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RESUMO: 
 
Este estudo, de natureza qualitativa visa discutir sobre algumas modalidades organizativas do 
planejamento na Escola para crianças de zero a seis anos, sendo elas a organização por temas 
geradores, por áreas de desenvolvimento ou por áreas de conhecimento. A discussão foi 
desenvolvida a partir das contribuições teóricas de Deheinzelin (1994), DeVries (2004), 
Kramer (1997 e 1998), Ostetto (2000), entre outros. O que possibilitou concluir que as 
modalidades discutidas, cada uma em suas particularidades, possuem tanto conquistas 
relevantes, como lacunas que ainda precisam ser superadas no que se referem ao rompimento 
da visão de Educação Infantil como uma prática assistencialista. 
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ABSTRACT:  
 
This study is qualitative aims to discuss some organizational arrangements for planning at the 
School for children aged zero to six years, they being the organization for generating themes 
for development areas or areas of knowledge. The discussion was developed from the 
theoretical contributions of Deheinzelin (1994), DeVries (2004), Kramer (1997 and 1998), 
Ostetto (2000), among others. What led us to conclude that the arrangements discussed, each 
on its merits, both have significant achievements, such as gaps that need to be overcome in 
referring to the breakup of the vision of Education Child welfare as a practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

  A partir do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2001) e da consolidação de 

políticas, diretrizes e ações destinadas à ampliação do acesso a Educação Infantil, o debate 

sobre este nível de ensino e sua organização encontra-se presente no âmbito educacional. 

Busca-se a garantia do direito a educação de qualidade para crianças de zero a seis anos. 

Neste contexto, tem havido significativas preocupações de como organizar e planejar, levando 

em consideração a função social e política deste nível, bem como a concepção de criança e 

seu processo de aprendizado e desenvolvimento. 

 A Educação Infantil como direito da criança é recente no Brasil. O que ocasiona 

preocupações acerca de como planejar para crianças de zero a seis anos, uma vez que ao 

longo de muitos anos, a educação de crianças pequenas era relacionada apenas ao cuidado, 

configurando consequentemente em uma prática assistencialista. 

 No entanto, surge o desafio de pensar a Educação infantil como cuidado, atenção, 

acolhimento, trocas, as narrativas de “historinhas”, mas também de saberes e conhecimentos. 

As crianças de zero a seis anos devem ser vistas como sujeitos ativos e detentores de cultura e 

história, isto é, sujeitos participantes de uma realidade social. 

 Considerando a relevância da discussão em relação à organização e planejamento da 

Educação Infantil, este estudo objetiva discutir sobre algumas modalidades organizativas do 

planejamento na Escola para crianças de zero a seis anos. Como embasamento teórico foi 

utilizado os estudos de Deheinzelin (1994), DeVries (2004), Kramer (1997 e 1998), Ostetto 

(2000), entre outros. 

 

METODOLOGIA 

 

 Este estudo foi desenvolvido a partir dos estudos e discussões realizadas no trajeto da 

disciplina Organização e Planejamento do trabalho Pedagógico na Educação Infantil no 5º 
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semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual de Feira de 

Santana- BA. 

 Constitui-se em um estudo de natureza qualitativa, uma vez que busca a obtenção de 

dados descritivos mediante o contato direto e interativo do pesquisador com o objeto de 

estudo (NEVES, 1996 p.01). 

O procedimento utilizado para coleta de informações foi a Revisão bibliográfica. 

Segundo Gil (1991), a pesquisa se configura como bibliográfica quando elaborada a partir de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais 

disponíveis na internet. 

 Desta forma, o estudo busca discutir acerca de três das modalidades existentes para o 

planejamento da Educação Infantil, sendo elas: Por temas geradores, por áreas de 

desenvolvimento e por áreas de conhecimentos, sendo que ambos possibilitarão uma melhor 

desenvoltura do docente ao aplicar conteúdos expressivos para as crianças pequenas.  

 

COMO PLANEJAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 

  A Educação Brasileira encara certos desafios em seu trajeto, em especial a educação 

infantil, por se tratar de um nível de ensino recentemente considerado, tais como ausência de 

dotação de recursos dificultando a expansão do atendimento, necessidade da compreensão dos 

aspectos “educar e cuidar”, além da carência dos processos de formação continuada para 

qualificar as práticas pedagógicas existentes na direção proposta pela constituição federal e 

LDBEN, isto é, a Educação Infantil como um nível de ensino e não como uma prática 

assistencialista. 

 Diante dessas constatações, surge o questionamento: Como planejar e organizar o 

trabalho pedagógico com crianças de zero a seis anos? Uma das questões norteadoras do 

estudo de Ostetto (2000), no qual ela traz inicialmente a discussão sobre planejamento, 

considerando-o como um processo de reflexão, pois mais do que ser um papel preenchido, 

este deve ser atitude e envolver todas as ações e situações do educador no cotidiano do seu 

trabalho pedagógico. Além disso, “a elaboração de um planejamento depende da visão de 

mundo, de criança, de educação, de processo educativo que temos e que queremos”. 

(OSTETTO, 2000, p.2). 

 Contribuindo para essa reflexão, Kramer (1997) destaca que na Educação Infantil, o 

trabalho coletivo é requisito básico, se configurando em condição para construir e atuar com 
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as crianças, para lidar com as famílias e as pessoas da comunidade na qual se insere a creche, 

a pré-escola ou a escola. 

Para que haja um planejamento consistente, o professor deve, sobretudo, exercitar a 

sua capacidade de perceber as necessidades do grupo, pois é a partir disso que surge a 

significância do planejamento visando superar os problemas que caracterizam um 

determinado grupo de crianças. Nessa perspectiva, o ato de planejar implica no olhar atento e 

crítico para a realidade dos alunos em seu contexto social, de modo que o planejamento 

contemple conteúdos significativos à realidade das crianças. 

Buscando contribuir para esta discussão, em seguida será tratado sobre três 

modalidades organizativas do planejamento na Escola de Educação Infantil, sendo elas: 

organização por temas geradores; organização por áreas de desenvolvimento e organização 

por áreas de conhecimento. 

 

1. Organização por temas geradores 

 

A modalidade de planejamento por temas geradores se baseia, simultaneamente, no 

contexto sociocultural em que as crianças estão inseridas, no seu processo de construção de 

conhecimento, bem como no saber acumulado historicamente. Ao iniciar o trabalho, é 

escolhido um tema e a partir dele são articuladas as atividades e ações desenvolvidas na sala 

de aula.  A escolha do tema ocorre mediante sugestão dos alunos, ou por meio da percepção 

do professor em relação às necessidades da turma.  

Os temas surgem, portanto, das situações do dia-a-dia das crianças e de suas relações 

com o mundo social e físico; de acontecimentos imediatos; e até mesmo de problemas 

existentes no contexto da vida dos alunos. Surgindo consequentemente, a necessidade de 

ampliar o campo de estudos para além da sala de aula, permitindo aos alunos a vivência e 

experiências com situações que sejam diretamente ligadas ao tema em estudo. 

Segundo Kramer (1998), é fundamental que os temas sejam cada vez mais resultados 

das ações e interações dos diferentes sujeitos que faz o contexto escolar, o que permitirá a 

aprendizagem através das vivências dos alunos de forma interligada com os conhecimentos 

historicamente construídos, saindo desta forma, do campo do senso comum.  

Neste aspecto, é direcionada a atenção não só para os conteúdos considerados 

relevantes para a aprendizagem, como também se busca a relação com a realidade dos alunos, 

proporcionando consequentemente uma aprendizagem significativa. Neste aspecto explicita 
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Ostetto (2000, p.15) “É significativo todo aquele conteúdo e/ou conhecimento que faz parte 

da realidade imediata do aluno”. 

A partir da escolha do tema, são planejadas as atividades relacionando e 

desenvolvendo-as de forma contextualizada com as vivências dos alunos, permitindo assim, a 

realização de várias atividades interessantes e significativas. Além disso, é possível 

possibilitar as crianças uma visão da totalidade, superando desta forma, a fragmentação das 

áreas de conhecimento presentes em muitas escolas. 

 No entanto, o professor não deve conceber esta modalidade como uma mera listagem 

de atividades com o intuito de apenas ocupar o tempo das crianças. Além disso, o tema e as 

atividades a serem desenvolvidas devem ser escolhidos de acordo com o público que será 

trabalhado, uma vez que cada grupo possui suas necessidades e especificidades. Como assim 

enfatiza Ostetto (2000, p.7): 

Muitas vezes o tema transforma-se numa verdadeira camisa-de-força 
imposta pela coordenação de uma instituição a todos os educadores: dos 
bebês às crianças de seis anos, mês a mês são escolhidos os mesmos temas 
para planejamento (...). Os aspectos sociais e culturais que dizem respeito à 
vida em sociedade são particularmente importantes e deveriam ser 
contemplados. 

 

Neste aspecto, o professor deve buscar desenvolver a criticidade e a criatividade 

através do que é significativo para sua turma, para que não haja a mecanização do ensino, no 

qual as atividades vão sendo repetidas, mesmo quando há a mudança do tema, não atentando 

consequentemente, a avaliar a participação e aprendizagem dos alunos.  Além disso, o 

professor deve estar atento quanto ao tempo de duração do trabalho com cada tema, uma vez 

que quando este demora demais, pode vir a ocorrer o desinteresse por parte dos alunos. 

Como assim explicita Deheinzelin (1994), quando o uso do tema gerador é utilizado 

sem intencionalidade educativa, o professor não tem como avaliar os progressos na 

aprendizagem das crianças, uma vez que quando o tema é explorado, o professor o abandona 

e inicia outro, deixando de considerar o que foi aprendido pelas crianças no trabalho com o 

tema anterior. 

Desta forma, a organização do planejamento por temas geradores deve está marcada 

por intencionalidade pedagógica, utilizando-os como estratégia de ensino para a realização de 

um trabalho significativo com os objetos de conhecimento abrangidos pela Educação Infantil.  

 

2. Organização por áreas de desenvolvimento 
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  Há três correntes que estudam a natureza do conhecimento, sendo elas: A corrente 

maturacionista que se baseia na ideia de que deve se permitir o desenvolvimento da criança 

sem que haja intervenção dos adultos; a Cognitivo-desenvolvimentista que considera que os 

adultos devem facilitar e promover as interações de desenvolvimento e de aprendizagem, 

permitindo a criança uma construção ativa do seu próprio processo de aprendizagem; e a 

Comportamentalista que defende a transmissão de conhecimento por parte dos adultos para as 

crianças. 

Neste estudo será dado destaque apenas na modalidade de planejamento organizado 

por áreas de desenvolvimento baseado na corrente cognitivo-desenvolvimentista, também 

conhecida como construtivista. Esta modalidade baseia-se na caracterização da criança dentro 

das perspectivas da Psicologia do desenvolvimento, a qual busca explicitar especificidades e 

características das crianças de zero a seis anos. As áreas que mais recebem destaque, nesta 

perspectiva, são: os aspectos físico-motor, afetivos, social e cognitivo. 

“O primeiro Princípio da Educação Construtivista é o de criar uma atmosfera 

sociomoral cooperativa, na qual o respeito mútuo é continuamente praticado”. (DEVRIES ET 

all, 2004, p.51). Isto é, como assim denomina Piaget apud DeVries ET. all (2004), nesse 

contexto há a moralidade autônoma que se caracteriza pela construção de regras pelo 

individuo ou por princípios reguladores próprios, sendo marcada principalmente pela 

cooperação. Em oposto á esta, há a moralidade heterônoma que é marcada pela obediência 

por coerção, na qual o professor é visto como chefe e a criança como mera submissa. 

Além disso, Piaget faz a consideração de três tipos de conhecimento: o físico que são 

as características observáveis pela criança; o lógico matemático que são as relações 

construídas mentalmente; e o arbitrário convencional que é adquirido através da transmissão 

por outras pessoas. 

Ao considerar que a criança constrói conhecimento, a educação construtivista busca 

promover a construção ativa da aprendizagem por parte dos alunos. Para isso, essa 

perspectiva busca despertar o interesse das crianças, a reflexão e experimentação ativa com 

todos os erros necessários, bem como, intenciona estimular a cooperação no ambiente escolar.  

Neste contexto, para atrair o interesse das crianças, o professor deve buscar sua 

participação e opinião, trazendo os alunos para a construção do seu próprio processo de 

aprendizagem. Para alcance de tal objetivo, é necessário que o professor observe o que as 

crianças fazem espontaneamente, pedir que elas colaborem com ideias a cerca do que 

realmente querem aprender, permitindo as mesmas oportunidades para realizarem suas 
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escolhas, bem como propor atividades instigantes que proporcionem a participação ativa dos 

alunos na realização das atividades. 

“Para que sejam instigantes às crianças, o conteúdo e também os materiais a ele 

relacionados devem estar acessíveis a uma ampla variedade de níveis de desenvolvimento” 

(DEVRIES ET all, 2004). É compreensível assim, que o professor deve buscar materiais 

amplos que sejam pertinentes para trabalhar com crianças de vários níveis de 

desenvolvimento, uma vez que cada criança tem suas especificidades e seu tempo de 

aprendizagem. 

Neste âmbito, Ostetto (2000) faz uma crítica ao planejamento por áreas de 

desenvolvimento, ao considerar que esta perspectiva parte geralmente de um parâmetro de 

desenvolvimento único, tomando, portanto, a ideia de uma criança ideal. Considerando ainda 

este aspecto, a autora explicita que há uma desconsideração das características diferenciadas 

de cada criança, que por sua vez, são influenciadas pelo seu contexto social e cultural.  

 Na perspectiva construtivista, como assim é discutido no estudo de DeVries ET all 

(2004), não há uma delimitação de tempos, pelo quais as crianças devem possuir tais 

habilidades como ainda é visto em algumas escolas. Pelo contrário, o desenvolvimento é visto 

como peculiar e individual, e ao professor cabe estimular os alunos á construírem seu próprio 

conhecimento. 

O professor que tem como base teórica o construtivismo faz intervenções em relação 

ao que as crianças estão fazendo; traz contra-exemplos com o objetivo de criar uma sensação 

de contradição, permitindo as crianças ir à busca de respostas; valoriza e respeita o erro; 

oferece o tempo adequado para as crianças investigar as dúvidas, não dando as respostas 

prontas; além de promover a aprendizagem de temas acadêmicos. 

Segundo DeVries ET. all (2004), os temas acadêmicos em uma sala de aula 

construtivista são trabalhados de forma interligada com os objetivos das crianças, bem como 

se relacionam com o desenvolvimento cognitivo e sócio-moral das crianças. Ao considerar 

este aspecto, Ostetto (2000), por sua vez explicita que o planejamento por áreas de 

desenvolvimento acaba por secundarizar, ou mesmo, desconsiderar a aprendizagem.  

Neste contexto, várias são as críticas destinadas ao trabalho por áreas de 

desenvolvimento, considerando que esta perspectiva dar atenção apenas ao desenvolvimento, 

focado somente no brincar. No entanto, considero que desde que o brincar não se destine 

meramente a ocupação de tempo das crianças, e que possua uma intencionalidade pedagógica, 

este é um aspecto válido em uma sala de aula que busca o interesse e a participação da criança 

no seu processo de aprendizagem. 
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 Além disso, é pertinente ressaltar a ênfase dada, nesta perspectiva, ao processo de 

construção do conhecimento, não colocando o professor como detentor do saber, uma vez que 

nas escolas não faz falta instrutores, mas sim profissionais capazes de construir um ambiente 

de cooperação e interação social. 

 

3. Organização por áreas de conhecimento 

 

 A modalidade organizativa do planejamento por áreas de conhecimento baseia-se em 

objetos de conhecimento. Segundo Deheinzelin (1994), objeto de conhecimento é um sistema 

fechado por regras, normas e convenções, e ao mesmo tempo, um sistema aberto a contemplar 

a história cultural de cada pessoa. Isto é, o planejamento por áreas de conhecimento propõe o 

trabalho com os conhecimentos historicamente construídos, bem como busca relacionar estes 

com a realidade dos alunos, cabendo ao professor conduzir o processo de aprendizagem 

levando em consideração as singularidades de sua sala de aula. 

 Na Educação Infantil, a proposta curricular por áreas de conhecimento se divide em 

quatro áreas, sendo elas: Língua portuguesa (Literatura e Linguística), matemática (Aritmética 

e geometria), ciências (ciência física, biológica e social) e artes (dança, teatro, desenho, 

pintura e escultura.), com o objetivo de contribuir para a aprendizagem das crianças em 

relação aos conhecimentos socialmente construídos. 

 Nesta perspectiva, Ostetto (2000) enfatiza que a pré-escola deve contribuir para a 

universalidade de conhecimentos socialmente construídos, além de destacar que na 

organização por áreas de conhecimento é visível a articulação do nível da Educação Infantil 

com os níveis posterior. Este seria um aspecto positivo, pois cada nível de ensino deve buscar 

se articular aos demais, pois acredito que a Educação deve ser um todo interligado, porém que 

o trabalho baseado em áreas de conhecimento pode vir a causar uma fragmentação do saber e 

um ensino “conteudista”, perdendo consequentemente a especificidade da Educação Infantil.  

 Concernente a essa ideia, Deheinzelin (1994) explicita que a pré-escola deve ser vista 

como etapa preparatória para que o ensino no primeiro grau seja bem sucedido, ela deve 

trabalhar no sentido de evitar os problemas futuros, considerando que a melhor maneira de 

colaborar com o desenvolvimento cognitivo é colocar as crianças em contato intimo com as 

características internas dos objetos de conhecimento. 

 Corroborando para este aspecto, Ostetto (2000, p. 8) enfatiza que “os conteúdos 

decorrentes da Língua Portuguesa, da matemática, das ciências sociais e naturais dariam o 
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norte para um trabalho intencional com a criança de quatro a seis anos, de modo a favorecer a 

ampliação de seus conhecimentos”. 

 É perceptível que o trabalho com a modalidade organizativa de planejamento por áreas 

de conhecimento permite o rompimento com a prática assistencialista que muitas vezes é 

relacionada com a Educação Infantil. No entanto, assim como Ostetto (2000), surgem-nos 

questionamentos: se essa modalidade é indicada para trabalhar com crianças de 4 a 6 anos, 

como será trabalhado com as crianças de 1 a 3 anos? Como planejar para os bebês a partir de 

áreas de conhecimento?  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização deste estudo foi perceptível o desafio que é construir uma 

proposta pedagógica que contemple o educar e o cuidar a ponto de favorecer a construção do 

conhecimento das crianças de zero a seis anos de idade, como assim propõe a Legislação 

Brasileira. Ao considerar esta dificuldade, o professor assume papel indispensável nesta 

superação, uma vez que este deve definir sua proposta pedagógica, tornando-se verdadeiros 

aprendizes do saber. É pertinente uma reflexão diária sobre suas práticas, utilizando-se da 

observação, do registro, da avaliação e do planejamento. 

No entanto, para concretização da Educação Infantil como nível de ensino e da 

conscientização do professor quanto à importância do planejamento é necessário ter formação 

e apoio pedagógico para que os mesmos passem por um processo de entendimento e de 

compreensão, dando um novo sentido ao educar-aprender. 

Percebe-se o quão importante pensarmos a Educação Infantil baseado em uma 

concepção que a criança possa ser percebida como um sujeito em plena construção pessoal e 

social. Acreditamos que as modalidades citadas, sendo elas a organização por temas 

geradores, por áreas de desenvolvimento ou por áreas de conhecimento, cada uma em suas 

particularidades possui conquistas relevantes no que se trata de trazer as crianças para 

construir seu próprio processo de aprendizagem, mas também possuem lacunas que ainda 

precisam ser superadas no que se refere à compreensão de sua perspectiva, tal como a 

possibilidade de desenvolver apenas a listagem de atividades, entre outras que foram citadas 

ao longo do estudo. 

  Afirma-se a necessidade de pensar o planejamento para Educação Infantil, buscando 

sanar as lacunas existentes entre o planejar e a prática efetiva do professor, para que haja a 
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realização de um trabalho significativo e transformador na sala de aula, na escola e na 

sociedade. 

Findando, este estudo foi de grande relevância, uma vez que permitiu o conhecimento, 

o diálogo e a análise quanto à importância do planejamento para Educação Infantil, levando-

nos a uma melhor compreensão deste âmbito do contexto educacional. 
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