
1 

 

 

 

 

Planejamento na Educação Infantil: O uso de feriados nacionais como 
temas geradores em sala de aula 

Makeda Siphiwe Dyese Smenkh-Ka-Ra1 

Bruna Tarcília Ferraz² 

Eixo temático: Currículo Escolar, Cultura, Gestão, Organização do trabalho pedagógico 

RESUMO: 

Este artigo é resultado de uma pesquisa que pretendeu refletir sobre a função do planejamento 
na educação infantil baseado nos fundamentos teóricos e metodológicos do trabalho neste 
campo. Foram utilizados instrumentos de observação e a realização de entrevistas com 
docentes que atuam em instituições na cidade de Port-of-Spain de Trinidad. Isso possibilitou o 
levantamento e a análise de dados sobre o uso do calendário oficial de feriados nacionais 
como uma fonte no planejamento para organizar o trabalho pedagógico com temas cíclicos 
em sala de aula. Desta forma refletimos sobre a influência de tal planejamento no 
reconhecimento da escola como um espaço de construção de cultura bem como do 
reconhecimento de diversidade cultural. 

Palavras-chaves: Planejamento, Educação Infantil, Temas geradores.  

ABSTRACT: 

The current paper is the result of a study intended to discuss the role of planning developed on 
theoretical and methodological bases in early childhood education. Interviews with early 
childhood education professionals and observation techniques were used during the research 
at institutions in Port of Spain, Trinidad. This allowed for the collection and analysis of data 
related to the use of the official calendar of national holidays as a planning guide in the 
organization of class work based on cyclical themes. Accordingly, this article discusses the 
impact of this planning on the recognition of the schools as a place where culture is created as 
well as the recognition of its cultural diversity. 

Key-words: Planning, Early Childhood Education, Generative Themes. 

Introdução 

Esta pesquisa pretendeu analisar a influência do uso de temas cíclicos no planejamento 

dos docentes da educação infantil no desenvolvimento de questões de diversidade cultural em 
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sala de aula. Os temas cíclicos considerados neste estudo originam-se das datas 

comemorativas do calendário oficial de feriados nacionais. Portanto, foi necessário identificar 

os feriados nacionais existentes bem como quais destes feriados são integrados no 

planejamento do trabalho pedagógico deste nível de educação para levantar os norteadores 

das escolhas pedagógicas. Além disso, buscamos identificar os procedimentos metodológicos 

empregados no desenvolvimento do trabalho relacionado a tais temas, nas salas de aula de 

educação infantil o que possibilitou uma partida do princípio da metodologia como uma 

reflexão do planejamento, ou seja, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula de 

educação infantil indicam as influências ideológicas predominaram na fase do planejamento.  

Esta pesquisa visa contribuir com uma reflexão das políticas educacionais que 

orientam o desenvolvimento de currículos escolares e o delineamento de planos de trabalhos 

anuais para este nível de escolarização. Tal reflexão proporciona um fortalecimento e destaca 

a importância da organização do trabalho pedagógico, considerando questões sociais, 

culturais e político-pedagógicas, nos possibilitando refletir sobre possíveis caminhos para a 

melhoria da qualidade da educação infantil. Além disso, ela possibilita um aprofundamento de 

um tema pouco pesquisado dentro do campo de educação em Trinidad, como também 

contribui para o desenvolvimento profissional dos profissionais da educação.  

Referencial Teórica 

Nos últimos anos do século XXI a educação infantil em Trinidad está sendo sujeito de 

mudanças nas políticas públicas educacionais que direcionam este nível de escolarização Tais 

mudanças proporcionaram a construção de novas instituições bem como a regulamentação de 

antigas instituições de educação infantil. As novidades consideram desde o espaço físico do 

ambiente escolar às propostas curriculares destas escolas.  

O uso de temas geradores nas aulas de educação infantil é muito comum entre 

professores deste grupo de estudantes. Segundo Kramer (1989) os temas geradores 

selecionados por estes profissionais originam-se de temas classificados como cíclicos ou de 

uma construção coletiva dos sujeitos que influenciam a experiência escolar, isto é, os 

professores, famílias dos estudantes, funcionários da escola, etc. O primeiro tipo, temas 

cíclicos, que considera eventos e comemorações recorrentes periodicamente tem sua origem 

em fatores sociais amplos e uma ligação direta ou indireta com o cotidiano dos estudantes, por 

exemplo, eleições ou datas comemorativas ligadas aos feriados nacionais. O segundo tipo de 
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temas geradores que surge da construção coletiva reflete uma construção de propostas 

pedagógicas fundamentadas na interação entre diversos sujeitos para isso é necessário o 

estabelecimento de um ambiente que permite o desenvolvimento de relações favoráveis a este 

processo. Por conseguinte, muitas vezes os docentes encontram mais facilidade em optar por 

temas cíclicos. 

Estas seleções teóricas e metodológicas que orientam a organização do trabalho 

pedagógico fundamentam-se em propostas curriculares. Segundo Pacheco (2005) a 

compreensão das bases de uma justificação curricular exige uma análise a partir da 

abordagem do currículo como “uma construção social, cultural, individual e ideológica a 

partir dos pressupostos sociedade, aluno e ideologia/hegemonia.” (PACHECO: 2005: 58). Tal 

análise deve considerar a possibilidade do currículo ser uma estrutura de produção de 

conhecimento bem como de reprodução de conhecimento.  Além da questão do uso do 

currículo como um instrumento de poder no processo de normalização do conhecimento. É 

neste processo que acontece a delimitação, pela inclusão e exclusão de determinados 

conteúdos, a legitimação social de determinados grupos no campo do conhecimento escolar.  

Metodologia 

Esta pesquisa abordou três instituições de educação infantil da rede pública da região 

metropolitana da cidade de Port-of-Spain de Trinidad. Esta área administrativa tem o terceiro 

maior nível de matrícula nas suas instituições de educação infantil no país como consequência 

da densidade da população desta cidade (TRINIDAD AND TOBAGO: 2007). Estas escolas 

foram construídas em diferentes bairros e são mantidas plenamente pelo Estado. Cada um 

possui uma história sócio-cultural diferente. A escola A é localizada num bairro, formado 

pelos descendentes indianos dos trabalhadores contratados no século XIX, assim, reflete uma 

população estudantil com uma grande quantidade de indo descendentes. O bairro e a 

população da escola B refletem sua formação pelos descendentes dos africanos escravizados, 

enquanto que os da escola C refletem a população mista que ocupou os arredores do 

complexo industrial nesta região. A categorização das escolas de acordo com gênero foi a 

seguinte: uma escola com estudantes somente do sexo feminino, uma escola com estudantes 

somente do sexo masculino e uma escola com o sexo da população estudantil mista.  

O método utilizado empregou instrumentos de pesquisa como observações de aulas, 

bem como entrevistas com seis docentes destas escolas sendo duas de cada instituição. Além 
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disso, foi realizado um levantamento das atividades pedagógicas e dos recursos didáticos 

usados para trabalhar as datas comemorativas do calendário nacional de feriados oficiais na 

educação infantil.  

Análise 

Os recursos citados como utilizados pelos professores da educação infantil incluírem 

livros paradidáticos, músicas tradicionais, instrumentos musicais. Foi observado que todos os 

livros paradidáticos foram de autoria estrangeira e destinados ao público de seus países de 

origem, isto é, não havia menção da maioria das datas comemorativas e se houvesse era de 

forma descontextualizada da realidade dos estudantes. Como as datas comemorativas, 

normalmente originam ou são relacionadas às manifestações culturais ou eventos históricos 

da determinada sociedade o uso destes livros paradidáticos, nesta situação didática se mostrou 

inadequado.  

Enquanto as atividades e as sequências didáticas incorporaram a criação de desenhos e 

pinturas de símbolos relacionados à determinada data de comemoração como no caso do 

Natal. Além da apresentação de canto em coro para um público extra-escolar e momentos de 

uso vestimenta típica ao invés do fardamento oficial da escola. De acordo com Kramer (1989) 

a comemoração de festas e o planejamento de atividades pedagógicas baseado nestes eventos 

não é característica única tampouco definitiva de um currículo centrado em temas geradores. 

Entre os elementos norteadores que ela destaca para o planejamento do uso de temas 

geradores são:  

• A quebra de preconceitos através da percepção da dimensão social e cultural de 

determinados costumes e valores. 

• A contextualização dos temas deve promover uma perspectiva ampla e flexível da 

realidade. 

• O estímulo da criticidade e da criatividade no tratamento dos temas por meio de 

situações problematizadoras. 

Desta forma ao analisar as práticas de ensino e os métodos pedagógicos das aulas de 

educação infantil observadas vimos que a própria compreensão dos docentes do tema gerador 

pode ser equivocada em alguns momentos enquanto nem tanto em outros. Esta análise 

promove questionamentos sobre os motivos dos docentes trabalharam desta forma. Entre eles: 



5 

 

qual é a preparação do docente de desenvolver trabalhos pedagógicos de forma consistente 

com estes temas? Eles dominam os conhecimentos necessários para esta tarefa? Eles 

reconhecem o valor da interação com os espaços extra-escolares na organização do trabalho 

pedagógico? Em fim, se a formação social e formação profissional dos professores de 

educação infantil foram deficientes nas áreas de conhecimento e reconhecimento das 

contribuições de determinados grupos sociais é mais provável que estas necessidades se 

apresentam no currículo. 

Nas limitações do planejamento e desenvolvimento do trabalho pedagógico com temas 

geradores apresentados pelos docentes incluírem as dimensões do espaço físico da instituição 

escolar como tamanho e as materiais de construção das áreas mais adequadas para a 

realização de atividades práticas que demonstraram um perigo para crianças do nível de 

educação infantil. Os professores também fizeram depoimentos de familiares dos estudantes 

que solicitaram que seu filho não participa de uma atividade relacionada a uma data 

comemorativa da herança africana devido a suas crenças religiosas diferenciadas enquanto 

outros familiares chegaram a sugerir que a escola deixa de desenvolver atividades desta 

mesma data. Desta forma percebemos alguns dos desafios dos profissionais que buscam 

construir o currículo considerando ativamente todos os sujeitos envolvidos para esta tarefa é 

essencial saber identificar uma crítica construtiva, uma preocupação sincera e a intolerância 

religiosa. 

As entrevistas realizadas com as seis professoras da caracterização semi-estruturada 

propuseram os seguintes dados: 

 

Gráfico1: A distribuição dos feriados nacionais de acordo com sua herança de origem. 

Segundo o calendário oficial de feriados nacionais há catorze feriados durante o ano 

dos quais a maior quantidade é da herança européia embora as demográficas populacionais 



6 

 

indiquem que este grupo compõe uma minoria. Desta forma o próprio estado indica um nível 

de valorização elevada para a herança européia. As datas comemorativas não confessionais 

também são bem reconhecidas pelo estado. Enquanto os feriados de herança africana e 

indiana compartilham uma quantidade igual no calendário oficial de Trinidad. Neste 

calendário há apenas um feriado que reflete um conjunto de heranças nesta data 

comemorativa. 

 

Gráfico2: A resposta dos professores dos feriados integrados e não integrados no trabalho pedagógico. 

A análise deste gráfico demonstra que ao consultar o calendário oficial de feriados 

nacionais como uma fonte de temas geradores no trabalho pedagógico foi revelada que não 

todas as datas comemorativas são selecionadas por esta função. Enquanto a quantidade não 

selecionada não passa 50% dos feriados nacionais ainda existem indicações de alguma 

exclusão pelas instituições educacionais embora haja inclusão por parte de estado. Desta 

forma há uma “triagem” de quais serão integrados e quais não servem para esta função no 

ambiente escolar, mas de qualquer modo a primeira delimitação e seleção da herança dos 

feriados que iriam compor o calendário oficial foi realizado pelo estado. Pacheco (2005) 

afirma que “a escola seria um meio de reprodução social, ao serviço de uma ideologia do 

estado, que estabeleceria a correspondência entre educação e interesses económicos(sic) de 

determinados grupos sociais. Não é sem razão que o currículo é definido por uma hierarquia 

de conhecimentos.[...]” (PACHECO: 2005: 60) 
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Gráfico 3: A relação entre as respostas dos professores quanto á integração do feriados no trabalho 

pedagógico. 

Segundo suas respostas sobre quais datas comemorativas eles utilizam como temas 

geradores para organizar o trabalho pedagógico a análise deste gráfico permite aproximar 

elementos das conseqüências da abordagem ao planejamento dos docentes.  As respostas 

indicaram que o trabalho pedagógico incorpora 80% das datas comemorativas da herança 

indiana. Este reconhecimento da herança indiana pela escola embora não seja tanto pelo 

estado no calendário oficial pode ser resultado das ações desenvolvidas por movimentos 

sociais durante muitos anos. A herança européia foi logo em seguida com 70% de seus 

feriados oficiais sendo reconhecido para integração na construção do conhecimento escolar. A 

herança africana bem como a mista tiveram menos reconhecimento no currículo da educação 

infantil. Estes dados são indicadores de uma sociedade ainda demonstrando conseqüências 

pós-colonialistas nas quais há uma super valorização da cultura européia em contraposição 

aos sentimentos de medo e vergonha ao respeito às heranças africanas como é indicada pela 

porcentagem de mais de 60% de não-integração nos planejamentos pedagógicos. 

Embora o uso do calendário oficial de feriados construído pelo estado possa parecer, à 

primeira vista, um modo de seleção democrática que promove a inclusão e reconhecimento da 

diversidade cultural de todos os grupos sociais isto não é caso, pois a delimitação do estado de 

quais datas comemorativas seriam consideradas como feriados nacionais favoreceu alguns 

grupos assim assumindo uma característica excludente. Portanto a organização do trabalho 
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com base no calendário exige uma abordagem crítica e reflexiva para evitar a reprodução dos 

mesmos equívocos dos órgãos responsáveis pela criação do calendário oficial. 

Conclusão 

Esta pesquisa possibilitou uma análise do planejamento na educação infantil bem 

como a fundamentação teórica e metodológica utilizada para organizar o trabalho pedagógico 

neste nível de escolarização. Tal análise contribui ao campo de educação a importância da 

valorização da área de educação infantil através do investimento em não apenas recursos 

didáticos adequadamente contextualizados, mas também nos processos formativos dos 

profissionais que atuam nas instituições de educação infantil. Toda formação passa por uma 

fundamentação teórica e metodológica que orientam o planejamento considerando os 

componentes sociológicos, históricos, psicológicos e antropológicos dos sujeitos envolvidos 

no processo de construção do conhecimento e a análise do pensamento. Neste caso a 

formação se apresenta como uma proposta de aperfeiçoamento na abordagem às questões 

relacionadas à cultura, à gestão, ao currículo escolar e à organização do trabalho pedagógico. 

Além da grande necessidade de proporcionar momentos de reflexão sobre a construção do 

currículo e os métodos para promover a participação ativa dos sujeitos envolvidos nestes 

processos de planejamento e de organização que exigem o reconhecimento do currículo como 

uma construção cultural e social em conjunto com as reflexões sobre a função social da 

escola. 
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