construção for concluída. A quadra coberta acolhe 

brincadeiras e atividades variadas, especialmente de capoeira, dança e movimento.  

 

 

 

 

                                                
14 Corresponde a uma porcentagem da carga horária de trabalho do professor para 

planejamento e preparação. 
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Imagem 10- Brincadeira no pátio externo                      Imagem 11- Brincadeira de cabana                                                         

Fonte: Pesquisadora, 2019.                            Fonte: Pesquisadora, 2019. 

 

Em sintonia com as orientações das DCNEIs a organização considerando os 

campos de experiência e os direitos de aprendizagem ancora seus 

encaminhamentos nas interações e brincadeiras. Elas são prioridade seja em 

alguma ação orientada especificamente a partir dos projetos desenvolvidos, seja nos 

momentos mais livres. Como ainda está em construção o parque da instituição é 

corriqueiro que os profissionais levem as crianças para brincar nos parques da 

cidade, como vemos nas imagens abaixo. 

 

Imagem 12- Parque da cidade                                   Imagem 13- Parque da cidade 

Fonte: Pesquisadora, 2019.                                    Fonte: Pesquisadora, 2019 

 

Pensando em potencializar a autonomia das crianças referente a sua 

alimentação, onde ela possa se servir e escolher o que comer, sempre incentivando 

a experimentar novos alimentos e variar seu prato, planeja-se disponibilizar um 
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refeitório em sistema de self service, onde as crianças se servirão sozinhas nos 

momentos das refeições. Esse espaço também está em fase de construção.  

O espaço da instituição foi inaugurado no dia 17 de agosto de 2019 e o início 

das atividades foi no dia 19, com as crianças curiosas e ansiosas com as novidades. 

Neste primeiro dia todas puderam explorar o local, sendo explicado seu 

funcionamento, com ênfase para a circulação dos grupos nas salas, as quais contam 

com professores que se revezam com as crianças. 

Quanto aos professores, os que assumiram a turma no início do ano nas 

outras instituições seguiram para o novo espaço. Alguns apresentaram insegurança, 

porque tinham medo de não conseguir atender a todas as crianças e, 

principalmente, sobre como iriam organizar sua prática. Apenas uma professora 

solicitou para ficar trabalhando no CMEI em que estava e não acompanhar a sua 

turma. Nos primeiros dias quando chegaram ao CMEI no período matutino as 

crianças foram recebidas pela professora que as atendia no espaço antigo, e 

seguiam para o refeitório provisório para o café. São 17 professores que atendem 

nas salas dos campos de experiência, no pátio externo e na quadra coberta.  

Como já mencionamos, a concepção de criança que norteou a organização 

da proposta é de alguém capaz, competente para propor e participar de experiências 

como protagonista. Malaguzzi (1999) tornou visível uma imagem de criança potente, 

que lança mão de múltiplas linguagens no processo de conhecimento e apropriação 

do mundo: 

 

[...] A criança / é feita de cem. / A criança tem / cem linguagens/ cem mãos / 
cem pensamentos / cem modos de pensar / de jogar e de falar /cem sempre 
cem / modos de escutar / as maravilhas de amar / cem alegrias / para cantar 
e compreender /cem mundos / para descobrir / cem mundos / para inventar 
/ cem mundos / para sonhar. / A criança tem cem linguagens / (e depois 
cem cem cem) / mas roubaram-lhe noventa e nove. / A escola e a cultura / 
lhe separam a cabeça do corpo. / Dizem-lhe: / de pensar sem mãos / de 
fazer sem a cabeça / de escutar e de não falar / de compreender sem 
alegrias / de amar e maravilhar-se / só na Páscoa e no Natal. / Dizem-lhe: 
que descubra o mundo que já existe / e de cem roubam-lhe noventa e nove. 
/ Dizem lhe: / que o jogo e o trabalho / a realidade e a fantasia / a ciência e 
a imaginação / o céu e a terra / a razão e o sonho / são coisas que não 
estão juntas. / E lhes dizem / que as cem não existem. / A criança diz: / ao 
contrário, as cem existem (MALAGUZZI, 1999)  

 

Para que a Educação Infantil não reduza o fazer da criança a uma única 

linguagem, a escrita, é importante que a estrutura física e sua organização permitam 

e explorem as diferentes formas de interação e comunicação com o meio e entre si. 
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Assim, essa compreensão requisita um contexto potencializador das aprendizagens 

das crianças, com espaço físico que acolha o cotidiano permeado de 

intencionalidades pedagógicas. 

Reconhecer que a criança é inteligente requer que os profissionais que 

estarão com elas se preparem para fazer a diferença na prática pedagógica. Isso 

porque é necessário planejar ações que permitam à criança explorar o meio em que 

vive, aventurando-se nas descobertas e desafios. Como mencionamos 

anteriormente, a docência na Educação Infantil é revestida de especificidades, em 

especial aprender a escutar as crianças como uma postura ética de estar e de 

relacionar-se com ela. Quando o professor e criança estabelecem um vínculo afetivo 

isso certamente contribuirá para que o tempo da Educação Infantil seja vivido de 

forma plena e intensa. Esse e outros desafios permeiam a apropriação de um fazer 

pedagógico desafiador ao professor, onde surgem dúvidas e inseguranças, algumas 

das quais apresentamos e discutimos a seguir a partir dos dados coletados nas 

entrevistas com os profissionais. 

 

 3.2 OS PROFESSORES E A NOVA EXPERIÊNCIA: ASPECTOS FORMATIVOS E 

DESAFIOS COTIDIANOS 

 

A proposição de algo diferente, fora do lugar comum, pode gerar desconforto 

e insegurança. Além disso, os desafios que se apresentam são menos previsíveis, 

por isso optamos como metodologia da pesquisa ouvir o que os professores 

envolvidos na experiência podiam relatar dos primeiros meses de implementação, 

problematizando os pontos positivos destacados com a experiência e as dificuldades 

encontradas. Nesse sentido, organizamos um roteiro para entrevista (Apêndice 1), 

onde foram convidados todos os professores do quadro funcional e só foram 

entrevistados os que se dispuseram a participar. Assim, temos como sujeitos da 

pesquisa 13 professores, aqui referenciados como P1, P2 e assim sucessivamente. 

As entrevistas foram realizadas no final do ano de 2019, gravadas e transcritas. 

Como mencionamos, inicialmente a Secretaria de Educação do município de 

Mangueirinha promoveu discussões e reflexões com intuito formativo aos 

professores de Educação Infantil. A Equipe Pedagógica do Departamento de 

Educação propôs aos docentes a participação em um grupo de estudos onde, como 

já dissemos, conhecemos e debatemos sobre propostas inovadoras já 
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implementadas e em funcionamento, bem como estudamos documentos 

norteadores da prática pedagógica na atualidade, em especial a BNCC e o 

Referencial Curricular do Estado do Paraná. 

Não é tarefa fácil para os professores refletir sobre as práticas desenvolvidas 

no intuito de reconhecer se atendem às necessidades das crianças e, em caso 

negativo, como podem ser repensadas. A transformação das práticas passa pela 

reflexão e reconhecimento das concepções que as sustentam. Dos 140 professores 

da rede municipal, uma média de 55 participaram da formação.  

Durante o período de formulação da proposta e fase de aprovação e 

consolidação, como parte da Equipe Pedagógica, foram feitas visitas a todas as 

instituições do município que atendiam pré-escola, não no mero sentido de 

fiscalização, mas de reconhecimento da situação atual e apoio às dificuldades 

relatadas. Constatamos práticas cuja ênfase estava em exercícios de repetição e 

memorização, que não consideravam as crianças em suas potencialidades e 

necessidades, provocando desinteresse por parte delas e incompreensões desse 

comportamento por parte dos professores.  

Como parte da equipe gestora e dedicada à investigação envolvida no 

processo formativo da pós-graduação, dedicamo-nos a desenvolver a reflexão sobre 

as práticas realizadas, que a princípio aconteciam mais para ocupar as crianças do 

que de fato voltadas ao seu desenvolvimento. Em alguns momentos fomos 

questionadas se o brincar iria contribuir para o desenvolvimento da criança e, 

tomando como norte os princípios de Maria Montessori enfatizamos que a alegria da 

criança deveria ser tomada como um indicador dos sucessos do sistema 

educacional.  

A fala dos professores explicita o que pensam da proposta, suas dificuldades, 

angústias, os pontos positivos e as sugestões para aprimorar o projeto. Duarte 

(2002) destaca que o material coletado precisa ser organizado e categorizado 

segundo critérios relativamente flexíveis e previamente definidos, de acordo com os 

objetivos da pesquisa. Isso representa um trabalho árduo e, numa primeira etapa, 

mais ‘braçal’ do que propriamente analítico. É importante ter sempre em mente os 

objetivos do estudo, nesse caso, em especial buscamos acompanhar o 

desenvolvimento do projeto de um novo modelo de pré-escola no município, desde 

sua concepção até sua implementação, e analisar como essa mudança impactou na 

prática pedagógica dos professores, identificando ganhos, desafios e dificuldades. 
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Os dados revelaram que quanto à formação todos os professores da 

instituição possuem curso superior, de acordo com indicado na LDBEN 9394, em 

seu Artigo 62: 

 

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

 

Na Deliberação 02/2014 do Estado do Paraná, que apresenta as normas e 

princípios que regem essa etapa no Estado, no seu Art. 19 diz que o profissional do 

Magistério, para atuar na docência na Educação Infantil, deve ter a formação em 

nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, 

sendo admitida como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade 

Normal. É possível identificar uma diferenciação nas Leis quanto a exigência de 

formação, sendo que a LDBEN permite qualquer licenciatura e já a normativa do 

Estado exige formação em Pedagogia ou Normal Superior.  

No quadro profissional do CMEI Menino Deus há professores em início de 

carreira, com alguns meses de atuação, outros com 10 a 15 anos de docência e 

uma professora que está em vias de se aposentar. A troca de experiências auxilia no 

enfrentamento dos desafios da profissão. A professora P6 relata: “Já completei ou 

estou completando quase 32 anos de trabalho, iniciei minha carreira não estava bem 

formada, fui me formando ao longo do meu trabalho né, mas já faz tempo que já sou 

formada”. Quando ela iniciou sua carreira de docente era possível ser professor 

tendo apenas o Ensino Fundamental, não sendo exigida qualificação específica. 

Ao analisar as falas dos professores alguns pontos se destacaram, dentre 

eles: a organização diferente das salas, os campos de experiência, a mudança na 

rotina e a adaptação das crianças, o planejamento interdisciplinar e por projetos, a 

maior autonomia das crianças, a importância do brincar e a necessidade de 

preparo/formação dos professores. Na evidência da recorrência desses temas 

organizamos a análise com foco nos espaços, tempos e a rotina na pré-escola e na 

importância da formação continuada como sustentação para a prática. 

 

3.2.1- Os espaços, tempos e a rotina na pré-escola 
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 Como já mencionamos, a organização dos espaços e dos tempos na 

Educação Infantil são determinantes na proposição de práticas que não se 

transformem em ações executadas todos os dias de maneira igual. Com isso não 

estamos querendo dizer que a organização e planejamento não são importantes, 

pelo contrário, contudo não podem ser massificantes ou constrangedoras das ações 

das crianças. 

Em relação à organização do espaço foi questionado aos participantes da 

pesquisa, o que viam como diferente nesta instituição. No entender dos professores 

as salas pensadas a partir dos campos de experiência indicados na BNCC são a 

principal novidade e a permanência das crianças nelas também:  

 

É a organização das salas, que agora é por campo de experiências, ou 
salas temáticas né. O professor não fica mais só as quatro horas com a 
turma é uma hora por turma e depois as crianças é que trocam de salas. 
Isso torna menos cansativo para elas (PROFESSORA P1). 

 

Almeida e Ramos (2012) definem que sala ambiente ou sala temática é uma 

sala de aula na qual se dispõem recursos didático-pedagógicos que atendam um fim 

educacional específico. A ideia é fazer a criança interagir com uma maior 

diversidade de recursos e materiais pedagógicos e ter mais condições de 

estabelecer uma relação entre o conhecimento escolar, a sua vida e o mundo. Além 

disso, o conceito de sala ambiente considera que o quadro de giz ou negro não é 

único recurso válido no processo de ensino-aprendizagem. O objetivo desta 

organização de espaços é que cada sala conte com os materiais necessários para 

proporcionar experiências lúdicas e interações que contemplam um dos campos, 

sem deixar de considerar que outros são acionados, pois se inter-relacionam. 

P4 e P5 relatam que o espaço organizado dessa forma encaminha para um 

interdisciplinar, onde toda a equipe deve estar ciente da proposta e atuar na 

coletividade. Fazenda (2013) retrata que na interdisciplinaridade escolar a 

perspectiva é educativa, assim os saberes escolares procedem de uma estruturação 

diferente dos pertencentes aos saberes constitutivos das ciências. Na 

interdisciplinaridade escolar as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam 

favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem respeitando os saberes das 

crianças e sua integração. 
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Para melhor entendermos o sentido de um trabalho interdisciplinar é 

necessário resgatar a concepção de interdisciplinaridade proposta pela autora. Ela 

expõe que a interdisciplinaridade se efetiva como uma forma de sentir e perceber o 

mundo e estimula o sujeito do conhecimento a aceitar o desafio de sair de uma zona 

de conforto protegida pela redoma do conteúdo das disciplinas e retomar o encanto 

da descoberta e da revelação do novo e complexo processo de construção do saber. 

Implica, portanto, em aprendizagem de novas atitudes perante o processo de 

conhecimento. “A interdisciplinaridade é compreendida como abertura ao diálogo 

com o próprio conhecimento e se caracteriza pela articulação entre teorias, 

conceitos e ideias, em constante diálogo entre si [...] que nos conduz a um exercício 

de conhecimento: o perguntar e o duvidar” (FAZENDA, 1997, p. 28). 

Vale destacar que na Educação Infantil o trabalho não é desenvolvido a partir 

de disciplinas nem de um rol de conteúdos, mas abrange um conjunto de ações e 

experiências significativas que promovem e estimulam o contato com a cultura, sua 

diversidade, com os sujeitos e a construção de vínculos. De todo modo podemos 

compreender que a menção à interdisciplinaridade compreende a noção da não 

fragmentação das ações, que os campos de experiência se articulam e interligam, 

provocando percepções nos professores que os incentivam a propor projetos a partir 

das demandas e interesses mais evidentes das crianças. 

Não é simples organizar o planejamento nesta direção, pois não estamos 

acostumados a ouvir, perceber as crianças nem a trabalhar em conjunto com outros 

colegas. Proença (2018) expõe que a metodologia de projetos propicia a 

apropriação de fazeres e saberes das práticas pedagógicas dos professores, 

tornando-se uma atitude, uma postura, uma concepção que extrapola o campo 

metodológico. Promove a reflexão sobre o seu ser-saber-fazer pedagógico, contribui 

para desabrochar um sujeito sensível, capaz de ver o(s) outro(s) em si, seus 

parceiros mobilizadores da ação: alguém que reflete sobre a própria prática e 

pesquisa o seu sentido, em uma busca permanente de autoconhecimento. A autora 

relata ainda que a metodologia de projetos é um vir a ser, um processo que tem por 

base objetivos em comum, a serem atingidos individual e coletivamente, 

procedimentos e ações a serem realizados e principalmente que está pautada em 

relações interativas com os membros do grupo. 

 Retomando as impressões dos professores com a experiência, em relação ao 

tempo a P10 relatou o desafio de conseguir administrar o tempo uma vez que as 
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crianças se deslocam de uma sala para outra. Nesse momento inicial dos trabalhos 

ficou acordado que as crianças mudariam de sala a cada hora, o que para alguns 

professores significa pouco tempo para realizar as atividades. No entanto, 

reconhecemos que esse tempo precisa ser dimensionado a partir do envolvimento 

das crianças nas atividades, o que exige que se considere a necessidade de 

encontrar formas de respeitar esses interesses do ponto de vista dos sujeitos infantis 

também. 

Para Coelho (2015) o tempo deve admitir um caráter flexível frente às 

necessidades das crianças e ainda que haja uma determinação da atividade pelo 

tempo cronológico, a vivência deste tempo cria contornos diferentes ao ser 

experimentada pelas crianças. É como se disséssemos que existe um tempo 

próprio, um modo próprio de ser e de se fazer criança, nos tempos instituídos. A 

qualidade das interações que decorrem deste tempo dependerá dos parceiros 

envolvidos, do nível de interesse empreendido por eles e ainda da relação de afeto e 

confiança que será estabelecida. 

 Então a organização do tempo na Educação Infantil precisa ancorar-se na 

oferta de experiências de qualidade para a criança. Os professores P1 e P8 

mencionaram que sentiram dificuldade em se adaptar à nova proposta onde as 

crianças mudam de sala, sendo inclusive dito que para as crianças essa 

flexibilização foi melhor aceita do que para os profissionais. Esse pode ser um 

indício de que a proposta considera as crianças em suas necessidades e interesses, 

abandonando o apego a determinações adultocêntricas. 

Podemos dizer que a intenção do trabalho nessa nova proposta se justifica na 

busca da autonomia da criança, uma vez que o rodízio em salas oportunizou 

situações para as crianças sentirem-se mais independentes e seguras. Conforme 

retrata a P7, em sua interpretação as crianças se sentiram acolhidas nas suas 

práticas lúdicas, em que podem cantar, dançar, num “[...] mundinho que nós adultos 

não deveríamos deixar de ter dentro de nós”. Para Freire (1996), a autonomia é 

condição humana do indivíduo que se reconhece como ser histórico e que é capaz 

de compreender e transformar a sua realidade.  

Entendendo que a Educação Infantil, enquanto humanizadora, tem o papel de 

formar a criança integralmente, oportunizando o desenvolvido em todos os aspectos, 

cognitivo, emocional, social, físico e moral para um bem viver na sociedade. Para 

auxiliar nesse propósito Marafon (2012) alega que é imprescindível ofertar um 
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ambiente que garanta a segurança física e psicológica das crianças, que lhes 

assegure oportunidades de exploração e de construção de sentidos pessoais, que 

se preocupe com a forma pela qual elas estão percebendo-se como sujeito. 

 

[...] a criança deve ter oportunidade, desde sua infância, de criar sua 
autonomia. Nesse aspecto, a educação infantil poderá contribuir de maneira 
peculiar, ajudando a criança a entender a realidade em que vive, sendo 
capaz de agir sobre ela, deixando de ser para outro e tornando-se ser para 
si, ou seja, um ser histórico e social (MARAFON, 2012, p. 134). 

 

Este processo não é simples, estabelecendo-se como bastante desafiador 

para todos os envolvidos, especialmente ao professor que historicamente tem 

assumido o controle das ações no âmbito escolar. Desapegar desse posto requer 

que concepções sejam revistas, que olhemos as crianças como capazes de 

percorrer caminhos e realizar ações que julgávamos ser de nossa responsabilidade 

escolher ou definir.  

A discussão sobre as práticas pedagógicas inclui repensar desde o 

planejamento até a sistematização das ações para efetivar a aprendizagem, 

respeitando a individualidade de cada criança. Franco (2016) considera que as 

práticas pedagógicas precisam se reorganizar e se recriar a cada dia para dar conta 

do projeto inicial que vai transformando-se à medida que a vida, o cotidiano, a 

existência o invadem. Considerar este aspecto do insustentável e da imprecisão 

permite que as interações abram espaço à criação, deixando de lado o 

engessamento produzido, por exemplo, por encaminhamentos pautados em 

apostilas ou atividades xerocadas. 

A autora acredita na importância de que o planejamento faça sentido tanto 

para o professor como para as crianças, na direção de um fazer emancipatório, 

crítico e inclusivo. Propor uma prática pedagógica que pense na criança, requer uma 

busca constante por aprender sobre seu desenvolvimento, reconhecer sua forma de 

ver e sentir o mundo, criando oportunidades para que manifeste suas ideias, 

expresse-se por meio de diferentes linguagens. O professor tem a importante tarefa 

de organizar espaços, dispor materiais e proporcionar experiências que acolham as 

crianças e as estimulem e querer saber mais. Nesse sentido é preciso que o 

profissional tenha disponibilidade para brincar, ouvir, escutar e aventurar-se nas 

descobertas coletivas. 
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Saito e Oliveira (2018) fazem uma leitura crítica do ensino focado em 

produções manuais infantis, tidas como sinônimo de aprendizagem e 

desenvolvimento adquirido, mas que na verdade são meros produtos apresentáveis 

para justificar um pretenso trabalho pedagógico com as crianças. Segundo as 

autoras, a escola, declarada como esperança de culturalização e elevação 

intelectual, transformou-se em uma mesmice pedagógica marcada pela 

padronização do conhecimento, numa pseudoformação. 

Para os professores, apegados a atividades no papel, uma forma diferente de 

trabalho gera insegurança e exige um repensar sobre as práticas. A professora P4 

menciona dificuldade em estabelecer uma sequência didática no trabalho que 

desenvolve, olhar que revela o apego a uma possível lista de habilidades e 

conteúdos que as secretarias de educação costumam enviar às instituições. 

Sanches (2019) afirma que, infelizmente, há pessoas que consideram ser possível 

construir o conhecimento apenas na base de completar páginas de apostilas. 

Contudo, o papel do professor é provocar o pensamento, a reflexão, dar 

oportunidade para que as crianças exponham suas interpretações, suas dúvidas e 

inquietações.  

Aceitar o desafio de trabalhar numa proposta diferenciada tira o professor do 

lugar acomodado e ancorado no que costumeiramente faz, especialmente porque 

trabalha com diversos grupos de crianças. Nakata e Oliveira (2019, p. 6) 

reconhecem que  

 

[...] é notório que as práticas educativas destes profissionais que se 
encontram na Educação Infantil estão calcadas em pressupostos 
capitalistas que disseminam uma cultura danificada, longe de promover o 
domínio do conhecimento emancipado e de proporcionar a capacidade da 
autorreflexão. 

 

É uma concepção diferente de educação que precisa ser apropriada pelos 

profissionais, que inclui o valor da interação, das trocas, da participação das 

crianças, num processo de ensino-aprendizagem que não ocorre por imposição e 

sim por significado. Sanches (2019, p. 70) lembra que “[...] a criança aprende 

quando o conhecimento tem sentido e significado, do contrário, não é saber e sim 

somente uma informação”.  

P1 afirma que um dos pontos positivos da proposta de trabalho é a 

possibilidade de desenvolver projetos que trabalham vários campos do 
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conhecimento, permitindo que a criança se envolva e aprofunde em temas de seu 

interesse com mais profundidade. 

Segundo Oliveira (2011), desenvolver atividades pedagógicas com as 

crianças por meio de projetos, é uma ação que possibilita múltiplas aprendizagens, 

pois existe uma variedade de estratégias para trabalhar o tema escolhido. Um 

trabalho nesse sentido possibilita uma abordagem significativa, desde que seja 

pensado e planejado considerando as dúvidas, os anseios e os conhecimentos 

prévios dos envolvidos no processo e para que haja efetivação é necessário ter 

docentes com boa formação. Nesse sentido, na sequência apresentamos reflexões 

acerca da importância e necessidade de formação do professor, aspecto que se fez 

bastante presente nas falas dos professores entrevistados. 

  

 3.2.2- A formação continuada como sustentação para a prática 

 

O trabalho diário do professor é desafiador e exige sólida formação teórica 

articulada a um olhar sensível sobre as práticas. Os contornos da docência no novo 

espaço da pré-escola em Mangueirinha ainda estão se materializando, ou seja, um 

profissional diferenciado está em constituição. As dificuldades e desafios 

mencionados pelos professores quanto à organização dos espaços, tempos e da 

rotina de trabalho estiveram, em suas falas, em diversos momentos relacionados à 

necessidade de formação para atuar nessa perspectiva.  

Os professores, desde os encontros de estudo promovidos para apresentar e 

discutir a proposta, mostraram-se bastante preocupados com algumas questões já 

presentes em suas práticas. Em especial, mencionavam a ‘indisciplina’ por parte das 

crianças e queixavam-se de não ter apoio da família para solucionar as diversas 

situações de conflito surgidas no dia a dia. Em suma, o problema era visto como fora 

do contexto, em outros sujeitos. 

Nas conversas, buscamos refletir sobre o que era considerado indisciplina no 

dia a dia com crianças tão pequenas, na tentativa de considerar o que aquela 

criança inquieta, que desafia os professores, está nos mostrando sobre as práticas 

desenvolvidas. Pensar sobre essas questões exige que o profissional se coloque na 

posição daquele que reflete sobre o está acontecendo, processo que precisa ser 

iniciado nos momentos de formação, inicial ou continuada.  
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O ambiente formativo pode ser propício para considerar os motivos geradores 

dos comportamentos que preocupam os professores, promovendo revisões sobre as 

práticas pedagógicas e as atitudes com as crianças. Durante o processo de 

concepção da proposta e no grupo de estudos organizado começamos a pensar 

sobre isso e decidimos observar e ouvir as crianças e professores. 

 Numa tarde, em conversa com as crianças falamos de seus sonhos. Uns 

queriam ser policiais, uns médicos, outros professores, dentista, costureiros e um 

menino disse que queria ser bandido. Procuramos saber o porquê dessa decisão, as 

próprias crianças colegas comentando que bandido morre ou vai preso, outras 

relataram que tinham algum familiar preso e que era muito ruim ficar lá. Essa e 

outras situações desencadearam, por parte dos professores, momentos de 

aproximação e escuta da voz das crianças com impactos nas práticas 

desenvolvidas. Durante os encontros os professores relataram que ao ouvir as 

crianças, dar importância as suas realidades, perceberam a importância de propor 

ações mais lúdicas e prazerosas, nas quais observaram grande participação e 

envolvimento infantil. 

Outro aspecto relacionado à formação e que impacta na organização das 

práticas é que nos cursos de Pedagogia, em sua maioria, o foco não está no 

trabalho com a criança pequena, prevalecendo um viés generalista. Além disso, 

vivenciamos uma realidade que cursar Pedagogia não é uma possibilidade muito 

motivadora. O reduzido número de disciplinas direcionadas à Educação Infantil, 

ofertadas pelos cursos de Pedagogia, expõe a fragilidade da formação dos 

profissionais para atuar nessa etapa o que expõe uma tripla marginalização: da 

educação Infantil no processo formativo, da criança nos cursos e na sociedade e dos 

profissionais, ainda vistos como ‘tios e tias’ que cuidam das crianças. 

As Diretrizes que normatizam o curso mencionam a Pedagogia como lócus 

principal de formação, mas ainda prevalece uma concepção generalista que 

invisibiliza as crianças pequenas. Carvalho (2011) ressalta que as diretrizes 

apontam para um alargamento das funções do pedagogo enquanto profissional da 

educação, gerando grande preocupação com a formação dos professores da 

Educação Infantil, porque o despreparo implica na qualidade das práticas. 

 

Merece, ainda, atenção a enorme lacuna quanto à formação de professores 
para a educação infantil, uma vez que se trata do nível inicial da educação 
básica, que compreende vários anos de atenção à criança pequena, e que 
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concentra, como já se viu, o maior percentual de docentes sem formação 
adequada. Seguindo a tradição dos cursos de magistério de nível médio, os 
atuais cursos de Pedagogia costumam preparar concomitantemente o 
professor para atuar na educação infantil e no ensino fundamental. A 
suspeita é que, entendida, como em tempos passados, mais como uma 
complementação da formação do professor dos primeiros anos do ensino 
fundamental, a formação oferecida não esteja contemplando devidamente 
as especificidades da educação das crianças na pré-escola e nas creches 
(GATTI; BARRETTO, 2009, p. 258). 

 
 

Barbosa (2016, p.132), descreve que uma das maiores dificuldades para 

haver mudanças nessa formação inicial é o fato de que a maioria dos professores 

desses cursos não conhece nem possui qualquer experiência de atuação na 

Educação Infantil, “[...] não tem nem a experiência empírica da docência com 

crianças e bebês, nem dominam as teorias explicativas que contribuem para a 

reflexão sobre a ação pedagógica com as crianças pequenas na escola”. Assim, 

como alguém pode refletir sobre uma realidade que não conhece, não se apropriou?  

Infelizmente, no imaginário social e de parte dos profissionais ainda prevalece 

a ideia de que basta ser mulher e gostar de crianças, uma vez que a maioria dos 

profissionais historicamente são do gênero feminino. Essa condição, somada à 

marginalização da Educação Infantil nos cursos de formação, traz impactos à 

profissionalidade docente.  

Magalhães e Azevedo (2015) comentam que todo profissional, não 

importando a área de atuação, é parte do processo de formação ao longo da 

carreira, na medida em que acompanhar pesquisas, produções teóricas do campo, 

realizar novos cursos, inovar práticas pedagógicas, a partir do contexto em que 

atuam os professores, constituem-se como procedimentos que complementam à 

formação inicial.  

Destarte, a formação continuada representa a oportunidade de refletir sobre a 

realidade vivenciada, compartilhar experiências e buscar possibilidades de ação 

frente aos desafios identificados. A quase totalidade dos professores entrevistados 

mencionou que dentre as dificuldades da nova proposta estava a insegurança de 

trabalhar a partir dos campos de experiência. Embora tenham mencionado que o 

grupo de estudos foi essencial nesse início, relataram a pouca formação nessa 

perspectiva.  
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A partir da implementação da proposta os desafios cotidianos foram se 

apresentando, como a organização do tempo e dos espaços que foge ao modelo 

tradicional e o trabalho com projetos, de maneira interdisciplinar. 

Essas questões, entendidas em parte durante as formações realizadas, foram 

reapresentadas e trouxeram situações que precisam ser debatidas, rearranjadas. 

Nem tudo pode ser previsto, está sob controle, por isso há que haver tempo e 

espaço para essas reflexões e ajustes. É fato que a formação continuada é um dos 

grandes desafios para as Secretarias de Educação, muitas vezes assoberbadas 

pelos problemas administrativos.  

No relato dos professores P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P12, eles reconhecem 

que necessitam de mais formação e solicitam que seja ofertada pela instituição. A 

formação continuada é condição imprescindível para desenvolver práticas 

pedagógicas voltadas para o desenvolvimento intelectual, cultural e científico, de 

caráter emancipatório, buscando superar a concepção dualista e economicista da 

educação.  

Muitos profissionais apresentam ideias excelentes, mas não conseguem 

colocá-las em prática. É pela orientação e acompanhamento da equipe pedagógica, 

nos processos formativos consistentes, permanentes e aprofundados que se pode 

auxiliar o professor na revisão de suas concepções e adoção de outras 

metodologias, com foco nas interações e brincadeiras como propõem as DCNEIs.  

A formação continuada também se fortalece quando o coletivo de professores 

atua em colaboração e para isso, um outro aspecto que se fez presente na fala dos 

profissionais entrevistados, é a preocupação com a rotatividade do quadro docente. 

Segundo P2, é importante consolidar a equipe dos professores da instituição, além 

de contar com apoio pedagógico dos gestores institucionais.  

Quanto a rotatividade de profissionais, esse é um problema que é difícil de ser 

solucionado, porque os profissionais da Educação Infantil estão à disposição do 

Município e caso precisem fazer mudanças nos quadros funcionais das instituições a 

Secretaria de Educação atua nesse sentido. No final do ano de 2019 foi realizado no 

município um novo concurso público, para compor o quadro de profissionais, e na 

instituição objeto de estudo dessa pesquisa, 10 novos funcionários assumiram como 

professores, ou seja, mais da metade do corpo docente é novo e não participou da 

formação que acompanhou a concepção, formulação e implementação da proposta.  
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A equipe pedagógica precisa ser bastante presente para estimular a troca de 

experiências entre os professores, fazendo um trabalho atuante e próximo das 

crianças e profissionais. Como já dissemos, um número significativo de 

entrevistados, P1, P6, P7, P8, P9, P10 e P12, manifestou que a fragilidade na 

formação os coloca numa posição de aprendizes desse novo formato de 

funcionamento, gerando bastante insegurança e até medo de não dar conta do 

trabalho nessa direção.  

Nakata e Oliveira (2019) consideram que a sociedade contemporânea tem 

evidenciado um ensino superficial e empobrecido de experiências formativas para os 

professores e crianças. Estas, precisam ser vistas como um ser pensante, histórico, 

cultural, que transforma o mundo e por ele é transformada, e o professor, imbuído de 

uma sólida formação teórico-prática, deve ser visto como o potencializador do 

processo de desenvolvimento e formação humanizadora da criança de 0 a 5 anos. 

Para as autoras, a instituição de Educação Infantil precisa ter a responsabilidade e o 

compromisso com a formação e desenvolvimento de cada criança, de modo que o 

professor reconheça os espaços oportunos para realizar intervenções pedagógicas, 

com a promoção da formação integral da criança desde a mais tenra idade. 

Souza e Malanchen (2018) destacam o diferencial de uma visão pedagógica 

que leve em consideração o papel ativo do professor na mediação dos processos de 

desenvolvimento, favorecendo o estabelecimento de relações pessoais, sociais, 

culturais e educacionais que tomem por referência o ser humano em sua 

integralidade, visando o desenvolvimento infantil em suas várias dimensões.   

Cunha (2007) reforça ser necessário que os saberes sistematizados no 

cotidiano sejam socializados entre os professores para, numa espécie de validação, 

permitir a procura de referenciais teóricos que lhes possibilitem o aprofundamento e 

diálogo reflexivo baseado não somente na experiência individual, por vezes limitada, 

mas sobretudo, na discussão coletiva. Nesse sentido os profissionais comentaram 

que conversam entre si sobre seu trabalho, trocam informações sobre as crianças e 

compartilham uns com os outros um saber prático sobre sua atuação. 

Tardif (2002) comenta que os professores partilham seus saberes uns com os 

outros com dicas, modos de fazer e organizar seu trabalho, sendo o viés 

colaborativo elemento formativo essencial. Este trabalho de parceria está em 
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constituição, dado que o funcionamento da instituição é recente e a composição do 

corpo docente agora parece se estabilizar. 

Ao tomar os profissionais como sujeitos dessa pesquisa reconhecemos que 

uma proposta é assumida pela coletividade quando há um trabalho em parceria 

entre gestão municipal, institucional e corpo docente. As falas dos professores 

mostraram disposição e coragem na tarefa de rever concepções, práticas, modos de 

organizar e fazer que lhe forneciam um porto seguro, mas que precisaram ser 

repensadas a partir do desafio colocado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Finalizar um processo de escrita não é algo fácil, pois a experiência de 

pesquisadoras acolheu questionamentos, incertezas, escolhas as quais nos fizeram 

errar, acertar, lutar, sonhar, mas também trouxeram frustrações com situações que 

fogem ao nosso alcance. O reconhecimento da Educação Infantil como um direito de 

todas as crianças de vivenciar experiências de qualidade norteou o estudo e a 

empreitada, ao mesmo tempo gratificante, mas bastante desafiadora. 

Essa proposta em toda sua materialidade explicita o compromisso com as 

crianças e sua educação e foi resultado de muita pesquisa e superação. Organizar 

um contexto onde a criança possa interagir e agir implica recolocar a criança, seu 

fazer e o professor, pois o adulto está acostumado a mandar e a criança obedecer. 

A preocupação maior era modificar a realidade onde crianças ficavam trancadas em 

sala preenchendo atividades xerocadas. 

A pesquisa se dedicou a apresentar como foi concebida, estruturada e 

implementada a reorganização a pré-escola em um pequeno município paranaense. 

Como objetivo geral buscou descrever e analisar este percurso, identificando a partir 

da fala dos professores envolvidos seu olhar sobre as possibilidades, desafios e 

dificuldades encontradas nessa experiência.  

Para dar conta de tal discussão, retomamos as funções e objetivos da 

Educação Infantil a partir dos documentos norteadores da área, dedicando especial 

atenção ao papel do espaço físico no alcance dos objetivos pedagógicos, 

reconhecendo-o como educador potencial. A reflexão destacou a importância de que 

as práticas com as crianças pequenas se ancorem nas interações e brincadeiras, 

com vistas à promoção de uma educação humanizadora.  

Os fundamentos teóricos sustentaram uma metodologia participativa, dado 

que a pesquisadora esteve diretamente envolvida desde a concepção até a 

implementação da proposta, e encaminharam a coleta de dados com professores 

por meio de entrevistas semiestruturadas. Vale destacar que o apoio da Secretaria 

de Educação do município ao abraçar a ideia de reorganizar a pré-escola foi 

primordial para que a proposta se concretizasse. 

 Os dados nos mostraram que os professores estavam dispostos a rever suas 

concepções de criança e educação, seus modos de organizar o espaço, os tempos, 
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a rotina. A proposição das salas ambiente a partir dos campos de experiência foi o 

grande diferencial, que de acordo com os próprios profissionais, precisa vir 

acompanhada de momentos de formação continuada que deem conta dos desafios 

cotidianos. 

A tarefa de conceber e elaborar a proposta exigiu estudo, mas os desafios 

maiores se apresentaram na sua implementação, como bem mencionaram os 

profissionais. Por outro lado, as crianças tinham brilho no olhar, alegria em estar ali, 

mostrando que os vínculos, as interações nesses momentos de ludicidade são 

formativos em sua essência. Somos invadidas, a todo momento, por risos, gritos, 

invenções, e também choros, desavenças, revelando uma vida pulsante a todo 

momento.  

Algumas situações vividas nesse processo impactaram significativamente 

esse percurso, como o atraso na conclusão da obra e na compra de brinquedos para 

iniciar o funcionamento da instituição. Com a inauguração, pais, crianças e 

professores estavam ansiosos por conhecer o novo espaço e como seria o trabalho 

desenvolvido. Os primeiros dias foram de ajustes, reconhecimento desse novo viver, 

para todos os envolvidos. Na primeira reunião com os pais os relatos indicavam 

satisfação com o formato adotado, manifestaram que as crianças estavam gostando, 

que contavam que brincavam muito, não excluindo a necessidade de reforçar e  

explicar como as crianças podem aprender sem registrar no papel. Assim, as 

concepções foram sendo revisitadas, reconstruídas, tanto para as famílias, como 

para as crianças e profissionais. Organizar a rotina também foi difícil, as crianças 

incialmente estavam muito agitadas e isso é compreensível, porque estariam com 

diferentes professores.  

No decorrer da pesquisa encontramos algumas respostas para nossas 

inquietações e com elas podemos afirmar quais possibilidades a proposta oferece. 

Destacamos que é possível mudar a rotina das crianças dentro de um espaço 

educacional, com espaço para autonomia e valorização de sua participação. Os 

profissionais que ali atuam estão se reinventando, buscando inovar e, 

principalmente, olhando para a criança de um modo diferente. Para tanto, precisam 

de apoio, acolhida em suas fragilidades e proposições, e sólida formação. 

Reforçamos que o espaço físico e as relações neles estabelecidas as quais os 

transformam em ambientes são elementos estruturantes e determinantes de uma 

proposta pedagógica. A forma como são organizados, os materiais ofertados e as 
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práticas desenvolvidas podem ou não colaborar para o pleno desenvolvimento 

infantil. 

O caminho percorrido mostra avanços na superação de uma Educação 

Infantil escolarizante, mas há ainda muito por fazer para que seja ofertado um 

ambiente de qualidade, que auxilie a criança a se desenvolver integralmente. O 

desafio que ainda se coloca e pode impulsionar outras investigações é ouvir a 

criança e como ela está vivendo essa experiência, pois suas percepções nos ajudam 

a trilhar este caminho. Além disso, acreditamos que essa pesquisa poderá incentivar 

outras instituições a repensar sua organização, tanto do ponto de vista do espaço 

físico como também das práticas pedagógicas.  
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APÊNDICE 1 

Roteiro de Entrevistas 

 
Identificação do Profissional 

Formação  

Tempo de atuação na Educação Infantil  

O que é diferente na organização na forma de trabalho nesta instituição?  

Quais pontos positivos você destaca nesta proposta?  

E quais suas dificuldades?  

Como você vê aprendizagem e o desenvolvimento das crianças nesta 

organização do espaço e forma de trabalho?  

O que você pensou quando soube que viria trabalhar nesta instituição?  

Qual sua sugestão para aprimorar esse projeto?  

 


