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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar a percepção das professoras de pré-escola sobre 

rotina, procurando perceber qual a participação das crianças na elaboração da mesma. Os 

objetivos específicos são: identificar o que os professores pensam sobre rotina; caracterizar a 

rotina das turmas da pré-escola na perspectiva dos professores; identificar e analisar o que os 

professores levam em consideração na construção da rotina, procurando perceber a 

participação das crianças nesse processo. A investigação se apoiou nos estudos de autores 

consagrados sobre rotina, como Barbosa (2006) e Horn (2001), e no que diz respeito à 

participação das crianças e à importância e necessidade de escutá-las, se apoiou nos estudos 

de Campos (2005), Cruz (2008) e Rocha (2005). A metodologia da investigação constou da 

realização de entrevistas individuais semiestruturadas com duas professoras de pré-escola. As 

análises revelam que, segundo as professoras, a participação das crianças na construção da 

rotina é mínima, apesar de as docentes afirmarem acreditar na importância dessa participação 

para a elaboração de um cotidiano significativo para todos que ali passam o dia. Dessa forma, 

perceber as necessidades, desejos e opiniões das crianças e levá-las em consideração na 

reestruturação dos tempos e espaços nas pré-escolas ainda parece ser algo novo e que precisa 

ser estudado frente às novas concepções de criança. 

 

Palavras-Chave: Rotina, Criança, Professora, Pré-escola. 
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ABSTRACT 

 

 

Key words: Routine, Child, teacher. 

 

 

This research aims to identify the perception of the preschool´s teachers about routine, trying 

to figure out which children's participation in its elaboration. The specific objectives are to 

identify what the teachers think about routine; to characterize the routine of classes from 

preschool from the perspective of teachers, to identify and to analyze what teacher stake into 

consideration the construction of the routine, trying to realize the participation of children in 

this process. The research was supported in studies by renowned author son routine, as 

Barbosa (2006) and Horn (2001), and as regards the participation of children and the 

importance and necessity to listen to them, relied on studies of Campos (2005), Cruz (2008) 

and Rocha (2005). The research methodology consisted of conducting semi-structured 

individual interviews with two teachers of preschool. The analyzes show that, according to the 

teachers, children's participation in the construction of the routine is minimal, despite 

claiming to believe in the importance of this contribution to the development of an everyday 

meaningful to all who spend the day there. Thus, to understand the needs, wishes and views 

of children and take them into consideration in the restructuring of time and space in 

preschools still seems to be something new and that needs to be studied head to new 

conceptions of children. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre crianças pequenas e o atendimento dedicado a elas em instituições 

educativas requer um olhar atento. É necessário compreender, entre outras coisas, como se dá 

o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças.  

Neste sentido, Piaget (1974, 1977, 1986), Vigotski (1989, 1996, 2001) e Wallon 

(1975, 1981, 1989) nos mostram que a capacidade de aprender e conhecer se dá a partir das 

interações entre o sujeito, os objetos e o meio social em que ele vive. Dessa forma, o 

desenvolvimento infantil é um processo dinâmico, pois a criança não é um ser passivo que só 

recebe informações; ela é também um agente modificador de seu meio; a criança modifica e 

sofre modificações, tudo num processo dialético. 

Os estudos desses teóricos, que nem sempre concordam em todos os aspectos, têm 

aberto um leque de possibilidades para se compreender melhor o desenvolvimento infantil, 

influenciando, assim, as ações desenvolvidas em muitas instituições de Educação Infantil 

brasileiras. 

Ter um novo olhar sobre as crianças como sendo seres históricos e culturalmente 

situados, repletos de possibilidades de aprendizagens desde o seu nascimento, capazes de se 

apropriar e também de criar cultura a partir das relações ativas que estabelecem ao seu redor, 

leva a uma reflexão de como se planejam e se organizam as rotinas das instituições das quais 

elas fazem parte. 

De acordo com Barbosa (2006), rotina é a estrutura básica do dia a dia, é a prática 

do desenvolvimento do planejamento. Para a autora: 

 

Rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela educação infantil 

estruturam para, a partir dela, desenvolver o trabalho cotidiano nas instituições de 

educação infantil. As denominações dadas a rotina são diversas: horário, emprego do 

tempo, sequência de ações, trabalho dos adultos e das crianças, plano diário, rotina 

diária, jornada, etc. (IDEM, p. 35) 

 

 

A autora (IDEM, IBIDEM) continua suas reflexões afirmando que esse tema vem 

sendo tratado de forma indiscriminada ao longo dos anos desde os textos fundadores da 

Educação Infantil, como os de Rousseau, Pestalozzi, Froebel e Maria Montessori. Segundo a 

estudiosa, esses autores não usavam o termo rotina, mas ideias como as de moralização, 

hábitos, atividades da vida diária e socialização. Todas essas expressões formam as bases dos 

conceitos utilizados, ainda hoje, para a construção e justificativa das rotinas. 

Observa-se, pois, que rotina é um tema complexo e que requer, entre outros 

elementos, a coordenação entre cuidados e educação, atenção aos vários aspectos da vida das 
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crianças e às suas necessidades para que elas não sejam violentadas em sua condição de 

indivíduo participante da sociedade, que pensa, que age, que modifica o mundo e é 

modificado por ele.  

Assim, a organização do tempo e do espaço em instituições de Educação Infantil, 

ou seja, das rotinas para crianças pequenas, não é tarefa simples e exige o conhecimento de 

todos os envolvidos sobre as especificidades dessa primeira etapa da Educação Básica. 

O professor, que assume um lugar de destaque no desenvolvimento, aprendizagem 

e bem-estar das crianças, precisa, portanto, ser habilitado e conhecedor de todas essas 

especificidades para que possa organizar uma rotina rica de possibilidades para o 

desenvolvimento integral das crianças com as quais trabalha.  

Ao longo da minha experiência profissional como professora de Educação 

Infantil, função que já exerço há 12 anos, pude observar que a maioria dos professores das 

pré-escolas nas quais atuei não levavam em consideração as necessidades, interesses e 

opiniões das crianças no momento de planejar e executar a rotina diária, o que me preocupava 

(e ainda preocupa!), tendo em vista serem elas os sujeitos principais da Educação Infantil. 

Tal constatação também pode ser encontrada em diversas pesquisas (ANDRADE, 

2007; LIMA, 2010; SCHRAMM, 2009, etc), que evidenciam a falta de atenção e 

sensibilidade dos professores sobre o que, de fato, as crianças querem e precisam vivenciar 

nas turmas de Educação Infantil. 

Andrade (2007), em seus estudos sobre rotina, teve como objetivo analisar as 

percepções das professoras, das crianças e de suas famílias acerca da rotina na pré-escola e 

dos fatores que orientam sua organização. Sua pesquisa foi qualitativa – estudo de caso do 

tipo etnográfico – e o seu trabalho de campo combinou diferentes instrumentos de coleta de 

dados: observação participante, entrevista, questionário e análise de documentos. Os 

resultados obtidos apontam que para as professoras somente a “tarefa” é entendida como 

pedagógica em meio a todos os outros componentes que constituem a rotina. Além disso, o 

espaço considerado privilegiado para o desenvolvimento das atividades e para as 

aprendizagens das crianças,para as docentes, é o da sala de aula e, com exceção da ampliação 

do tempo destinado à “tarefa”, a rotina não precisa de alterações, pois todos, inclusive as 

crianças, estão satisfeitas. 

Na visão das famílias, o item de maior apreço é a “tarefa”, principalmente se esta 

envolve escrita e leitura. Concordam com as professoras ao considerarem a sala de aula como 

sendo o local mais adequado para as crianças aprenderem. Também afirmam que a rotina 

ficaria melhor se o tempo da brincadeira fosse reduzido em benefício da “tarefa”. 
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Já para as crianças, a rotina é marcada pela repetição da mesma atividade e disso 

elas não gostam. Para que fique interessante, é preciso que se amplie o tempo da brincadeira. 

Observa-se, assim, que as ideias das professoras e dos pais sobre a rotina possuem muita 

semelhança entre si, contradizendo a opinião das crianças. Portanto, para Andrade (2007), se 

faz necessário identificar, compreender e tornar objeto de reflexão as concepções partilhadas 

pelos adultos, pois as mesmas têm função produtiva no trabalho pedagógico desenvolvido na 

instituição. Necessário também se faz escutar o que as crianças têm a dizer, quais as suas 

necessidades e anseios, o que as faz sentir bem e alegres dentro da instituição. 

Outro aspecto importante à construção de uma Educação Infantil de qualidade, 

fazendo com que as creches e pré-escolas possam se constituir efetivamente em cenário de 

aprendizagem, desenvolvimento e bem-estar para todos que nela convivem é a valorização 

dos conhecimentos, dos sentimentos e das aspirações das professoras, famílias e crianças. 

Schramm (2009), em seus estudos, teve como objetivos compreender como a pré-

escola está contribuindo para que a criança se construa como sujeito. Um de seus focos foi a 

escuta da criança sobre esse processo. A teoria psicogenética de Wallon (1879-1962) foi o seu 

referencial básico, buscando também fundamentação na perspectiva de Foucault (1927-1984) 

acerca do poder disciplinar. Sua pesquisa situou-se no enfoque qualitativo, consistindo em um 

estudo de caso que utilizou na coleta de dados diversos instrumentos, tais como observação, 

entrevista e consulta a documentos. A análise dos dados revelou que as práticas pedagógicas e 

os estilos de interação que se estabelecem na escola parecem prejudicar as possibilidades de 

expansão das potencialidades das crianças, na medida em que elas são pouco escutadas, pouco 

desafiadas e pouco incentivadas a criar, opinar, ou participar de forma ativa do dia a dia 

escolar. Também foram percebidos que ocorrem pouquíssimos conflitos entre as crianças 

(umas com as outras) e entre elas e a professora, o que é estranho, tendo em vista a idade das 

crianças participantes da pesquisa (todas com 5 anos). 

De acordo com os estudos de Lima (2010), o planejamento e o desenvolvimento 

das atividades, a organização dos espaços, a distribuição dos tempos, bem como as interações 

da professora com a turma em pré-escola não favorecem o desenvolvimento da autonomia 

moral das crianças. A autora teve como objetivo geral a análise da rotina na Educação 

Infantil, enfocando a sua contribuição para o desenvolvimento da autonomia moral das 

crianças. Os objetivos específicos foram: a) caracterizar a rotina de uma classe de Educação 

Infantil, a partir dos seus elementos constitutivos: tempo, atividades, espaço e materiais; b) 

identificar as concepções da professora sobre rotina e autonomia; c) investigar a contribuição 

específica de cada um desses elementos para o desenvolvimento da autonomia moral das 
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crianças. Seu estudo fundamentou-se na teoria psicogenética de Piaget para estudar a 

autonomia moral, utilizando especificamente a obra “O juízo moral da criança”. De natureza 

qualitativa, a sua pesquisa utiliza técnicas dos estudos etnográficos. Utilizou para a coleta de 

dados os seguintes procedimentos: entrevista semiestruturada, análise documental e 

observação participante. 

Todos esses estudos levam à reflexão sobre de que forma acontece (se é que 

acontece!) a participação das crianças na construção da rotina vivenciada por elas. Tendo em 

vista que é o professor quem organiza essa rotina, algumas questões se fazem pertinentes: o 

que os professores pensam sobre a rotina? Para que eles acreditam que ela serve? Para quem 

ela é pensada? Como são organizadas? O que é levado em consideração nessa organização? 

Os interesses e necessidades das crianças são considerados no momento de planejá-la e 

executá-la? De que forma? 

Diante de tais indagações, o objetivo principal dessa pesquisa é identificar a 

percepção das professoras de pré-escola sobre rotina, procurando perceber qual a participação 

das crianças na elaboração da mesma. 

Para tanto, pretende-se: 

- Identificar o que os professores pensam sobre rotina; 

- Caracterizar a rotina das turmas da pré-escola na perspectiva dos professores; 

- Identificar e analisar o que os professores levam em consideração na construção 

da rotina, procurando perceber a participação das crianças nesse processo. 

Tendo em vista que, de acordo com Cruz (2008), a fala/opinião das crianças pode 

colaborar na elaboração de ações em seu favor, uma vez que traz elementos que fortalecem 

pessoas e entidades preocupadas com os seus interesses, acredita-se que compreender a 

perspectiva dos professores sobre a participação das crianças na elaboração das rotinas a elas 

propostas (ou impostas!) subsidiará o desenvolvimento de ações/reflexões que certamente 

terão como resultado a melhoria da qualidade da educação voltada a esses pequenos 

cidadãos. 

Assim, a presente pesquisa está organizada da seguinte forma: 

A fundamentação teórica para a realização desta pesquisa subsidia-se nos estudos 

de autores consagrados, como Barbosa (2006) e Horn (2001) sobre rotina, e Campos (2005), 

Rocha (2005) e Cruz (2008) sobre a escuta das crianças. 

No capítulo 3 descrevo, justifico e analiso o percurso metodológico utilizado na 

pesquisa de campo, explicando assim qual a natureza da pesquisa, os critérios de seleção dos 
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sujeitos da pesquisa, bem como suas descrições. Aponto as formas de registro utilizadas, 

encerrando com a descrição de como ocorreu o trabalho de campo. 

No capítulo 4 são analisadas as percepções das professoras sobre a rotina da pré-

escola, procurando verificar a participação das crianças na construção das mesmas. 

No capítulo 5, que trata das considerações finais, são reunidos e complementados 

os conhecimentos e ideias que foram sendo construídas ao longo da análise dos dados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente capítulo apresenta as ideias de Barbosa (2006) sobre rotina e o seu 

significado, nos levando a refletir e questionar sobre a mesma, mostrando que é possível 

repensar o cotidiano das instituições de Educação Infantil e promover mudanças. 

Trata também da organização das rotinas no tempo e no espaço seguindo as 

ideias de Barbosa (2001) e Horn (2001), bem como a participação das crianças pequenas na 

pesquisa, a importância de ouvi-las segundo as indagações de Campos (2005) e Rocha (2005) 

acerca do tema. 

 

2.1 Os significados das rotinas 

 

O tema rotina aparece com maior visibilidade nos tempos atuais apesar de ter sido 

tratado desde os textos fundadores da Educação Infantil. A constante presença das rotinas nas 

práticas desta modalidade de ensino tornou-a uma categoria pedagógica, no entanto, pouco 

estudada. 

A possibilidade de compor uma visão própria como modelo de uma concepção de 

educação e de cuidado é o que dá importância às rotinas na Educação Infantil, pois além de 

sintetizarem o projeto pedagógico das instituições, apresentam a proposta de ação educativa 

das profissionais que compõem estas instituições. 

Na prática das instituições de Educação Infantil, está sempre presente uma rotina 

que pode ter diversos autores. As crianças podem ser um deles, colaborando na elaboração 

das normas; já que a instituição de Educação Infantil é pensada e organizada para elas, pode 

também ser organizada por elas. 

Alguns fatores condicionam a maneira de organização das rotinas, apesar de não 

as determinarem. São elas: o modo de funcionamento da instituição, o horário de entrada e 

saída das crianças, o horário de alimentação e o turno dos funcionários. 

Apesar da semelhança entre os termos, Barbosa (2006) apontou diferenças entre 

rotina e cotidiano. Segundo ela, o cotidiano constitui-se como um campo de estudos nas áreas 

da sociologia, da antropologia e da história, nas quais o cotidiano é visto tanto como objeto de 

estudo como estratégia metodológica de pesquisa. Já as rotinas são produtos criados pela 

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

cotidianidade. 

Para a autora, o cotidiano, ao contrário da rotina, é muito mais abrangente, 

referindo-se a um espaço-tempo fundamental para a vida humana porque nele tanto 
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acontecem as atividades repetitivas como também pode surgir a possibilidade de encontrar o 

inesperado. Sendo assim, a rotina é apenas um dos elementos que compõem o cotidiano. 

Quando não respeitam e não consideram os ritmos, a participação, a relação com o 

mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas 

de sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos, quando se tornam apenas uma sucessão de 

eventos, de pequenas ações, prescritas de maneira precisa, as rotinas levam as pessoas a agir e 

a repetir gestos e atos em uma sequência de procedimentos que não lhes pertence e nem estão 

sob seu domínio. 

Outra ideia relacionada à rotina é a sequência temporal. Barbosa (2006) utiliza o 

termo rotina “rotineira” para se referir às ações ou pensamentos que ocorrem mecanicamente 

e sem reflexão alguma, acontecendo todos os dias da mesma maneira. Infelizmente é isso o 

que tem prevalecido na maioria das instituições de Educação Infantil públicas brasileiras. 

  

2.2 A organização das rotinas nas instituições de Educação Infantil  

 

De acordo com Barbosa e Horn (2001), a organização do tempo e do espaço deve-

se dar da seguinte forma: é importante que a sequência de atividades seja pensada a partir do 

conhecimento do grupo de crianças com que se vai trabalhar, a partir de seus anseios e 

necessidades, considerando sempre o contexto em que a criança vive bem como a proposta 

pedagógica da instituição que irá nortear o trabalho. Sendo assim, a organização das 

atividades partindo do conhecimento que se tem do grupo de crianças fará sentido, será 

significativo para as mesmas. 

A organização do trabalho na instituição de Educação Infantil deve proporcionar o 

envolvimento das crianças em sua construção, que tomando como referência a idade das 

crianças têm dimensões diferentes. No entanto, as atividades devem diariamente ser 

planejadas com a participação das crianças, possibilitando que as mesmas construam noções 

de tempo e espaço, dando possibilidades para que compreendam como as situações sociais 

são organizadas, permitindo valiosas e diferentes interações sociais. 

Para uma melhor compreensão de como se dá a organização das atividades no 

tempo e no espaço na Escola Infantil, será estruturado da seguinte forma: 

1) A organização das atividades no tempo; 

2) A organização das atividades no espaço. 

2.2.1 A organização das atividades no tempo 
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Segundo Barbosa (2001) e Horn (2001), o dia a dia na Escola Infantil prevê 

momentos diferenciados e que serão organizados de uma maneira para crianças menores e de 

outra para crianças maiores. 

Vários tipos de atividades envolverão o percurso do dia da criança na instituição e 

estas atividades desenvolvidas em espaços abertos ou fechados deverão propiciar experiências 

diversas e interação com outras pessoas. 

Para a realização de atividades no tempo se faz necessário organizá-las tendo em 

mente as necessidades biológicas, psicológicas, sociais e históricas das crianças. 

Para nortear e servir de apoio para a organização das atividades no tempo, citam-

se os seguintes pontos: 

 Que tipos de atividades podemos propor; 

 Em que momentos são mais adequados; 

 Em que local serão melhor realizados. 

Podemos pensar em atividades de diferentes tipos, segundo Dornelles e Horn 

(apud Craidy, 1998): 

 Atividades diversificadas para livre escolha: que permitem que as crianças 

escolham o que querem fazer, sob observação e interações dos adultos junto a elas; 

 Atividades opcionais: propostas de acordo com o interesse das crianças 

podendo ser realizadas, coletivamente dentro ou fora da instituição 

 Atividades coordenadas pelo adulto: organizadas pelo professor, são propostas 

para todo o grupo, podendo ser realizadas tanto nos espaços internos como nos 

externos da escola. 

A divisão entre o cuidar e o educar deve deixar de existir, pois todos os momentos 

são pedagógicos no trabalho com crianças de zero a seis anos; tudo irá depender da forma 

como se pensa e lida com as ações. Ao mesmo tempo em que se tem cuidados básicos com as 

crianças, poderá estar proporcionando a construção da autonomia, dos conceitos, das 

habilidades, do conhecimento físico e social. 

As atividades podem estruturar-se em eixos organizados por temas, sendo 

interessante a contextualização para as crianças, respeitando sempre a faixa etária em que se 

encontram para que o mesmo lhe faça sentido. 

Essa prática denominada de projetos realiza-se com os bebês a partir da 

observação da educadora, da ideia que ela tem do seu grupo de crianças. Já com as crianças de 

três a seis anos, explorar assuntos pelos quais elas tenham curiosidade e que fazem parte do 
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seu imaginário, podendo surgir temas a partir das escolhas que elas mesmas fazem nas suas 

brincadeiras. 

Entendemos que o ambiente da instituição de Educação Infantil é imbuído de 

afetividades. O adulto tem importante papel de favorecer, de mediar a compreensão e 

interpretação do mundo pela criança. 

 

2.2.2 Organização das atividades nos espaços 

 

As aquisições sensoriais e cognitivas têm relação com o meio físico e social, este 

sendo essencial para o desenvolvimento das crianças, ajudando a estruturar as funções 

motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais. 

Barbosa (2001) e Horn (2001) nos dizem que é preciso levar em consideração, 

quando se pensa no espaço para crianças, que o ambiente é composto por gostos, toque, sons e 

palavras, regras de uso do espaço, luzes e cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos de 

vida, fazendo-se necessário educar as crianças no sentido de observar, categorizar, fazer 

escolhas e propor, de maneira que lhes possibilite interações com diversos elementos. 

É importante criar espaços onde as crianças de diferentes idades possam interagir, 

convivendo em determinado momento, fazendo-se necessário também o contato com as 

famílias para que o atendimento seja de qualidade. 

Portanto, é de fundamental importância se pensar na melhor maneira de utilizar os 

espaços tanto externos quanto internos. 

Alguns espaços podem ser planejados pensando em atividades diversificadas no 

uso do espaço externo da escola: 

 Espaço de interligação para jogos tranquilos; 

 Espaço para brinquedos de manipulação e construção; 

 Espaço estruturado para jogos de movimentos;  

 Espaço para jogos imitativos; 

 Espaço não estruturado para jogos de aventura e imaginação. 

O espaço deve ser visto como parte integrante da ação pedagógica, sendo fatores 

determinantes da organização do espaço o número de crianças, a faixa etária, as características 

do grupo e o entendimento de que a sala de aula não é propriedade do educador. 

Os espaços internos podem ser delimitados com materiais diversos, no entanto, se 

faz necessário que o educador verifique a possibilidade concreta da sala de aula em função do 

espaço real que possuem. 
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A organização dos espaços é importante na medida em que é proporcionado à 

criança e ao educador uma visão de todo o espaço disponível bem como favorecer as 

interações sociais. Através deste uso, pode-se promover: 

 A identidade pessoal das crianças; 

 O desenvolvimento da competência; 

 A construção de diferentes aprendizagens; 

 Oportunidades para o contato social e a privacidade. 

Organizar espaços através de temas é uma prática bem sucedida. Alguns cantos, 

respeitando a faixa etária das crianças, podem ser bastante interessantes, tais como: 

 Cantos fixos: casa de bonecas, canto da fantasia, canto da biblioteca, canto da 

garagem, canto dos jogos e brinquedos; 

 Cantos alternativos: canto da música, canto do supermercado, canto do 

cabeleireiro, canto do museu, canto da luz e sombra. 

 

2.3 A rotina como categoria pedagógica 

 

Segundo Barbosa (2006), o entendimento e a compreensão da rotina como uma 

categoria pedagógica se dá inicialmente sob a reflexão que se faz sobre o deslocamento que 

esse conceito realizou ao longo da história do campo social para o educacional, verificando 

como foi sendo configurado o seu uso na pedagogia da Educação Infantil. 

As pedagogias da Educação Infantil são diversas e são também diversos os pontos 

de vista das rotinas propostas. Portanto, cada campo de conhecimento apresenta uma diferente 

ideia e recomenda um tipo de atitude frente à organização diária das crianças nas creches e 

nas pré-escolas, sugerindo assim, rotinas diferenciadas. 

Foram destacados pontos de convergência da rotina com a intenção de explicar de 

que modo as mesmas operam como categoria pedagógica na Educação Infantil. 

A regularidade das rotinas é aquela sequência de atividades que a educadora ou a 

instituição define como os aspectos mais importantes a serem trabalhados no dia a dia, tendo 

um padrão estrutural característico, possuindo certa invariância. No entanto, apesar de alguns 

elementos da rotina serem invariáveis em situação, variam em conteúdo de acordo com as 

diferentes pedagogias, ou seja, o momento pode ser invariável mas a maneira como acontece 

pode dar um significado diferente. 

No Brasil, as rotinas têm um sentido inclusivo, podendo reunir atividades de 

expressão, dirigidas, de higiene e outras. 
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As rotinas que estão presentes nas propostas pedagógicas e nas práticas das 

Instituições de Educação Infantil estão ligadas a uma tradição social e educacional. Portanto, 

tornam-se um elemento indiscutível, pois não fazem parte das discussões pedagógicas, das 

teorizações da Educação Infantil e de uma tomada consciente de decisão do educador ou da 

equipe de trabalho das instituições de educação e cuidado das crianças pequenas. 

Para compreender os elementos que constituem as rotinas, é necessário 

possibilitar aos educadores pensar quais os conteúdos transmitidos através das rotinas, quais 

as práticas que decorrem de sua execução e são assimilados por quem as pratica, quais os 

hábitos de estruturação mental e que tipo de subjetividades estão sendo definidas. 

Os fatores que fundamentam e apoiam a operacionalização da estrutura interna 

das rotinas pedagógicas são chamados de elementos constitutivos das rotinas. São eles: 

 A organização do ambiente; 

 O uso do tempo; 

 A seleção e a proposta das atividades; 

 A seleção e a oferta de materiais. 

Esses elementos definem modos de pensar e ordenar uma rotina. 

Construir uma categoria pedagógica é um risco. No entanto, o momento de 

categorização de classificação se faz necessário para que se possa entender melhor a função 

pedagógica e social da rotina, verificar seus modos de operar e, quem sabe, poder 

redimensioná-los. 

 

2.4 A importância de ouvir as crianças e sua participação na pesquisa científica 

 

Segundo Campos (2005), já há muito tempo a criança faz parte da pesquisa 

científica na condição de objeto a ser observado, medido, descrito, analisado e interpretado; 

então a presença da criança na pesquisa não é nova, porém o debate sobre a condição em que 

ela toma parte da investigação científica pode ser considerada uma tendência recente. 

As crianças são introduzidas pela mão de pesquisadores adultos que trabalham no 

campo recém-constituído da sociologia da infância. 

Impulso significativo à atuação das crianças na pesquisa é dado pelos 

profissionais que atuam em situações de graves ameaças aos direitos humanos das crianças. 

A necessidade de captar o que elas pensam é urgente, pois é a partir do que 

pensam que medidas de proteção e de atendimento mais eficazes serão tomadas pelas equipes 

de intervenção externa. 
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Muitas das questões da pesquisa não se aplicam às crianças pequenas, que ainda 

não se expressam bem e que não dominam a leitura e a escrita. 

As questões da pesquisa não devem ser impostas pelo pesquisador. Ele deve 

procurar partir das questões que são mais significativas para as crianças. 

O pesquisador deve levar em conta diversos fatores quando for definir o papel das 

crianças nas pesquisas, como por exemplo: 

 Idade; 

 O gênero; 

 O tempo; 

 A escuta dos adultos próximos a elas; 

 O nível de desenvolvimento da linguagem e escolaridade; 

 Quais crianças são ouvidas dentro de um grupo. 

Outro ponto considerado bastante importante é o que se refere aos aspectos éticos 

da pesquisa com crianças. Conseguir a permissão delas pode não ser fácil, principalmente em 

situações que envolvem sofrimento e estresse. 

Algumas recomendações se fazem necessárias para obter pesquisas com crianças. 

São elas: 

 É preciso deixar claro, sempre antes de dar início à pesquisa, qual o objetivo e 

o papel dos pesquisadores; 

 Ter sempre cuidado com as informações recolhidas das crianças, evitando 

torná-las vulneráveis após ouvi-las; 

 Os pesquisadores devem evitar colocar questões que podem provocar reações 

de estresse e sofrimento nas crianças com as quais eles não se sentem preparados para lidar; 

 Os pesquisadores devem ter conhecimento da cultura local para evitar provocar 

inadvertidamente constrangimentos adicionais sobre as crianças. 

O cuidado em considerar as repercussões que a participação das crianças pode 

provocar em sua comunidade e levantar muitas expectativas sobre os resultados das pesquisas 

são outras preocupações éticas que devem ser consideradas. 

É importante e necessário debater algumas questões quando se procura identificar 

a perspectiva das crianças menores de 7 anos em pesquisas. São elas: 

 No Brasil, a grande desigualdade social, que reflete no desenvolvimento da 

linguagem e na expressão das crianças pequenas; 

 A necessidade de desenvolver com essas crianças um trabalho prévio que 

possibilite melhor comunicação no momento da pesquisa, para poder melhor ouvi-las; 
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 O repertório cultural no qual a criança convive a maior parte do tempo. 

Considerando assim que as crianças pobres atendidas em creches ou pré-escolas 

precárias estão também negadas do contato com as formas mais ricas da cultura popular 

brasileira. 

Portanto, ao mesmo tempo em que captar as vozes das crianças nessas situações 

se faz necessário e urgente, é também problemático. Então é importante saber relacionar as 

respostas das crianças ao meio ambiente no qual vivem o seu dia a dia, assim como ouvi-las 

nos diferentes contextos em que elas circulam. 

 

2.5 De que forma ouvir as crianças 

 

Rocha (2005) nos diz que vivemos, no campo científico, uma agressiva ruptura 

conceitual acerca da criança e da infância e que muito temos ainda a aprender e conhecer 

sobre as crianças, suas variadas infâncias vividas em contextos diferentes e que se tem muito 

a debater sobre as orientações teórico-metodológicas, quando se trata da pesquisa com 

crianças. 

Para se obter uma análise mais ampla sobre as bases teóricas e as implicações 

metodológicas de uma pesquisa comprometida com a escuta das crianças, se faz necessário 

considerar não só a idade mas a dimensão geracional, ligada às dimensões de gênero, de 

classe social, de raça e de etnia. Sendo esse o ponto de partida para entender o porquê de 

ouvir as crianças. 

É necessário compreender o que abrange os termos “ouvir” e “escutar”. O termo 

“escutar” envolve a compreensão da comunicação feita pelo outro e no caso da escuta da 

criança pelo adulto sempre se faz necessário uma interpretação, lembrando que quando o 

outro é criança a linguagem oral vem sempre acompanhada de outras expressões corporais, 

gestuais e faciais, indicando alguns problemas metodológicos envolvidos na pesquisa com 

crianças que são a atenção às diferentes linguagens e aos limites no grau de compreensão que 

podemos alcançar. 

Então é necessário o cruzamento de variados procedimentos de escuta, utilizando-

se diferentes suportes expressivos em momentos diversos e, dependendo dos objetivos da 

pesquisa, é essencial incluir a criança nas decisões sobre os próprios procedimentos. 

A entrevista direta com crianças é inadequada porque estabelece um 

constrangimento de várias ordens sociais, sendo interessante aliar as técnicas de pesquisa 

utilizadas em antropologia e psicologia, tais como análise temática de desenhos e observação 

participante dos contextos de vida das crianças. 
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O destaque na escuta justifica-se pelo reconhecimento das crianças como agentes 

sociais, de sua competência para a ação, para a comunicação e troca cultural. 

É na escuta às crianças que se busca confrontar, conhecer um ponto de vista 

diferente daquele que nós seríamos capazes de ver e analisar no âmbito do mundo social que 

pertença aos adultos. 

Deixar que as crianças falem não é suficiente para o reconhecimento de sua 

inteligibilidade; depende da efetiva garantia de sua participação social e da construção de 

estratégias, em especial no âmbito das instituições educativas da qual fazem parte e que tem 

representado espaços e contextos privilegiados das vivências da infância. 

Os projetos pedagógicos deixam de ser apenas para as crianças, para serem 

definidos a partir das crianças e com elas. 

Ouvir as crianças interessa ao pesquisador como forma de conhecer a ampliar sua 

compreensão sobre as culturas infantis, como forma de estabelecer uma permanente relação 

comunicativa. 

As pesquisas com crianças passam a exigir que se dê mais atenção às duas 

dimensões da experiência social por meio de pesquisas do tipo etnográfico. É importante e 

necessário dar atenção não à criança como sujeito isolado, em sua individualidade, mas a uma 

investigação com crianças que contemple duas dimensões: a experiência social que 

constrange não só as crianças, mas também as crianças e suas ações e significações dentro dos 

contextos de relações, considerando que elas possuem uma diversidade de formas de agir em 

diferentes contextos sociais e culturais. 

Essa perspectiva de investigação possibilita a construção de uma relação mais 

comunicativa, num desafiador processo no sentido de aproximação com os diferentes grupos 

infantis, mesmo que exija maior tempo no campo. 

Ouvir a criança exige a construção de estratégias de troca, de interação, mais do 

que de perguntas e respostas, pelos quais se nega que as crianças constituem significados de 

forma independente. 

A lógica da comunicação com a criança não pode centrar-se na oralidade nem 

exclusivamente na escrita. Há a necessidade de cruzar fala ou diálogos em grupo com 

desenhos, com fotografias feitas pelas próprias crianças. 

Sendo assim, a gravação não só da fala das crianças, mas também das atividades 

desenvolvidas por elas pode ser favorável a uma ampliação e relativização do ponto de vista 

adulto. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo se propõe a descrever as opções metodológicas no decorrer da 

pesquisa. Partilho aqui os caminhos que percorri para a elaboração e realização da mesma. 

Foi feita uma pequena abordagem sobre a natureza da pesquisa. 

São descritos aqui os critérios que usei para selecionar os sujeitos da pesquisa 

como também o método usado para a coleta de dados. Em seguida, apresento as professoras 

entrevistadas e como se deu a pesquisa de campo. Todas essas informações estão organizadas 

da seguinte forma: A natureza da pesquisa, Os sujeitos da pesquisa, As entrevistas, Descrição 

dos sujeitos e, por fim, o Percurso das entrevistas. 

 

3.1 A natureza da pesquisa  

 

A pesquisa em questão não procurou enumerar ou medir os eventos estudados, 

mas envolve a obtenção de dados sobre a perspectiva das professoras com relação à 

participação das crianças na construção da rotina nas turmas de pré-escola.  

Caracteriza-se como uma pesquisa de caráter qualitativo, na medida em que 

 

(...) a abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de intimidade 

entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com 

empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as 

ações, as estruturas e as relações tornam-se significativas. (MINAYO, SANCHES, 

1993, P. 224) 

 

Segundo Taylor e Bogdan (1986), uma das características da pesquisa qualitativa 

é que o investigador buscar entender as pessoas a partir de suas próprias referências, dando 

igual importância a todas elas. Reforçando esse argumento, Miles e Huberman (1994) relatam 

que nesse tipo de investigação, entender e explicar as formas com que as pessoas, em 

situações particulares, entendem, contam, trabalham e lidam com suas situações cotidianas 

personaliza-se como tarefa fundamental do pesquisador. 

Godoy (1995a, p.62) enumera um conjunto de características essenciais capazes 

de identificar uma pesquisa do tipo qualitativa. Dentre elas, destacam-se:  

 O ambiente natural como fonte direta de dados e o investigador como 

instrumento fundamental; 

 O caráter descritivo; 

 O significado que as pessoas dão às coisas; 
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Portanto essas características foram tomadas como base para subsidiar e 

concretizar o que propõe esta pesquisa. 

 

3.2 Os sujeitos da pesquisa   

 

Para a realização desta pesquisa foram escolhidas duas professoras de uma pré-

escola pública municipal de Barbalha. 

Os critérios para a escolha dos sujeitos foram: 

 Ambas deveriam ser efetivas, o que diminuiria as possibilidades de sofrerem 

pressões políticas, fator este que poderia influenciar sobremaneira suas respostas e prejudicar 

os resultados da pesquisa;  

 Deveriam ter, no mínimo, um ano de experiência nessa instituição; 

 Uma deveria residir próximo da instituição, ou seja, na mesma comunidade das 

crianças e famílias, e a outra em uma comunidade distinta. Acredita-se que esse fator pode 

influenciar a percepção das professoras sobre o objeto de pesquisa, uma vez que o contato 

mais próximo com a realidade possivelmente interfere na forma de conceber essa realidade. 

Assim, parte-se do pressuposto de que a professora que reside na mesma comunidade da 

clientela atendida pela instituição tenha mais contato com a realidade das crianças e de suas 

famílias, tendo suas impressões sobre esses sujeitos influenciadas por isso. 

A instituição foi escolhida por ser pública e de fácil acesso para mim, uma vez 

que precisaria me deslocar algumas vezes para manter contato, bem como para a realização 

das entrevistas. A escolha pela instituição pública se deveu ao fato de esta ser a única 

oportunidade de educação formal para as crianças mais pobres. 

A escolha da pré-escola se deveu ao fato de as crianças nessa faixa etária, via de 

regra, se expressarem oralmente de maneira mais compreensível e clara do que as crianças 

menores, o que facilitaria a percepção das professoras sobre suas ideias e opiniões, 

especialmente sobre a organização da rotina.  

 

3.3 As entrevistas 

 

Para a seleção e coleta das informações que ajudaram a atingir os objetivos 

propostos nesta investigação, foi realizada uma entrevista individual semiestruturada com 

cada professora selecionada, que tem como característica a utilização de um roteiro 

previamente elaborado. 
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A opção por trabalhar com essa forma de entrevista se deu por acreditar que ela, 

ao mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece muitas chances para que 

o entrevistado alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, favorecendo a investigação. 

Para Triviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como características 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Afirma ainda que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição 

dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]”. 

Oferece amplo campo de interrogações, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se percebem as respostas do entrevistado. 

As entrevistas foram realizadas em torno de quatro eixos: dados 

pessoais/formação, experiência profissional, concepções e rotina. Esses eixos foram 

compostos por questões que serviram de apoio à investigação (ver roteiro de entrevista – 

Apêndice A). 

 

3.4 Descrição dos sujeitos 

 

Amanda é professora de pré-escola municipal, tem 29 anos, é casada e tem uma 

filha de 8 anos. Sempre lecionou no ensino público nas modalidades do Fundamental I e II, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e teve uma breve passagem pelo Ensino Médio. Iniciou 

a docência na Educação Infantil há três anos. Trabalha com crianças de quatro anos. Deixou 

claro que adentrou nesta área por falta de opção: “...ingressei na Educação Infantil, na 

verdade, por falta de oportunidade no Ensino Fundamental, pois a escola onde iniciei na 

época só me oferecia essa turma”. Enfatizou que apesar de à primeira vista não se identificar 

com a Educação Infantil ao longo do processo foi tomando gosto pelo trabalho com crianças 

pequenas ehá quem diga que ela “sempre trabalhou com Educação Infantil”. Ingressou na pré-

escola em que trabalha há dois anos. Diz ter algumas dificuldades de trabalho nesta 

instituição, o que procura sempre solucionar, tendo em vista suas limitações da área no 

município: “A Educação Infantil do município ainda caminha a passos lentos. Temos uma 

carência profunda de entendimento sobre o atendimento adequado aos alunos e na escola em 

que estou lotada não é diferente.Isso me deixa angustiada em alguns momentos, porém 

procuro me adequar e também procuro solucionar o que está ao meu alcance para que eu 

possa trabalhar com um mínimo de satisfação”. É formada pela Universidade Regional do 

Cariri (Urca) e sua graduação não é adequada para o cargo, pois a mesma é formada em 

Geografia e não tem nível na modalidade normal. Relata que na época do concurso não 
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exigiam que fossem pedagogas, mas apenas que tivessem licenciatura. Não considerou o 

curso adequado para o trabalho com a Educação Infantil, o que faz da formação em serviço 

um elemento muito importante para a sua prática. 

Camila também é professora de pré-escola municipal, tem 39 anos, é casada e 

tem três filhos, todos adolescentes. Leciona há 15 anos só na Educação Infantil. Também 

lecionou em Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Iniciou seu trabalho na 

Educação Infantil em uma escola particular através de indicação. Teve como inspiração para o 

trabalho com crianças pequenas a sua irmã: “(...) minha irmã era professora, eu achava muito 

lindo e me inspirei nela”. Já trabalha há três anos nesta pré-escola, com crianças de quatro 

anos e diz sentir-se muito bem trabalhando nesse local. Relata que o que dificulta o seu 

trabalho é a omissão dos pais no cumprimento das suas obrigações e o fato de não entenderem 

a “percepção lúdica” da Educação Infantil. No momento, sente falta do apoio da coordenação 

pedagógica, pois a profissional que exerce essa função encontra-se afastada há algum tempo 

por problemas de saúde e não há ninguém para substituí-la. Assim como a professora 

Amanda, também é graduada em Geografia, formação que não a habilita para o trabalho com 

crianças pequenas. Também não possui nível médio na modalidade normal. Dessa forma, diz 

que o que tem subsidiado o seu trabalho são as formações em serviço oferecidas pelo 

município e alguns cursos que busca fazer em paralelo. 

 

3.5 A pesquisa de campo 

 

As entrevistas foram realizadas no mês de abril de 2012 e tiveram duração de 50 

minutos cada uma. 

De início, foi muito difícil conseguir aceitação das professoras, mesmo explicando 

que os seus nomes e o nome das instituições na qual trabalham não seriam citados. A 

resistência das professoras foi um dos obstáculos ao longo do processo. 

Outra dificuldade encontrada foi o uso do gravador, pois chegou a inibir as 

professoras. Foi perceptível que as mesmas não se sentiam à vontade em responder as 

perguntas e por vezes ponderavam as suas respostas. Sendo assim, foi inevitável ter que me 

desfazer deste instrumento, sendo as entrevistas escritas a próprio punho. Mesmo com essa 

limitação, foi possível resgatar muito do que as professoras relataram. 

A escolha do local para as entrevistas ocorreu conforme indicação das 

entrevistadas. Assim, a entrevista com a professora Amanda foi realizada na sua residência, 

um ambiente calmo e sem interferências, o que facilitou o meu trabalho. As condições do 
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ambiente (luminosidade, conforto, ventilação, privacidade...) foram favoráveis à realização da 

entrevista. Já a conversa com a professora Camila foi realizada na própria instituição, durante 

o período de trabalho da mesma, pois ela alegava não dispor de tempo em outro horário. A 

entrevista aconteceu em uma sala que nos foi reservada. Apesar da boa vontade da instituição 

em ceder esse local, o mesmo não era tranquilo porque sofria interferências do barulho que 

vinha de fora. Assim, não se pode negar que a entrevista, de alguma forma, foi 

prejudicada.Algumas vezes era preciso parar para retomar as ideias da entrevistada, que 

acabava perdendo a concentração. 

Após o processo de realização das entrevistas, as falas das professoras foram 

organizadas e a análise realizada. 

É importante destacar que não foi tarefa simples analisar as entrevistas, dada a 

complexidade das falas das professoras. 

 

3.5.1 O percurso das entrevistas 

 

No início dos dois encontros com as professoras, foi realizada breve explicação 

sobre os objetivos da pesquisa, sendo enfatizada a importância da participação de cada uma 

delas, explicado também o sigilo das suas identidades e solicitada autorização para gravar a 

entrevista, o que, como dito anteriormente, gerou desconforto nas entrevistadas. Esse 

momento foi importante para que as professoras pudessem retirar dúvidas sobre os motivos de 

terem sido escolhidas e outras dúvidas que porventura tivessem surgido. 

A entrevista com a professora Amanda aconteceu em sua residência. A escolha do 

local foi feita pela entrevistada, que disse preferir o local por ser tranquilo, sem barulhos 

externos. Cheguei à sua residência com dez minutos de antecedência e a mesma já estava à 

minhas espera. 

A sala onde aconteceu a entrevista era bem iluminada, silenciosa, sem influências 

externas, como mencionara a professora. O local dispunha de mesa e cadeiras e um 

ventilador. No geral, o ambiente propunha um bom nível de privacidade. Preparei o material 

da entrevista com antecedência e o dispus sobre a mesa para facilitar o meu trabalho, dando 

um bom andamento à entrevista. Como estava em casa, a professora estava bem disposta e 

descansada, dispondo de bastante tempo para responder as perguntas. 

Desde o início, a professora se mostrou disponível e pronta a contribuir com o que 

fosse possível para que tudo ocorresse da melhor forma possível. No início, as palavras eram 

poucas e um tanto inseguras, com uma vontade incontrolável de responder o “certo”, mas no 
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decorrer da entrevista a tensão do primeiro momento foi sendo amenizada e a entrevista fluiu 

tranquilamente.  

Gostei bastante da entrevista. Achei que a professora foi disponível e sincera em 

seus relatos. Também considerei interessante a forma como fomos ficando à vontade ao longo 

da entrevista. Acredito ter passado confiança para a professora Amanda,contribuindo para que 

ela se sentisse à vontade e fosse, aos poucos,se desligando da tensão do início. 

Já a entrevista com a professora Camila aconteceu na própria instituição, por 

escolha da professora, que foi logo dizendo não dispor de muito tempo e que fora da 

instituição não seria possível. A conversa foi realizada no intervalo e acabamos tendo que 

extrapolar esse tempo. Foi reservada na escola uma sala aparentemente calma, bem iluminada 

e confortável. No entanto, vez ou outra sofríamos influência do barulho que vinha de fora. 

Cheguei à instituição um pouco antes do combinado para organizar o local, o que 

ajudou no andamento da entrevista. Assim como aconteceu com a professora Amanda, a 

professora Camila sentiu-se inibida com o uso do gravador, o que fez com que mais uma vez 

o seu uso fosse dispensado.  

A maior dificuldade encontrada foi que a professora falava pouco e parecia, às 

vezes, confusa nos seus argumentos, demonstrando insegurança. A todo o momento parecia 

querer falar o “correto”, assim como a professora Amanda, o que foi sendo minimizado ao 

longo da entrevista.  

Apesar da insegurança da professora, também considerei essa entrevista positiva, 

pois, aos poucos, a professora foi ficando à vontade para responder aos questionamentos. 

Considero que este momento de entrevista com as duas professoras foi de grande 

valia para este trabalho e para o meu crescimento como pesquisadora. 
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4 A ROTINA DA PRÉ-ESCOLA NA PERSPECTIVA DAS PROFESSORAS: ONDE 

FICA A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS? 

 

Este capítulo apresenta as concepções de rotina na perspectiva das professoras 

Amanda e Camila na sala de crianças de quatro anos e a participação das crianças na 

construção da mesma. 

As falas a seguir expressam a opinião das professoras sobre os objetivos da 

Educação Infantil: 

 

A Educação Infantil é o marco inicial na vida do ser humano. É através desta que se 

alicerça um desenvolvimento integral do aluno, levando o mesmo a se encontrar, 

conhecer o próprio corpo, desenvolver a linguagem oral, se expressar, brincar, 

conhecer seus limites e fraquezas. (AMANDA) 

 

Para dar às crianças oportunidade de aprender de forma lúdica. (CAMILA) 

 

 

Analisando os depoimentos, observa-se que a professora Amanda demonstra 

confusão em sua fala. Ao dizer que a Educação Infantil é o marco inicial da vida do ser 

humano, ela parece esquecer que o primeiro grupo social ao qual a criança pertence é a 

família. Também mescla termos aparentemente contraditórios, como “desenvolvimento 

integral” e “aluno”, mas, por outro lado, destaca aspectos importantes do desenvolvimento 

infantil, como o motor, o social e o emocional. Tudo isso indica um provável período de 

transição, de apreensão de novos conhecimentos sobre a criança e que ainda não foram 

totalmente internalizados. 

A professora Camila, por sua vez, ao mencionar apenas que a Educação Infantil 

oportuniza a aprendizagem, parece trazer implícita uma ideia escolarizante dessa etapa da 

educação. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (BRASIL, 1996), 

em seu artigo 29: 

 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos: físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 

Observa-se que no objetivo dessa primeira etapa da Educação Básica é destacado 

o desenvolvimento da criança em todos os aspectos (físico, intelectual, psicológico e social) e 

não a aprendizagem escolarizante de conteúdos.  Disso decorre que o professor de Educação 

Infantil não pode privilegiar, em seu trabalho, apenas o aspecto cognitivo das crianças, 

atribuindo-lhe uma dimensão maior do que as demais dimensões envolvidas no processo de 
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constituição do sujeito/criança, e nem reduzir a educação ao ensino de conteúdos escolares 

(CRUZ, 2010). O fato de a professora Camila não mencionar todos os aspectos do 

desenvolvimento infantil (ela fala apenas da aprendizagem, relacionada ao desenvolvimento 

cognitivo), induz à ideia de que ela não os conhece ou não os percebe como sendo 

importantes. Certamente essa concepção interfere no momento da organização da rotina. 

Ao mencionarem o que pensam sobre as crianças frequentarem a Educação 

Infantil, as professoras dizem: 

 

Uma criança que pula etapas e não passa pela Educação Infantil, ela fica perdida, 

sem interação com o seu próprio “eu”. (AMANDA) 

 

Correto [as crianças frequentarem a Educação Infantil], pois senão pulam uma 

grande etapa de aprendizagem. (CAMILA) 

 

 

Ambas as professoras parecem considerar a Educação Infantil uma etapa 

importante para a criança. Entretanto, para a professora Amanda, a interação consigo mesma 

parece fundamental para o pleno desenvolvimento da criança, enquanto que para Camila, o 

mais importante é a aprendizagem, o que condiz com sua percepção anterior. 

De acordo com o que pensam, provavelmente as professoras irão organizar uma 

rotina diferenciada para suas turmas. Nesse sentido, vale ressaltar a necessidade de ouvir as 

crianças para que essa rotina seja rica de possibilidades para o seu pleno desenvolvimento: 

 

(...) geralmente, as crianças não têm uma fala considerada como legítima na ordem 

discursiva. As idéias que elas expressam são quase sempre ignoradas e 

desqualificadas pelos adultos, como se estas falas fossem algo menores, infantis, e 

destituídas de razão. (SILVEIRA, 2004, p. 1) 

 

 

Nessa perspectiva, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de 

ouvir o que as crianças têm a dizer, procurando perceber o seu ponto de vista sobre assuntos a 

elas relacionados (CRUZ, 1987; ANDRADE, 2007; MARTINS, 2009; SCHRAMM, 2009 

etc). Todas elas buscam romper com o olhar adultocêntrico
1
 sobre o universo infantil, ao 

mesmo tempo em que valorizam a produção cultural das crianças. 

Os relatos a seguir mostram qual a opinião das professoras sobre o que pensam ser 

a função da pré-escola na qual trabalham: 

 

 Não só aqui na escola onde trabalho, mas em todo o município, a função primeira é 

contribuir no desenvolvimento integral da criança, oferecendo-lhe condições básicas 

para que isso aconteça. Porém, em algumas situações o básico é negado e o que 

                                                             
1
 Segundo Gobbi (1997, p.26), no adultocentrismo “o modelo é o adulto e tudo passa a ser visto e sentido 

segundo a óptica do adulto, ele é o centro”.   
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deveria ser contribuição passa a ser desfavorável ao processo de aprendizagem. 

(AMANDA) 

 

Educar. (CAMILA) 

 

 

A professora Amanda tem uma visão da função da pré-escola que está de acordo 

com a LDB, tendo em vista o desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos, mesmo 

em meio às condições em que o atendimento é oferecido. 

A professora Camila parece ter uma visão restrita da pré-escola, pois aborda 

somente o aspecto cognitivo (aprender), deixando para trás todos os outros. 

Para que aconteça o desenvolvimento integral da criança, é importante que os 

profissionais que atuam na instituição, especialmente os professores, tenham ciência de que o 

cuidar e o educar são ações indissociáveis. Também é necessário que o município ofereça 

condições mínimas para um atendimento de qualidade, o que envolve desde a formação das 

professoras até a preocupação com o espaço físico oferecido às crianças, uma vez que as 

mesmas passam boa parte do seu dia nessas instituições. Dessa forma, com o envolvimento de 

todos os que fazem parte da Educação Infantil, as creches e pré-escolas poderão concretizar a 

tarefa de cuidar e educar as crianças, complementando a ação da família. 

Kuhlman Jr (1998) nos diz que as funções de guarda, cuidado e proteção, 

juntamente com a função de educar, são de extrema importância e próprias das instituições de 

educação, em especial aquelas responsáveis pela criança pequena, tendo em vista o caráter 

integral do seu desenvolvimento. 

Abaixo será apresentado o que pensam as professoras sobre as crianças de sua 

turma, o que sabem sobre elas e como sabem: 

 

As crianças da minha turma atualmente é de faixa etária de quatro anos de idade, são 

de classe média baixa, 70% filhos de pais separados, outros que residem com avós 

ou outros parentes próximo. São crianças alegres, que gostam de brincar, que são 

carentes, gostam de abraço, de elogio, enfim, como todos, gostam de atenção. O que 

sei sobre meus alunos, além de ser devido morar na mesma comunidade, também é 

através do contato com a família; busco sempre dialogar com os pais, conhecer o ser 

de cada um. (AMANDA) 

 

Espertas, muito carentes, sei através de conversas com eles. (CAMILA) 

 

 

Chama a atenção a carência como característica apontada pelas duas professoras, 

parecendo ser esse um aspecto focado nas crianças do atendimento público, o que remete a 

algo taxativo e discriminatório, lembrando as condições sociais nas quais as crianças se 

encontram. A ideia de carência, seja ela de ordem socioeconômica, afetiva ou cognitiva, que 

possam ter as professoras sobre as crianças com as quais trabalham, muito provavelmente 
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influencia a maioria de suas ações relacionadas a elas. Também chama atenção o fato de as 

professoras relacionarem carência (que significa ausência!) a algo que elas mesmas afirmam 

que as crianças possuem: alegria, gostar de abraço, de elogio e esperteza, por exemplo. Esse é 

mais um indício da influência das condições socioeconômicas das crianças nas percepções das 

professoras sobre elas. 

Conforme Kramer (2003): 

 

[...] as crianças das classes sociais dominadas, de baixa renda, são consideradas 

como “carentes”, “deficientes”, “inferiores” na medida em que não correspondem ao 

padrão estabelecido. Faltariam a estas crianças, “privadas culturalmente”, 

determinados atributos, atitudes ou conteúdos que deveriam ser nelas incutidos. 

 

 

É importante essa constatação, pois as professoras precisam acreditar que as 

crianças são seres capazes, criadoras e que manifestam-se por meio de suas múltiplas 

linguagens. Por isso o professor precisa ter cuidado com posicionamentos taxativos! Nesse 

sentido, é importante que o professor aprenda a ouvir as crianças e planejar ações a partir 

dessa escuta, proporcionando atividades que venham a contribuir com o seu pleno 

desenvolvimento.  

Os relatos a seguir evidenciam as percepções das professoras sobre o que 

acreditam que as crianças esperam da pré-escola: 

 

As crianças chegam na pré-escola com anseio de curiosidade. Ao iniciar, os olhinhos 

brilham, pois sentem-se capazes e valorizadas.Esperam sempre por novidades, por 

sentir e provar sensações diferentes. Porque existe uma profunda carência afetiva na 

família. (AMANDA) 

 

Aprender, outras comer, pois falta ou têm pouco. (CAMILA) 

 

 

Em relação a esse aspecto, as professoras divergem no ponto de vista do anseio 

das crianças. 

A professora Amanda acredita que elas chegam repletas de curiosidade, esperando 

por novidades, mas atribui essa curiosidade a uma “profunda carência afetiva na família”, o 

que evidencia uma imagem preconceituosa que ela possa ter sobre as famílias. 

Essa situação também faz parte da realidade brasileira, como atestam algumas 

pesquisas (DIÓGENES, 1998; ANDRADE, 2007, entre outras). Tais ensaios evidenciam que 

mesmo conhecendo pouco as famílias das crianças, muitas vezes restrita à figura da mãe, e à 

comunidade onde a instituição de Educação Infantil está inserida, os professores revelam ter 

uma visão muito preconceituosa em relação a elas, especialmente em se tratando das famílias 

mais pobres. Isso, sem dúvida, dificulta a construção de uma relação de parceria e respeito.  
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Como mencionado anteriormente, segundo a LDB (1996), a ação da escola é 

complementar a da família, o que exige uma relação de parceria. Entretanto, é impossível 

firmar parceria com quem não se conhece. Nesse sentido, a relação família/escola ainda se 

constitui um desafio a ser superado pelas creches e pré-escolas em âmbito nacional. 

 A professora Camila faz uma separação entre as crianças que vão à instituição 

para aprender e aquelas que parecem ir, exclusivamente, para se alimentar. É certo que uma 

boa alimentação é fundamental para o pleno desenvolvimento de qualquer sujeito e 

certamente interfere nas possibilidades de aprendizagem (uma criança bem alimentada 

certamente aprenderá com muito mais facilidade do que aquela que passa fome). Contudo, a 

forma como a professora aborda o assunto parece também trazer implícita uma ideia 

preconceituosa em relação às classes populares e uma visão assistencialista da Educação 

Infantil. 

Também é importante chamar atenção para a semelhança que Camila parece 

trazer entre as concepções “escola” e “pré-escola”, sempre ressaltando a escolarização das 

crianças. Nesse sentido, é necessário relembrar o que Rocha (2002) denomina como sendo 

“marcos diferenciadores” dessas duas instituições e que merecem ser levados em 

consideração quando se pensa no planejamento de uma rotina para crianças pequenas: 

 

Enquanto a escola se coloca como o espaço privilegiado para o domínio dos 

conhecimentos básicos, as instituições de Educação Infantil se põe sobretudo com 

fins de complementaridade à educação da família. Portanto, enquanto a escola tem 

como sujeito o aluno, e como o objeto fundamental o ensino nas diferentes áreas, 

através da aula; a creche e a pré-escola têm como objeto as relações educativas 

travadas num espaço de convívio coletivo que tem como sujeito a criança de 0 a 6 

anos de idade (ou até o momento em que entra na escola) (p.8) 

 

 

Também é interessante relembrar que de acordo com Kuhlmann Jr. (1998), a 

concepção assistencialista é, também, educacional, sendo que, neste caso, é pautada sobre a 

“Pedagogia da submissão”, marcada pela arrogância que humilha para depois oferecer o 

atendimento como dádiva, como favor aos poucos selecionados para recebê-lo. 

Certamente essa percepção das professoras sobre o que as crianças esperam da 

pré-escola dificulta o entendimento de seus reais anseios e, dessa forma, as impede de 

reverem suas práticas e proporcionarem às crianças uma rotina mais prazerosa e interessante, 

o que contribuiria de forma muito mais eficaz para a construção de várias aprendizagens 

importantes para o seu desenvolvimento.  

Os depoimentos a seguir mostram o que as professoras acham que as crianças 

esperam delas e suas conclusões sobre se têm, ou não, atingido suas expectativas: 
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Elas esperam de mim acolhimento, confiança. Esperam encontrar alguém disposto a 

vivenciar com eles toda experiência possível. Atingir essas expectativas nem sempre 

é possível, devido a fatores citados anteriormente que fragilizam ação, porém busco 

incessantemente driblar os empecilhos e que as fraquezas do sistema não venham 

refletir negativamente na expectativa do meu aluno. (AMANDA) 

 

Esperam minha orientação nos estudos e na medida certa tento ensinar. Acho que 

tenho sim atingido as expectativas dos alunos porque vejo o progresso dos alunos, 

respondendo... (CAMILA) 

 

Muito embora o papel do professor de Educação Infantil seja semelhante ao 

trabalho dos demais professores, as suas atribuições são ampliadas tendo em vista as 

especificidades das crianças pequenas. Nesse sentido, é também papel do professor de 

Educação Infantil aliar cuidado e educação, planejar experiências diversificadas que atendam 

aos vários aspectos do desenvolvimento infantil, dar atenção privilegiada aos aspectos 

emocionais, estabelecer e manter uma relação cooperativa e amistosa com as famílias (CRUZ, 

2006, P. 11).    

As falas de ambas as professoras confirmam as ideias que já revelaram sobre as 

crianças e a função da pré-escola. Enquanto Amanda demonstra maior sensibilidade aos 

anseios infantis, parecendo ter mais facilidade em se colocar no lugar das crianças, Camila 

restringe o seu olhar ao viés que considera pedagógico: orientar os “alunos” nos estudos.  

É necessário ressaltar que em nenhum momento as professoras mencionam ter 

escutado as crianças sobre o que pensam da instituição, do seu papel ou sobre qualquer outro 

assunto. Suas posições são sempre superficiais e baseadas em suposições. 

Isso é preocupante tendo em vista que para se pensar em um atendimento 

diferenciado para as crianças pequenas, que respeite as especificidades próprias da primeira 

infância, se faz necessário saber como elas se sentem no ambiente das instituições.  

Os relatos a seguir mostram o que as professoras pensam sobre como se sentem as 

crianças na pré-escola: 

 

As crianças sentem-se felizes, demonstram satisfação e aceitação ao ambiente apesar 

de darem sinais das limitações físicas da escola. Mas buscam alternativas através da 

criatividade para resolvê-las. (AMANDA) 

 

Muito bem porque têm espaço na sala e aulas que exploram o seu conhecimento. 

(CAMILA) 

 

 

A professora Amanda parece estar atenta às outras linguagens da criança que não 

só a verbal, pois acredita que as crianças “demonstram satisfação” em estar no ambiente da 

pré-escola. A inquietação diante do espaço reduzido parece ser um obstáculo para a satisfação 

das crianças. No entanto, a professora acredita que a “criatividade” das crianças faz com que 

esse empecilho seja amenizado. 
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Essa realidade também foi encontrada por Costa (2011, p.108), que ao se referir 

ao descaso da professora diante das brincadeiras das crianças afirma que  

 

(...) é no momento da brincadeira que as crianças mais demonstram seu potencial 

criativo, dando vida, em sua imaginação, a restos de brinquedos que aparentemente 

não serviriam mais para nada. Desse modo, bonecas sem braço viram verdadeiras 

princesas e pedaços de plástico se transformam em utensílios de beleza. É dessa 

forma que as crianças vão transformando um ambiente pouco promissor em um 

local mais agradável e prazeroso para elas. 

 

 

Na percepção da professora Camila, as crianças estão bem na instituição, pois o 

espaço na “sala de aula” e as “aulas” exploram os seus conhecimentos, o que lhes promoveria 

satisfação.  

É interessante observar que Camila relaciona os conhecimentos das crianças ao 

espaço da sala de aula, como se elas não estivessem o tempo todo realizando aprendizagens, 

sejam elas benéficas ou não. Nesse sentido, é interessante destacar que a ação educativa se 

efetiva, também, nos momentos que não foram intencionalmente programados com esse fim, 

como lembra Oliveira (2004). 

Além disso, de acordo com atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2009), 

 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade (p. 1).  

 

 

Dessa forma, todas as práticas realizadas na instituição de Educação Infantil 

fazem parte do seu currículo e, portanto, devem ser constantemente planejadas e avaliadas, 

considerando a indivisibilidade de todas as dimensões infantis.  

É necessário, pois, se pensar uma rotina interessante, exploradora do ambiente, 

possibilitando o desenvolvimento e principalmente respeitando os desejos, anseios e 

necessidades das crianças, fazendo com que as mesmas possam se posicionar diante do que 

lhes é proposto. 

Assim, o espaço pode ser ou não um local onde a criança cria, imagina e constrói. 

Da mesma forma, ele pode ser ou não, para a criança, um lugar acolhedor e prazeroso, onde 

ela possa brincar e sentir-se estimulada e feliz (HORN, 2004). Enfim, o espaço pode ser, para 

a criança, um lugar de liberdade ou de opressão. Para a autora, 

 

(...)Todos os momentos são pedagógicos e de cuidado no trabalho com crianças de 

zero a seis anos. Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações. 
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Ao promovê-las proporcionamos cuidados básicos, ao mesmo tempo em que 

atentamos para construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, do 

conhecimento físico e social. (HORN, 2001, p. 70) 

 

 

É a partir do entendimento que se tem sobre criança e Educação Infantil que as 

docentes podem preparar uma rotina adequada para o pleno desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças, o que perpassa, também, sobre o que entendem que é uma rotina. Os relatos a 

seguir mostram a compreensão das professoras sobre rotina: 

 

Rotina é um caminho diário a seguir, é um instrumento norteador de nossas ações. 

(AMANDA) 

 

Tudo o que se deve fazer para organização e sequência de uma aula. (CAMILA) 

 

Observa-se que enquanto Amanda inclui todas as ações na rotina diária, Camila a 

restringe à organização da aula, talvez confundindo rotina com planejamento.  

É necessário esclarecer que ambas as categorias (rotina e planejamento) envolvem 

todas as ações desenvolvidas com as crianças, sendo que rotina se refere ao “que” fazer em 

cada tempo e espaço, enquanto planejamento envolve o “como” fazer. 

 Essa rotina, entretanto, não deve ser rotineira, ou seja, realizada da mesma forma 

todos os dias. Por esse motivo, o planejamento é essencial. Essa não é, contudo, a realidade da 

maioria das instituições de Educação Infantil brasileiras. Como lembra Freire (1993), essa 

rotina é rotineira “porque é alienada aos ritmos, aos desejos, ao pulsar do pensamento do 

educador e do educando. Porque os dois, nessa rotina, não têm a história e a geografia nem a 

construção do conhecimento na mão. Por isso, é um tédio” (p.163). 

 Além de compreender o que é rotina, é necessário que o professor tenha clareza 

sobre a função que ela exerce dentro da instituição de Educação Infantil. É sobre isso que as 

docentes falam a seguir: 

 

Uma rotina serve para organizar o tempo junto a suas atividades e proporciona a 

criança estabilidade emocional e segurança por conhecer a trajetória do seu 

dia.(AMANDA) 

 

Serve para não ficar uma aula a toa, mas deve-se alterar a sequência, ou seja, a 

ordem diária para que as crianças fiquem sempre na expectativa de uma nova 

aprendizagem.(CAMILA) 

 

 

A professora Amanda parece entender de fato as funções da rotina, sabe da 

importância das crianças de conhecerem a “trajetória do seu dia a dia”. É importante e 

necessário que as crianças saibam o que vai acontecer na sequência de seu cotidiano porque 

isso lhe proporciona estabilidade emocional e segurança no ambiente. 
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Já a professora Camila parece, de fato, confundir rotina e planejamento, sendo que 

este último é visto de forma bem reduzida, apenas como a alteração da sequência das 

atividades. 

Segundo Ostetto (2000) o planejamento: 

- é a atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender 

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

com o grupo de crianças; 

- é atitude crítica do professor diante do seu trabalho docente; 

- não deve ser confundido com uma ficha preenchida formalmente com uma lista 

do que se pretende fazer na sala; 

- deve ser assumido no cotidiano como processo de reflexão, pois, mais do que ser 

um papel preenchido, é atitude e envolve todas as ações e situações do professor no cotidiano 

do seu trabalho pedagógico; 

- não é uma fôrma, mas, ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao professor 

repensar, revisando, buscando novos significados para a sua prática pedagógica. 

É importante destacar que qualquer proposta de planejamento, na prática, vai 

depender muito do professor: do compromisso que tem com a sua profissão, do respeito que 

tem o grupo de crianças, das informações de que dispõe, da formação que possui, das relações 

que estabelece com os conhecimentos, dos valores nos quais acredita etc. 

Não adianta um “planejamento bem planejado” se o professor não constrói uma 

relação de respeito e afetividade com as crianças; se ele toma as atividades previstas como 

momentos didáticos, formais, burocráticos; se ele apenas age, atua, não interage com as 

crianças. 

Assim, o planejamento das atividades que fazem parte da rotina é fundamental 

para um atendimento de qualidade na Educação Infantil. Essa rotina deve ser estimulante, a 

fim de contribuir para o desenvolvimento de todas as possibilidades de aprendizagens das 

crianças. Nesse sentido, é importante que nessa organização as opiniões, desejos e 

necessidades das crianças sejam considerados, conforme dito anteriormente. Contudo, não é 

isso o que costuma acontecer. 

Os relatos abaixo demonstram como estão organizadas as rotinas da pré-escola 

pelas professoras: 

 

Diariamente em nossa sala de aula temos uma rotina que hoje é chamada de 

“TEMPOS”. Inicialmente, ocorre uma acolhida das crianças, que é sem dúvida 

imprescindível, pois quando o aluno chega e é bem recebido, o mesmo sente-se mais 

valorizado. Em seguida, fazemos uma oração, depois musicalização e uma roda de 

conversa. Neste momento, a criança é convidada a dialogar e falar sobre si e o que 
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pensa sobre algo (tema baseado em projetos). Logo após esse momento, temos uma 

dinâmica envolvendo atividade física, brincadeira, algo que possa descontrair e 

introduzir a aula. Depois temos o tempo de aprender, onde a criança, diante de um 

conteúdo proposto, irá desenvolver habilidades de acordo com os eixos de 

aprendizagens. Em seguida, temos a higienização e a hora do lanche, onde é cantada, 

todos se alimentam juntos, depois se recolhe os utensílios utilizados na merenda e se 

faz, junto aos alunos, a organização da sala. A partir de então, inicia-se a hora de 

brincar, sendo esse o momento mais esperado pelo aluno. Esse brincar pode ser 

direcionado ou pode ser livre, pode se introduzir brincadeiras de roda, jogos 

coletivos ou eles mesmos são quem criam a própria maneira de brincar. Após esse 

momento, retorna-se a sala e em círculo realizamos uma contação de história e 

depois se faz a orientação da atividade de casa. E assim se encerra o dia, sendo que 

essas ações, dependendo do dia, podem variar de ordem ou acontecerem outras 

atividades. (AMANDA) 

 

Acolhida: recebo as crianças com beijos e abraços; 

Roda de conversa: com todos sentados no chão ou nas cadeiras, falar sobre o dia 

anterior, depois rezar e cantar; 

Ação: introduzir o conteúdo do dia cantando ou lendo, algumas vezes vendo um 

DVD que fale do assunto; atividade livre ou orientada; 

Higienização: depois do lanche; 

Roda de história: cada dia ler um livro diferente mas sempre reler outro dia para 

descobrir o que foi memorizado; 

Orientação para a tarefa; 

Organização da sala com ajuda de todos; 

Saída; 

Essa rotina é modificada a sua ordem diariamente. Todas as atividades são feitas de 

uma introdução com música ou qualquer ação que leve a despertar o interesse da 

criança. (CRISTINA) 

 

 

É interessante observar que ambas as professoras organizam suas rotinas de 

acordo com o que acreditam ser a função da Educação Infantil. Enquanto Amanda utiliza 

termos como “brincadeiras”, “descontração” e “contação de histórias”, Camila usa 

“conteúdo”, “leitura” e “memorização”, o que está de acordo com suas aspirações para o 

trabalho na pré-escola. Contudo, Amanda separa o “momento de aprender” dos outros 

momentos da rotina o que, conforme visto anteriormente, não é possível, uma vez que as 

crianças aprendem a todo o momento. 

Conforme lembra Horn (2001, p. 68), 

 

O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que 

certamente não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores. 

Diversos tipos de atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: 

o horário da chegada, a alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras – os jogos 

diversificados – como o faz-de-conta, os jogos imitativos e motores, de exploração 

de materiais gráficos e plástico – os livros de história, as atividades coordenadas 

pelo adulto e outras. Todos os momentos sejam eles desenvolvidos nos espaços 

abertos ou fechados, deverão permitir experiências múltiplas, que estimulem a 

criatividade, a experimentação, a imaginação, que desenvolvem as distintas 

linguagens expressivas e possibilitem a interação com outras pessoas. 

 

 

Pensando nisso, é interessante que as professoras criem atividades que promovam 

o pleno desenvolvimento das crianças. Essas atividades devem ser desafiadoras e dinâmicas a 
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fim de possibilitar formas diferenciadas de aprendizagens, levando em consideração aspectos 

como os espaços, tempos, materiais, a proposta pedagógica da instituição, as fontes de 

pesquisa e sem esquecer que o foco principal desta organização são as crianças.  

As falas a seguir são relatos das professoras do que as mesmas levam em 

consideração ao organizarem sua rotina de trabalho nas instituições: 

 

Bom, inicialmente recebemos da secretaria de educação um modelo de rotina base, 

onde é repassado os tempos que não podem faltar na sala de aula da Educação 

Infantil, porém é necessário analisar as condições locais, tanto física como de 

pessoas para se aplicar a real proposta. Então a partir daí faço uma mesclagem 

levando sempre em consideração a clientela atendida, o material disponível e entre 

outros. (AMANDA) 

 

Primeiramente as crianças, a idade e o espaço que vou trabalhar. (CAMILA) 

 

 

Ambas as professoras afirmam levar as crianças em consideração no momento de 

organizar a rotina. Também mencionam fatores importantes como os espaços e materiais 

disponíveis. Entretanto, nenhuma delas menciona a escuta das crianças ou mesmo a 

observação de suas atividades como sendo fatores importantes. Nesse sentido, a faixa etária 

parece ser o elemento mais importante. 

Contudo, se a rotina é direcionada para o trabalho com as crianças, se o principal 

foco são as crianças, então a participação delas é fundamental. Como lembram Barbosa e 

Horn (2001, p.67): 

 

Organizar o cotidiano das crianças na Escola 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.  

 

  

Assim, não é à toa que o direito da criança a ter um ambiente aconchegante, 

seguro e estimulante, encontra-se referendado nos critérios para um atendimento em creche 

que respeito os direitos fundamentais das crianças (BRASIL, 2009) e nos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009). 

Os relatos abaixo evidenciam o que as docentes acham da rotina com a qual 

trabalham: 
 

Eu acredito que é uma rotina moldada de acordo com os anseios das crianças o que 

vem dando muito certo. (AMANDA) 

 

Proveitosa se for bem aplicada. (CAMILA) 

 

 

As duas professoras acreditam que as rotinas propostas às crianças são adequadas 

às suas necessidades e interesses e que, dessa forma, estão “dando muito certo” e são 
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“proveitosas”. As docentes não justificam suas opiniões, mas certamente pensando dessa 

forma, acreditando que tudo está bem, e não tendo uma formação em serviço efetiva, que lhes 

possibilite refletir sobre a prática, não sentirão a necessidade de redimensioná-la. 

Abaixo as professoras falam dos momentos da rotina que mais lhes agradam e os 

motivos para tal: 

 

Gosto de todos, mas, em específico curto muito a contação de história, é muito bom 

viajar junto com as crianças no mundo da imaginação, apreciar os olhinhos dos 

pequenos brilharem a cada fato novo da história. (AMANDA) 

 

Na hora dos jogos ou brincadeiras porque vejo todos muito alegres. (CAMILA) 

 

É interessante observar que tanto Amanda quanto Camila apontam como sendo 

seus preferidos os momentos em que as crianças parecem mais se divertir: a contação de 

história e os jogos e brincadeiras. Isso demonstra que ambas percebem o entusiasmo das 

crianças diante desses momentos. Por outro lado, conforme relatado pela professora Camila 

anteriormente, não é esse o momento mais valorizado por ela na realização da rotina e sim 

aqueles que promovem o ensino de algum conteúdo.   

 De qualquer forma, o fato de mencionarem essas atividades já é positivo, tendo 

em vista a importância desses dois momentos. 

É importante que as contações de história sejam diversificadas, que a forma como 

acontece cada um desses momentos seja diferenciada, possibilitando às crianças vivenciar 

experiências diversas.Nesse sentido, é necessário que as crianças comentem, se posicionem e 

até mesmo recontem as histórias que escutam.  

Entretanto, segundo Karlsson (2008), diversas pesquisas evidenciam que na 

Educação Infantil o professor detém a fala na maioria do tempo, cerca de 70% a 90%, 

enquanto todas as crianças juntas têm apenas algo em torno de 10% a 30% do tempo para 

falar.  Segundo ela, “estamos numa situação absurda: aqueles que deveriam capturar o mundo, 

aprender e crescer têm pouco tempo para falar de suas ideias, interesses, opiniões, 

aprendizados e para refletir com os outros” (p.167). 

 Em relação aos jogos e brincadeiras, é necessário lembrar o que dizem os 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil: 

 

Para propor atividades interessantes e diversificadas às crianças, as professoras 

precisam ter à disposição materiais, brinquedos e livros infantis em quantidade 

suficiente. É preciso atentar não só para a existência desses materiais na instituição, 

mas, principalmente, para o fato de eles estarem acessíveis às crianças e seu uso 

previsto nas atividades diárias. Além disso, a forma de apresentá-los às crianças, 

como são guardados e conservados, se podem ser substituídos quando danificados, 

são aspectos relevantes para demonstrar a qualidade do trabalho de cuidar e educar 

desenvolvido na instituição (BRASIL, 2009, p.50). 
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Assim, não é suficiente apenas ter brinquedos, mas também a qualidade e 

disponibilidade dos mesmos às crianças, o que nem sempre acontece. 

Abaixo as professoras falam sobre os momentos da rotina menos apreciados por 

elas: 

 

O que menos gosto, aliás, o que menos fico satisfeita é a hora que as crianças 

querem brincar e infelizmente a escola não dispõe de brinquedos, e a brincadeira 

acaba se tornando uma mesmice, por mais que utilizemos da criatividade é muito 

complicado ser criativo o ano inteiro. (AMANDA) 

 

Quando vejo uma agir ou falar como adulto, em alguns momentos, que não são 

todos, não querem participar das brincadeiras ou então falam coisas que com certeza 

ouviram em casa. (CAMILA) 

  

A fala da professora Amanda reforça o que vinha sendo dito anteriormente em 

relação às condições para que as brincadeiras ocorram. Essa realidade, infelizmente, não se 

restringe à instituição na qual Amanda trabalha, mas faz parte da maioria das instituições de 

Educação Infantil brasileiras, o que é preocupante, tendo em vista o importante papel dessa 

atividade para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Vygotsky (1998a) afirma que “como no foco de uma lente de aumento, o 

brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele 

mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento” (p.135). 

A professora Camila afirma não gostar dos momentos em que as crianças se 

recusam a participar das atividades, “agindo e respondendo como adultos”, falando “coisas 

que certamente ouviram em casa”. Com essa posição, parece que,para Camila, demonstrar os 

desejos e interesses é coisa de adulto e não de criança. Para elas, caberia apenas aceitar o que 

é proposto (ou imposto!). Tal postura certamente é influenciada por uma visão de criança que 

“não tem querer” e que precisa crescer para aparecer, e que ainda são propagadas em nossa 

sociedade. 

Para Rosemberg (2005), o modelo de desenvolvimento humano adotado na 

sociedade atual é “adultocêntrico”, ou seja, o adulto é situado no centro das tomadas de 

decisão, o que reduz a infância a uma categoria subalterna perante o meio. 

Portanto, comportamentos como a recusa das crianças em participar de 

determinada atividade devem ser levados em consideração para que se possa pensar se a 

rotina que está sendo realizada satisfaz os anseios infantis.  

Além disso, ao dizer que não gosta de determinadas “coisas” que as crianças 

falam e que certamente tais palavras são repetições do que escutam em casa, a professora, 
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mais uma vez, demonstra uma visão preconceituosa das famílias e parece esquecer que é com 

ela que as crianças passam boa parte do seu dia. Assim, se por um lado são influenciadas por 

suas famílias, por outro também são influenciadas pelo que acontece na instituição.  

A seguir as professoras falam do que acreditam ser a opinião das crianças sobre a 

rotina: 

 

A aceitação dessa rotina pelas crianças é muito boa, percebo que elas gostam e 

principalmente compreendem, pois sempre quando há falhas de minha parte na 

rotina eles me cobram e isso é sinal que a rotina é algo significativo para eles. 

(AMANDA) 

 

Parecem gostar porque seguem tudo o que forem bem orientadas. (CAMILA) 

 

 

Tanto Amanda quanto Camila afirmam que as crianças estão satisfeitas com a 

rotina que vivenciam, apesar de nenhuma delas ter perguntado suas opiniões diretamente. Os 

motivos apontados para tal, entretanto, divergem entre as docentes: para a primeira, a 

cobrança das crianças diante de suas “falhas” é sinal de que a rotina é significativa; para a 

segunda, o fato de as crianças serem obedientes e seguirem suas “orientações” é que 

demonstra seus sentimentos diante do que lhes é proposto.  

É interessante observar que enquanto Amanda fala sobre ações de cobrança das 

crianças (o que, de certa forma, diz um pouco da sua abertura para ouvi-las), Camila parece 

ter dificuldade em se colocar no ponto de vista delas e falar sobre suas emoções. Certamente 

essa professora valoriza muito a obediência dos seus “alunos” durante o dia. As crianças, 

alertas a tudo o que acontece no seu entorno, provavelmente já perceberam esse interesse. 

Quiçá por isso a maioria delas não parece se opor ao que é proposto por ela. 

Em sua pesquisa sobre a espera e a ociosidade presentes na rotina da creche 

comunitária em Fortaleza, Andrade (2002) chama a atenção para a aparente ausência de 

manifestações de conflitos entre as professoras e as crianças no interior de creches 

comunitárias. Esse fato é considerado pouco comum, já que as crianças, por volta dos três 

anos, estão em meio ao que Wallon (1981) denomina de “crise de oposição”, quando, ao 

buscarem a sua independência, na formação do seu eu-psíquico, opõem-se às outras pessoas 

com fins, não conscientes, a expulsar de si, a negar tudo que não é seu. 

Neste sentido, as docentes podem contribuir tanto de forma positiva para o 

desenvolvimento das crianças, acolhendo-as, possibilitando que brinquem, se movimentem e 

se expressem, como de forma negativa, por meio de atitudes demasiadamente complacentes 

em relação aos seus desejos ou reprimindo-as excessivamente.  



44 
 

Não é demais lembrar que para as crianças se sentirem seguras e à vontade para se 

expor a rotina deve ser significativa para elas, o que torna-se mais viável se elas participam da 

sua organização. De acordo com Barbosa e Horn (2001, p.67): 

 

A forma de organizar o trabalho deve possibilitar o envolvimento das crianças em 

sua construção, que terá dimensões diferentes se tomarmos como referência a idade 

das mesmas. Com crianças bem pequenas, por exemplo, é fundamental observarmos 

a sua linguagem, que se manifesta através dos gestos, olhares, choro... Nas maiores, 

é possível dialogar e compartilhar combinações. A ideia central é que as atividades 

planejadas diariamente devem contar com a participação ativa das crianças 

garantindo às mesmas a construção das noções de tempo e de espaço, possibilitando-

lhes a compreensão do modo como as situações sociais são organizadas e, 

sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais.  

 

 

Dessa forma, possibilitar a participação das crianças na elaboração da rotina é, 

também, contribuir com o seu desenvolvimento e sua aprendizagem.  

Nas falas a seguir, as professoras relatam qual o momento que acreditam ser o que 

as crianças mais gostam e os motivos para tal: 

 

Mesmo com limitações nas formas de brincadeiras, o momento mais esperado é a 

hora de brincar. Porque é através do brincar que as crianças solidificam a sua 

aprendizagem. (AMANDA) 

 

Na hora da ação, dos jogos. Porque demonstram alegria, agitação e euforia. 

(CAMILA) 

 

 

Ambas as professoras reconhecem que a brincadeira é a atividade da rotina que as 

crianças mais gostam. Isso é importante, tendo em vista que, como afirma Vygotsky (1998), a 

brincadeira tem estreita relação com o desenvolvimento infantil, se fazendo necessária na 

rotina da pré-escola. O autor ainda afirma que “as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real 

e moralidade” (1998, p.131). 

Contudo, assim como para as professoras, nem todos os momentos da rotina são 

prazerosos para as crianças. Os relatos a seguir demonstram quais os momentos que as 

professoras acreditam serem os menos apreciados por elas: 

 

As crianças aceitam sempre todos os tempos, mas sem dúvida o tempo em que elas 

precisam organizar a sala sempre é o mais difícil de lidar. Porque as crianças não são 

acostumadas com regras e muitas vezes por não terem esse hábito relutam contra 

isso, mas aos poucos a gente vai conseguindo. (AMANDA) 

 

Na hora que tem que fazer uma tarefa, porque tem que passar muito tempo sentadas. 

(CAMILA) 
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Na fala de Amanda fica evidente, mais uma vez, certo preconceito em relação às 

famílias. Ao afirmar com tom crítico que as crianças não são acostumadas com regras, ela 

parece querer delegar total responsabilidade por isso aos pais das crianças, esquecendo que 

ela, como professora, também tem papel importante para a construção de regras e conceitos 

morais pelos pequenos. Nesse sentido, é importante que as crianças possam participar da 

construção das regras da sala para que compreendam quais seus deveres e direitos.  

Contudo, se por um lado as regras e limites são necessários à educação de 

qualquer ser humano que vive em sociedade, já que indicam caminhos para uma relação 

embasada no respeito ao próximo, por outro, podem se tornar prejudiciais se passam a ser o 

centro da ação educativa. 

Assim, na maioria das vezes tratadas como formas de reprimir e controlar as 

crianças, as regras e limites servem aos propósitos dos adultos, que almejam a manutenção da 

“ordem” e da “disciplina”. As regras e limites não funcionariam como estratégia de ensino-

aprendizagem pautada sobre o respeito, em que crianças e professores aprendem e ensinam 

princípios básicos de convivência mediante a exposição dos seus próprios sentimentos, limites 

e possibilidades, como, por exemplo, em conversas grupais para a compreensão e, 

consequentemente, resolução de situações de conflito entre as crianças. Talvez por meio de 

práticas como essa, em que crianças e adultos não são constantemente julgados 

antecipadamente por seus atos, a autonomia, característica que, conforme Oliveira-

Formosinho (2001), é imprescindível ao desenvolvimento da criança, possa ser estimulada 

pelas docentes.  

Outro ponto importante que pode ser destacado na fala das docentes é o fato de a 

professora Camila ter ciência de que as crianças passam muito tempo sentadas e, o pior, que 

isso as incomoda. Para ela, contudo, a opinião das crianças não parece ter muita importância, 

uma vez que não faz nada a respeito. 

Aqui parece crucial o valor pedagógico que a professora atribui à “tarefa”, 

possivelmente feita com lápis e papel, numa imobilidade desinteressante para as crianças. 

Certamente a docente não sabe do valor crucial do movimento para o desenvolvimento e 

aprendizagem infantil. 

Segundo Dantas (2005, p.15), baseada nas ideias wallonianas, “quem sustenta o 

pensamento no início é a motricidade, que será depois inibida por ele”. Assim, mesmo na 

imobilidade, as crianças precisam mudar de posição; mesmo paradas não é necessário que 

fiquem somente sentadas, podem ficar deitadas, ajoelhadas, de pé. 
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Os momentos de prazer são refletidos, também, nos espaços em que as crianças 

gostam ou não de ficar, o que confirma as falas das professoras sobre os espaços em que 

acreditam que as crianças preferem estar: 

 

As crianças gostam muito do espaço da sala, sentem-se seguros, pois conhecem bem 

o espaço que lhe é delimitado, deixando-os assim mais confiantes. Porém eles 

gostam também do pátio onde podem correr, pular, brincar entre outras atividades. 

Eu acredito que a preferência de espaço pelas crianças se dá devido à necessidade 

delas de interação.Seja na sala, pátio ou outro espaço, a criança está sempre em 

busca do lúdico. (AMANDA) 

 

No pátio porque eles adoram correr e extravasar energia e sei que isso é necessário. 

(CAMILA) 

 

 

Ao mencionar que as crianças gostam do espaço da sala de aula, a professora 

Amanda parece estar falando de seus próprios sentimentos, uma vez que nesse espaço as 

crianças estão todas à sua vista, possibilitando segurança a ela. Mas é interessante observar 

que Amanda acredita que as crianças gostam de interagir, o que é positivo, tendo em vista que 

é, também, por meio das interações que elas desenvolvem suas capacidades de socialização, 

conhecimento de si e do outro. 

Para a professora Camila, o pátio é o local de preferência das crianças, fazendo 

relação com o momento que mais gostam da rotina. Nesse momento, Camila afirma saber que 

“correr” e “extravasar energia” é necessário quando se fala de crianças pequenas, mas ao 

longo da entrevista não pareceu que ela prioriza tais atividades na organização da rotina, 

contrariando, assim, o desejo das crianças, priorizando o momento da “tarefa”. Contudo, 

como destacam Barbosa e Horn (2001, p.73): 

 

Ao pensarmos em espaço para crianças devemos levar em consideração que o 

ambiente é composto por gosto, toque, sons e palavras, regras de uso do espaço, 

luzes e cores, odores, mobílias, equipamentos e rítmos de vida. Também é 

importante educar as crianças no sentido de observar, categorizar, escolher e propor, 

possibilitando-lhes interações com diversos elementos.  

 

 

A sensibilidade quanto ao olhar das professoras para as crianças e os momentos 

que vivenciam na rotina são bastante importantes, pois somente assim, e com a participação 

das crianças, a rotina pode ser aprimorada para o melhor desenvolvimento e satisfação das 

mesmas. 

Nesse sentido, é necessário observá-las atentamente, procurando perceber os 

momentos que as deixam mais calmas, agitadas, apreensivas, aborrecidas, etc, para que a 

sequência de atividades propostas atinjam seus objetivos de contribuir para o 

desenvolvimento, a aprendizagem e o bem estar das crianças. 
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Os depoimentos a seguir são relatos das professoras dos momentos em que 

acreditam que as crianças estão mais calmas e o que costumam fazer nesses momentos: 

 

Na acolhida, onde demonstram estar mais tranquilas, ficam conversando entre si, 

sendo que esse momento geralmente dura de 20 a 30 minutos. E para ser sincera 

aproveito esse momento onde eles estão dialogando entre si para corrigir as 

atividades de casa, pois não tenho auxiliar e preciso agilidade na transição de 

atividades. (AMANDA) 

 

Quando estão no momento do repouso, desligo as luzes, canto ou coloco uma 

música bem tranquila. (CAMILA) 

 

 

A professora Amanda acredita que o momento mais calmo da rotina é a acolhida. 

Contudo, em vez de participar deste momento, ela aproveita para “corrigir as atividades de 

casa”. Assim, perde inúmeras oportunidades de agir como mediadora, promovendo a troca de 

experiências e o desenvolvimento das crianças. 

A falta de profissionais para atuar na Educação Infantil é uma realidade. O alto 

número de crianças por sala realmente dificulta o trabalho do professor. É perceptível, no dia 

a dia, o acúmulo de trabalho que tem o docente, o que certamente dificulta a construção da 

qualidade para esta primeira etapa da Educação Básica. 

A professora Camila relata ser o momento do descanso o mais calmo para as 

crianças, e fala da sua participação como alguém que prepara e se preocupa com esse 

momento. É certo que o momento do descanso das crianças é, muitas vezes, o único momento 

do dia que também serve de descanso para o professor. Talvez por isso o grande empenho de 

Camila para que as crianças fiquem calmas e adormeçam. De qualquer forma, é importante 

que esse e todos os outros momentos que envolvem os cuidados mais físicos das crianças não 

sejam esquecidos, ressaltando que: 

 

(...) Todos os momentos podem ser considerados pedagógicos e de cuidados no 

trabalho com crianças de zero a seis anos. Tudo dependerá da forma como se 

pensam e se procedem as ações. Ao promovê-las proporcionamos cuidados básicos, 

ao mesmo tempo em que atentamos para construção da autonomia, dos conceitos, 

das habilidades, do conhecimento físico e social. (BARBOSA E HORN, 2001, 

p.70). 

 

 

Assim, as atitudes das professoras frente aos momentos de calmaria e também de 

agitação das crianças envolvem ensinamentos importantes para elas. 

Abaixo, os relatos demonstram quais os momentos que as professoras acreditam 

serem os mais agitados e também o que costumam fazer nesses momentos: 

 

Elas ficam mais agitadas quando retornam do tempo de brincar. É preciso realizar 

atividades para controle de respiração e que auxilie na concentração. Canto uma 

música e proponho silêncio para contar uma história. Sempre dá certo. (AMANDA) 
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Na hora do recreio das crianças maiores. Então coloco colchões no chão e vamos 

repousar um pouco. (CAMILA) 

 

 

Apesar de as crianças ficarem agitadas em momentos diferentes da rotina, ambas 

as professoras relatam tentar acalmá-las nessas situações, o que é importante e demonstra o 

seu cuidado para com elas. 

Observa-se, pelos relatos apresentados até aqui, que a participação das crianças na 

organização da rotina das turmas investigadas é quase inexistente. Apesar de parecerem 

sensíveis às suas necessidades e desejos em alguns momentos, as professoras costumam 

priorizar as atividades que consideram pedagógicas, sem levar em consideração as opiniões, 

necessidades e interesses das crianças. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este trabalho que teve como objetivo identificar a percepção das 

professoras sobre rotina, procurando perceber qual a participação das crianças na elaboração 

da mesma, ficou evidente que o assunto ainda é pouco compreendido pelas professoras. 

Contudo, é necessário destacar que, aparentemente, especialmente pela análise das 

falas da professora Amanda, pode ser percebido um pequeno avanço em relação às visões 

passadas em relação às crianças, sobretudo na compreensão sobre a sua participação na 

tomada de decisões. Isso certamente decorre de uma nova concepção de criança como um ser 

ativo, que modifica e sofre modificações da sociedade, interagindo num processo dialético, e 

que vem sendo defendida e divulgada nos meios acadêmicos e legais. Infelizmente, todavia, 

nem todas as instituições têm acesso a ela. 

Tal realidade, apesar de ainda se tratar de uma centelha, traz a reflexão sobre as 

possibilidades de mudança das práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças nas 

instituições de Educação Infantil. Nesse sentido, a formação é fator fundamental. 

Ao longo da pesquisa, encontrei algumas dificuldades para a realização. A maior 

delas foi conseguir a aceitação das professoras, mesmo explicando a não divulgação dos seus 

nomes e da instituição. No entanto, com diálogo, consegui conquistar a confiança delas para a 

realização da entrevista. 

Outro obstáculo à realização da entrevista foi o uso do gravador como instrumento 

de coleta de dados. Ambas as professoras sentiram-se inibidas. Então, optei por não utilizar 

este meio. Mesmo com a ausência do recurso do gravador, a coleta das informações não foi 

prejudicada, apenas exigiu de mim mais atenção na obtenção das informações dadas pelas 

professoras a cada resposta. 

A diferença na fala das duas docentes entrevistadas é visível, especialmente no 

que diz respeito à concepção de rotina e à sua relação com planejamento. Enquanto para a 

professora Amanda a rotina envolve todas as atividades vivenciadas ao longo do dia, para a 

professora Camila esta se restringe ao que acontece durante a “aula”, ou seja, ao que 

considera que seja pedagógico.  

Ao solicitar que as professoras caracterizassem as rotinas das suas turmas, foi 

possível perceber que a rotina da professora Amanda segue um modelo pré-determinado pela 

Secretaria de Educação. No entanto, segundo ela, as ações são adaptadas à realidade da 

instituição e aos interesses das crianças, algo bastante significativo, sabendo que o foco 

principal são as crianças.  
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Então, para que esta rotina seja produtiva e eficaz e não caia na repetição 

mecânica tornando-se rotineira, a ação das professoras deve considerar a importância em 

proporcionar uma diversidade de experiências estimulantes e desafiadoras. Estas experiências 

devem proporcionar o envolvimento das crianças com outros companheiros permitindo 

interações, troca entre as mesmas. 

Pensar um ambiente organizado para a criança, com a sua participação, significa 

proporcionar recursos para o desenvolvimento, a criação e o uso de diferentes linguagens: 

verbal, plástica, corporal, gráfica e musical. Ou seja, de uma maneira integral, englobando 

também o afetivo e o cognitivo. 

Ao tentar identificar e analisar o que os professores levam em consideração na 

construção da rotina, é interessante ressaltar que nenhuma delas afirma ter consultado e 

escutado as crianças para saber suas opiniões. Isso diz um pouco do que ainda tem que ser 

superado se quisemos uma educação de qualidade para todas as crianças pequenas em nosso 

país. 

É necessário que o professor eduque a sua escuta para ouvir as necessidades 

apresentadas pelas crianças, para que os seus atos atendam as especificidades infantis. 

A organização da rotina, do espaço da instituição, deve prever a escuta, um olhar 

atento do educador daquilo que a criança mostra quando interage com aqueles que fazem 

parte da instituição, permitindo ao educador compreender as diversas formas de interagir e 

brincar entre as crianças, bem como as suas preferências, hábitos, costumes, necessidades e 

singularidades, dando significado e sentido ao que as crianças mostram e realizam no seu 

fazer e pensar. 

Portanto, ao finalizar este trabalho, inicia-se uma nova caminhada na 

compreensão das crianças como seres ativos, inteligentes e capazes de serem co-construtoras 

de uma rotina diversificada e significativa. Sendo assim, muito ainda se tem a estudar sobre o 

tema, entendendo que a Educação Infantil está em constante processo de transformação. 

  



51 
 

 REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Rosemeire Costa de. A espera e a ociosidade na rotina da creche comunitária 

de Fortaleza. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza, 2002. 

 

ANDRADE, Rosemeire Costa de. A rotina da pré-escola na perspectiva das professoras, 

das crianças e de suas famílias. Tese (Doutorado)- Faculdade de Educação, Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. 

 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria das Graças Souza. Organização do 

Espaço e do tempo na Educação Infantil. In. CRAIDY, Carmem; KAERCHER, Gládis E. 

(orgs.). Educação Infantil pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

BARBOSA, Maria C. Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

 

BRASIL. LDB/Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394 de 26/12/ 1996. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Brasília: SEB/COEDI, 2009. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Indicadores de Qualidade na Educação 

Infantil. Brasília: SEB/COEDI, 2009. 

 

CAMPOS, Maria Malta. Por que é importante ouvia a criança? A participação das crianças 

pequenas na pesquisa científica. In. CRUZ, Silvia H. V. (org.). A criança fala: a escuta de 

crianças em pesquisa.  São Paulo: Cortez, 2008 

 

COSTA, Sinara Almeida. “Na Ilha de Lia, no barco de Rosa”: O papel das interações 

estabelecidas entre a professora de creche e as crianças na constituição do eu infantil. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 

 



52 
 

CRUZ, Silvia H. V. A representação de escola em crianças da classe trabalhadora. 

Dissertação (Mestrado). Instituto de Psicologia, São Paulo: 1987. 

 

CRUZ, Silvia H. V. Educação Infantil: uma identidade em construção. Vida e Educação, ano 

3, n. 9, pp. 10-12, abril/ maio, 2006. 

 

CRUZ, Silvia H. V. (org.) A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

 

CRUZ, Silvia H. V. A formação inicial e continuada e a profissionalidade específica dos 

docentes que atuam na Educação Infantil. In: FRADE, I. C. A. da S. [et al.] Convergências e 

tensões no campo da formação e do trabalho docente: Alfabetização e Letramento, Arte-

Educação, Educação Infantil, Ensino da Língua Portuguesa, Ensino de Línguas Estrangeiras. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2010. (Coleção Didática e Prática de Ensino). 

 

DANTAS, Heloisa. A infância da razão: uma introdução à psicologia da inteligência de 

Henry Wallon. São Paulo: Manole Dois, 1990. 

 

_____. Entender e Atender: o educador poliglota. [Palestra proferida na Faculdade Sete de 

Setembro, Fortaleza, 2005]. 

 

DIÓGENES, Ana Luisa Nunes. Para além da palavra: um passeio pela infância no universo 

das idéias e das ações docentes na pré-escola. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1998. 

 

FREIRE, Madalena. Aspectos pedagógicos do construtivismo pós-piagetiano – III. In: 

BORDIN, Jussara e GROSSI, Esther P. (Orgs.). Construtivismo pós-piagetiano: um novo 

paradigma sobre aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 1993. 

 

GODOY, Arilda S. Introdução à Pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, v. 35, nº 2, p.57-63. 1995ª. 

 

HORN, Maria da Graça Souza. Sabores, cores, sons, aromas: a organização dos espaços na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 



53 
 

 

KARLSSON, Liisa. Tecendo histórias com crianças: uma chave para ouvir e compartilhar. In: 

Silvia Helena V. (org.) A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São Paulo: Cortez, 

2008. 

 

KRAMER, Sônia. A Política do pré-escolar no Brasil: A arte do disfarce. 7ª edição. São 

Paulo: Cortez, 2003. 

 

KUHLMANN JR., Moysés. Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica. Porto 

Alegre: Mediação, 1998. 

 

LIMA, Antonia Emanuela Oliveira de. A rotina na Educação Infantil e sua Contribuição 

para a Autonomia Moral da Criança.Tese (Mestrado) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal do Cará, Fortaleza, 2010 

 

MARTINS, Cristiane Amorim. A participação de crianças e professora na constituição da 

brincadeira na Educação Infantil. Tese (Doutorado)- Faculdade de Educação, Universidade 

Federal do Ceará, 2009. 

 

MILES, M.B.; HUBERMAN, A. M. Qualitative data analysis: 

anexpandedsourcebookCalifornia: Sage, 1994. 

 

MINAYO, Maria Cecília de S. & SANCHES, Odécio. Quantitativo-Qualitativo: Oposição 

ou Complementaridade? Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro, v. 9, n.  

3, p. 239-262, jul. / set., 1993. 

 

OLIVEIRA-FORMOZINHO, Julia; FORMOSINHO, João (Orgs.). Associação Criança : um 

contexto de formação em contexto. Braga, Livraria do Minho (Coleção Minho Universitária), 

2001. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de (org.). Educação Infantil: Muitos Olhares. 6ª 

Edução, São Paulo, 2004. 



54 
 

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Planejamento na Educação Infantil: mais que a 

atividade, a criança em foco. Encontros e encantamentos na Educação Infantil: 

partilhando experiências de estágio. _____ (org.). Campinas, São Paulo: Papirus, 2000. 

 

PIAGET, J.O julgamento moral na criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 

 

_____. Seis Estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 

 

PIAGET, J; INHELDER, B. A Psicologia da Criança. São Paulo: Difel, 1974. 

 

ROCHA, Eloisa A. Candal. Infância e educação: delimitações de um campo de pesquisa. 

Educação, sociedade e culturas. Porto, n.17, p. 67-88, 2002. 

 

ROCHA, Eloisa A. Candal. Porque ouvir as crianças? Algumas questões para um debate 

científico multidisciplinar. In. CRUZ, Silvia H. V. (org.). A criança fala: a escuta de 

crianças em pesquisa.  São Paulo: Cortez, 2008 

 

ROSEMBERG, Fulvia. Vocabulário racial na legislação brasileira de promoção da 

igualdade racial. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 2005 

 

SCHRAMM, Sandra M. de Oliveira. A construção do eu no contexto da Educação 

Infantil: influências da escola e a perspectiva da criança sobre esse processo. Tese 

(Doutorado)- Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 

 

SILVEIRA, Débora de Barros. A escola na visão das crianças. [CD- ROM]. In: 27ª Reunião 

Anual da ANPEd- Gt 7, Caxambu, 2004..  

 

TAYLOR, S. J. e BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación.Buenos Aires: Paidós, 1986. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

VIGOTSKI, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 



55 
 

 

____. A Formação Social da Mente. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

_____. Psicologia Pedagógica. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998 

 

WALLON, H. O papel do outro na consciência do eu. In: WALLON, H. Psicologia e 

Educação da Infância. Lisboa: Estampa, 1975. 

 

_____. A Evolução Psicológica da Criança. Lisboa: Edições 70, 1981. 

 

_____. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989. 

  



56 
 

APÊNDICE A- Roteiro de entrevista com a professora 

 

EIXO 1: DADOS PESSOAIS/FORMAÇÃO 

 

1. Qual a sua idade? 

2. E seu estado civil? 

3. Você tem filhos? Quantos? Qual a idade deles? 

4. Qual a sua formação acadêmica? 

5. Onde cursou a sua faculdade/Normal? 

6. O que achou do curso? (acha que ele lhe preparou bem para o seu trabalho? Por que?) 

 

EIXO 2: EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

1. Como você iniciou o seu trabalho na Educação Infantil? 

2. Você já trabalhou em outra etapa da educação? Qual? 

3. Você já trabalhou com Educação Infantil antes de entrar nessa pré-escola? Por quanto 

tempo? 

4. Em que tipo de instituição (pública, particular, filantrópica)? 

5. Com qual faixa etária? 

6. Há quanto tempo você trabalha nessa pré-escola? 

7. Como se sente trabalhando aqui? 

8. O que mais gosta no seu trabalho? Por que? 

9. Existe alguma coisa que você acha que dificulta que você realize o seu trabalho como 

você gostaria? O quê? 

10. Do que mais sente falta em sua prática? Por que? 

 

EIXO 3: CONCEPÇÕES 

 

1. Na sua opinião para que serve a Educação Infantil? 

2. O que você acha das crianças frequentarem a Educação Infantil? 

3. Na sua opinião, qual a função principal dessa pré-escola aqui? 

4. Como são as crianças da sua turma? O que você sabe sobre elas? Como sabe? 

5. O que você acha que as crianças esperam dessa pré-escola? Por quê? 

6. E de você, o que elas esperam? Acha que tem atingido essas expectativas? Por quê? 

7. Como você acha que as crianças se sentem nessa pré-escola? Por quê? 

 

EIXO 4: ROTINA 

 

1. O que você entende por rotina? 

2. Na sua opinião, para que serve a rotina? 

3. Descreva como é o seu dia com as crianças na instituição (o que costumam fazer, em 

que horários, quando, onde, que materiais são utilizados etc.) 

4. O que você leva em consideração ao organizar a rotina (espaços, tempos, materiais, 

proposta pedagógica da instituição, fontes de pesquisa e, principalmente, as crianças 

(idade, desejos, interesses, necessidades etc)? 

5. O que você acha dessa rotina? Por quê? 

6. Qual o momento do dia que você mais gosta? Por quê? 

7. E o que menos gosta? Por quê? 

8. O que você acha que as crianças acham dessa rotina? Por quê? 

9. Qual o momento do dia você acha que as crianças mais gostam? Por quê? 

10. E o momento elas menos gostam? Por quê? 
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11. Em que espaços você acredita que as crianças preferem ficar? O que você acha disso? 

12. Em que momento do dia as crianças parecem estar mais tranquilas? O que você 

costuma fazer nesses momentos? 

13. Em que momento do dia as crianças parecem estar mais agitadas? O que você costuma 

fazer nesses momentos? 
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