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Resumo 

O estudo teve por objetivo analisar a organização do 

trabalho pedagógico na Educação Infantil, pensado a 

partir da relação entre os espaços e os tempos como 

mediadores de aprendizagem. A pesquisa qualitativa de 

cunho exploratório, partiu da elaboração de um estado 

do conhecimento para compreender como tem sido 

abordada a prática pedagógica no cotidiano da 

Educação Infantil, nas publicações da área. O estudo 

aponta a necessidade de aprofundamento, de modo 

especial, neste momento de retorno às atividades 

presenciais pós-pandemia Covid 19.  

Introdução  

Os documentos que regem a Educação Infantil têm 
apontado a necessidade de repensar a organização do 
trabalho pedagógico e seu cotidiano de modo a 
possibilitar experiências significativas para as crianças e 
seu máximo desenvolvimento. Diante dessa 
necessidade perguntamos: de que modo a organização 
do tempo e do espaço pode contribuir para o máximo 
desenvolvimento da criança na Educação Infantil? Nos 
colocamos, como objetivos: a) identificar como a 
organização do tempo e do espaço têm sido abordados 
nas publicações que tratam da prática pedagógica na 
Educação Infantil; b) analisar os principais conceitos de 
tempo e espaço utilizados nas publicações que abordam 
estes elementos da prática pedagógica; c) compreender 
como a organização do tempo e do espaço pode 
contribuir para o pleno desenvolvimento da criança na 
Educação Infantil.   

Material e Métodos 

Foi realizado um Estado do Conhecimento (ENS; 
ROMANOWSKI, 2006) para conhecer como as 
pesquisas e publicações têm abordado a organização 
dos tempos e espaços e sua relação com as 
aprendizagens das crianças no cotidiano da Educação 
Infantil. Foi utilizada a plataforma da “Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações”, restringindo a busca 
para o período de 2015 a 2019. Inicialmente foi realizado 
um levantamento dos trabalhos publicados nesse 
período, diante da grande quantidade restringiu-se a 
pesquisa apenas para os 100 primeiros artigos visíveis 
na plataforma, e com isso encontramos apenas 23 
artigos que faziam referência ao tema. 
 
 
 

Resultados e Discussão 

Para a análise dos dados foi construído um quadro com 
o número de trabalhos realizados ao longo do período 
pesquisado, obtendo os seguintes dados: 3 trabalhos em 
2015, 6 trabalhos em 2016, 4 trabalhos em 2017, 7 
trabalhos em 2018 e 3 trabalhos em 2019. Em seguida, 
foram definidas as categorias de análise e, a partir delas, 
analisamos os principais conceitos, a legislação que 
embasa a compreensão sobre a organização do trabalho 
pedagógico que traz como proposta os campos de 
interesses. De modo geral, os estudos sugerem a 
necessidade de organizar o tempo/espaço conforme as 
necessidades e interesses das crianças. Além disso, se 
vê a necessidade de os professores repensarem sua 
prática pedagógica e a organização de espaço/tempo 
continuamente, trazendo propostas que provoquem a 
curiosidade e o interesse das crianças. 

Conclusão ou Conclusões 

As análises realizadas a partir do Estado do 
Conhecimento apontam para a escassez de pesquisas e 
publicações referentes aos espaços e tempos e sua 
relação com o desenvolvimento das crianças. Os 
conceitos de tempo e espaço, organização da prática 
pedagógica, a relação do tempo/espaço com a 
aprendizagem da criança e também a legislação, são 
conceitos pouco abordados nas pesquisas, o que 
caracteriza essa escassez referente ao tema. Por fim, 
compreendemos a necessidade de continuidade da 
pesquisa abordando as relações de tempo e espaço 
estabelecidas durante a pandemia de Covid 19 e no 
retorno às atividades presenciais. 
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