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Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele. 

Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, enorme ou, pelo 

contrário, pequeno; é poder correr ou ter de ficar quieto, é esse lugar onde 

pode ir olhar, ler, pensar. 

 
O espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é 

barulho forte, forte demais ou, pelo contrário, silêncio, são tantas cores, 

todas juntas ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor... 

 

 O espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela manhã em 

cada despertar do sono; desde quando, com a luz, retornamos ao espaço. 

 

(Fornero, apud Zabalza, 1998, p. 231) 



 

  

RESUMO 

 

 

A pesquisa intitulada A organização dos espaços de ensinar e aprender numa escola de 
educação infantil do município de Jequié – Bahia teve como objetivo central analisar a 
organização dos espaços escolares e diagnosticar a sua interferência nos processos de ensino e 
aprendizagem. O estudo evidencia a relação histórica, política, cultural e social da educação 
infantil com a arquitetura escolar, os avanços e retrocessos da legislação brasileira e das 
políticas públicas voltadas para a educação das crianças pequenas e para o espaço escolar, a 
importância da ludicidade e do espaço no desenvolvimento infantil. Discute, ainda, a 
articulação do currículo das instituições infantis e os espaços de ensinar e aprender, a 
formação dos profissionais deste segmento e a relação com o trabalho pedagógico e com os 
espaços de aprendizagem. A pesquisa tem um caráter qualitativo, fundamentada na 
abordagem fenomenológica e no método etnográfico, tendo como opção metodológica o 
estudo de caso. Esta pesquisa teve como locus uma das escolas de educação infantil do 
município de Jequié, na qual foram aplicados os dispositivos da observação participante, 
entrevista semi-estruturada e grupo focal. Participaram da pesquisa a diretora e os professores 
da escola estudada, a Secretária de Educação e a Coordenadora Pedagógica do referido 
município. Os dados coletados foram analisados através da interpretação da análise do 
conteúdo, apresentando resultados significativos para o desenvolvimento da educação infantil. 
Os estudos e as reflexões realizadas possibilitaram afirmar com segurança que a arquitetura 
das instituições infantis revela o percurso histórico da educação infantil brasileira; permanece 
a distância entre a legislação, as políticas públicas e a realidade das escolas infantis; existe 
uma interação entre o desenvolvimento infantil, a ludicidade e os espaços escolares; o espaço 
escolar deve estar contido na proposta pedagógica de educação infantil; a forma como estão 
organizados e geridos os espaços escolares interferem nos processos de ensino e 
aprendizagem e, quando inadequados, contribuem para a precariedade da educação infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil, espaços, ensinar e aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The intitled research The organization of the spaces to teach and to learn in a school of 
infantile education of the city of Jequié - Bahia it had as objective central office to analyze the 
organization of the pertaining to school spaces and to diagnosis its interference in the 
education processes and learning. The study it evidences the historical relation, politics, 
cultural and social of the infantile education with the pertaining to school architecture, the 
advances and retrocessions of the Brazilian legislation and the public politics come back 
toward the education of small children e for the pertaining to school space, the importance of 
the ludicidade and the space in the infantile development. It argues, still, the joint of the 
resume of the infantile institutions and the spaces to teach and to learn, the formation of the 
professionals of this segment and the relation with the pedagogical work and the spaces of 
learning. The research has a qualitative character, based on the fenomenológica boarding and 
the etnográfico method, having as metodológica option the case study. This research had as 
locus one of the schools of infantile education of the city of Jequié, in which the devices of 
the participant comment, half-structuralized interview had been applied and focal group. The 
director and the professors of the studied school, the Secretary of Education and the 
Pedagogical Coordinator of the related city had participated of the research. The collected 
data had been analyzed through the interpretation of the analysis of the content, presenting 
resulted significant for the development of the infantile education. The studies and the carried 
through reflections make possible to affirm with security that the architecture of the infantile 
institutions discloses the passage historical of the Brazilian infantile education; it remains in 
the distance between the public legislation, politics and the reality of the infantile schools; an 
interaction between the infantile development, the pertaining to school ludicidade and spaces 
exists ; the pertaining to school space must be contained in the proposal pedagogical of 
infantile education; the form as they are organized and managed the pertaining to school 
spaces intervenes with the processes of education e  learning and, when inadequate, they 
contribute for the precariousness of the infantile education. 
 
Keywords: Infantile education, spaces, to teach and to learn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É do cultivo dado à infância, da sua direção 

nos primeiros anos, que advirá a formação do 

caráter e da mentalidade da geração que nos 

há de suceder. 

Antonio Caetano de Campos 

 

 

Os estudos recentes sobre a educação infantil demonstram que estão sendo 

ampliadas as preocupações e ações para com este segmento da educação, tanto por parte da 

ciência como do setor sócio-político. Tem-se percebido os diversos pesquisadores da área se 

aprofundando nas investigações sobre o desenvolvimento infantil em seus diferentes aspectos. 

A relação espacial tem sido ainda pouco discutida e valorizada, e é nessa direção que este 

trabalho científico está caminhando através da dissertação “A organização dos espaços de 

ensinar e aprender numa escola de educação infantil do município de Jequié – Bahia”. Está 

sendo lançado através desta pesquisa um olhar investigativo, minucioso e detalhado acerca 

dos espaços escolares com o objetivo de analisar a organização dos espaços de ensinar e 

aprender de uma instituição infantil e diagnosticar a sua interferência nos processos de ensino 

e aprendizagem.  

O processo histórico da educação infantil demonstra que, durante muito tempo, não 

se acreditava na possibilidade de se estabelecer espaços de aprendizagens com crianças de 0 a 

06 anos em instituições escolares. No Brasil, até quase o final do século XX, as crianças que 

freqüentavam creches e pré-escolas tinham um atendimento de caráter assistencialista e 

compensatório. Não se exigia dos educadores que prestavam atendimento a estas crianças 

uma formação específica, portanto, bastava ter afinidade para ser educador de crianças.  

Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, no seu 

artigo 62, preconiza que os docentes de Educação Infantil devem ser formados em cursos de 

nível superior, admitindo como formação mínima o nível médio – modalidade normal. 

Avanço significativo, porém, não, ainda, o ideal.  

Apesar das conquistas no campo da Educação Infantil em termos políticos, teóricos 

e metodológicos, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/90, a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/96, o Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil – RCNEI/98, o Plano Nacional de Educação – PNE/2001 e o Fundo 

da Educação Básica – FUNDEB/2007, percebe-se, ainda, que permeiam nos espaços 

educativos infantis os resquícios de todas as contradições apresentadas durante séculos, 

fazendo-se necessário ampliar as discussões acerca da importância da organização adequada 

dos espaços de aprender e ensinar das instituições de educação infantil. 

De acordo com a LDBEN n° 9.394/96, a educação infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica destinada às crianças de zero a seis anos de idade, com o objetivo de 

proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar infantil, seu desenvolvimento 

físico, motor, intelectual, emocional, moral e social. Portanto, faz-se necessário investir nos 

estudos e na pesquisa dos espaços educativos das crianças pequenas com a finalidade de 

investigar e conhecer a realidade, assegurar o que dispõe a legislação e colaborar com uma 

educação infantil de qualidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA/90 legisla que a criança tem direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento. 

Toda criança se configura, portanto, como sujeito de direitos civis, humanos e sociais. A 

garantia desses direitos consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 

crenças. Isto denuncia a responsabilidade e o compromisso que os profissionais da educação 

infantil devem assumir, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento global da criança.  

A minha trajetória profissional confirma a distância existente entre a legislação 

brasileira e a realidade das instituições infantis. Nos últimos anos, trabalhando como 

professora de Estágio Supervisionado em Educação Infantil nos cursos de Pedagogia e de 

Formação de Professores dos Programas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), campus de Jequié, e da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), em convênio 

com os diversos municípios da região, foi possível acompanhar de perto a realidade das 

instituições de Educação Infantil.   

A situação encontrada na maioria dos municípios é crítica e merece atenção e estudo 

por parte dos pesquisadores da área de educação. Escolas funcionando em garagens de 

residências, sem áreas para lazer, salas de aula com tamanhos inadequados, sem ventilação, 

forradas de telhas de fibrocimento (Eternit), com divisórias de madeirite. Profissionais sem 

desejo de trabalhar com crianças, monitores (quando existem) sem qualquer formação para 

atuar na educação infantil, salários dos profissionais em atraso por estarem vinculados aos 
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pagamentos municipais1. Crianças que, segundo os professores, não se desenvolvem por 

apresentarem sérias dificuldades de aprendizagem. Falta de recursos didáticos e humanos, de 

alimentação adequada, entre outras questões. 

Outra experiência que contribuiu muito para ampliar as minhas inquietações foi 

ministrar aulas para o curso de Pedagogia e para o curso de Formação de Professores da 

UESC, com a disciplina Organização dos Espaços Escolares. A partir das aulas e das 

experiências cotidianas dos professores-alunos dos diversos municípios, foram feitas 

excelentes discussões/reflexões acerca dos diversos espaços de ensinar e aprender, reforçando 

as minhas hipóteses e intensificando, assim, o meu olhar investigativo sobre os espaços de 

aprendizagem da Educação Infantil. 

Tais experiências profissionais, aliadas a minha vivência como aluna, há quarenta 

anos na Educação Infantil, a qual se deu na sala da casa da professora, junto com crianças 

maiores e de diversas séries, vêm ampliando as minhas inquietações e indagações acerca do 

processo de ensinar e aprender na Educação Infantil. São situações bem semelhantes em 

tempos muito distantes. A questão da organização do espaço educativo infantil continua a 

mesma em muitos municípios. Afinal, quando será lançado um olhar especial para a educação 

das crianças? Até quando vão permanecer as mazelas do passado? Na prática, quais os 

verdadeiros avanços da Educação Infantil? Que políticas públicas estão sendo implementadas 

neste segmento de ensino? 

Ao acompanhar os estágios de educação infantil do curso de Pedagogia da UESB – 

campus de Jequié - e observar a construção/organização espacial e a postura dos profissionais 

das escolas públicas de Educação Infantil do referido município, percebe-se claramente uma 

preocupação maior com a “quantidade” do ensino, desvinculado do processo global de 

construção do conhecimento. As narrativas dos professores deixam claras as dificuldades 

encontradas no processo de ensino e aprendizagem quando afirmam: Não é fácil trabalhar 

com esta quantidade de crianças neste espaço tão pequeno e quente; Não sei mais o que 

fazer, estes meninos não aprendem nada; Estes meninos são tão danados! Diante disso, surge 

um questionamento que norteia a problemática central desta pesquisa: A forma como são 

organizados e geridos os espaços escolares da instituição de Educação Infantil do município 

de Jequié – BA interfere nos processos de ensino e aprendizagem?  

No decorrer da história da educação, os espaços escolares foram se constituindo de 

formas diferenciadas, atendendo aos anseios políticos, históricos, culturais e sociais de cada 
                                                 
1 Situação existente até a criação do FUNDEB/2007. 
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época, a fim de “cumprir” as funções sociais da escola. Vale salientar que os espaços 

escolares estão em constante diálogo com os espaços sociais, pois são elementos centrais no 

processo de construção do sujeito, possibilitando a internalização das representações sociais.   

A dimensão espacial da ação educativa, tomada como objeto de pesquisa, é 

relativamente nova. Alguns historiadores da educação atribuem, aos espaços escolares, lugar 

de destaque no processo de construção do conhecimento. Historicamente, o espaço escolar 

delimita o caráter político-pedagógico da instituição educativa. As preocupações educacionais 

sempre estiveram voltadas para uma política escolar mais ampla, para os aspectos ideológicos 

e legais, para os conflitos e lutas pelo poder, para o papel do Estado na educação e para a 

formação dos sistemas nacionais de educação. Pouco ou quase nunca se analisa a política 

escolar, ou seja, as instituições educacionais como centro de decisão e poder, de conflitos 

individuais e coletivos. 

Dessa forma, espera-se que esta pesquisa seja de fundamental importância para o 

desenvolvimento educacional e social do município de Jequié e região. A existência e 

funcionamento de um campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB na 

cidade, oferecendo vários cursos de licenciaturas, dentre eles o curso de Pedagogia e o de 

Formação de Professores com Licenciatura Plena em Educação Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, reforça a possibilidade e contribuição significativa deste projeto para a 

academia e para uma reflexão mais intensa acerca da Educação Infantil entre os estudantes 

destes cursos e profissionais da área. 

Para assegurar a qualidade dos seus resultados, este projeto de pesquisa tem como 

objetivo geral analisar a organização dos espaços de ensinar e aprender de uma instituição de 

Educação Infantil do município de Jequié – BA e diagnosticar a sua interferência nos 

processos de ensino e aprendizagem. Com a intenção de responder a questão norteadora desta 

pesquisa científica, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

 

• Analisar a arquitetura e a organização da instituição de Educação Infantil do 

município de Jequié e sua interferência nos processos de ensino e aprendizagem; 

 

• Identificar a concepção dos professores de Educação Infantil de Jequié acerca dos 

espaços de ensinar e aprender e da sua interferência no desenvolvimento da criança; 
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• Identificar as políticas públicas do município de Jequié voltadas para a construção/ 

organização/gestão dos espaços educacionais infantis, analisando a sua influência nos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

Para a realização desta pesquisa, uma vez que esta é uma atividade que envolve 

planejamento, organização e sistematização, com vistas à produção de novos conhecimentos, 

foi adotada a pesquisa qualitativa, buscando um referencial teórico-metodológico que  

possibilitou compreender a complexidade dos fenômenos, fundamentado na abordagem 

fenomenológica e no método etnográfico. Tendo esta pesquisa a necessidade de buscar 

constantemente novas indagações e novas respostas com a finalidade de penetrar na realidade 

educacional, foi utilizado como opção metodológica o estudo de caso. Foram também 

empregadas as técnicas da coleta e da análise e seus respectivos dispositivos: observação 

participante, entrevista semi-estruturada, grupo focal, análise documental, estudo 

bibliográfico, unidades de significação e categorização.  

Realizada a pesquisa e a análise de seus resultados, as informações foram 

sistematizadas e organizadas e se constituíram um acervo bibliográfico consultivo e material 

para publicação científica, disponibilizados à comunidade acadêmica, aos órgãos públicos, 

privados e demais interessados na pesquisa. Foi também realizada a socialização dos 

resultados à comunidade local.  

O presente texto está organizado em três partes. A primeira traz uma fundamentação 

teórica bem estruturada, apresentando todos os tópicos necessários à compreensão da temática 

em questão. Inicia estabelecendo uma relação histórica, política, cultural e social da educação 

infantil com a arquitetura escolar, seguida de uma reflexão sobre os avanços e retrocessos da 

legislação brasileira e das políticas públicas para a educação infantil. Discute, ainda, a 

importância da ludicidade e do espaço no desenvolvimento da criança, a articulação do 

currículo das instituições infantis e os espaços de ensinar e aprender, a formação dos 

profissionais deste segmento e a relação com o trabalho pedagógico e com os espaços de 

aprendizagem.  

A segunda parte trata do percurso teórico-metodológico procurando apresentar 

coerência do objeto de estudo com a opção epistemológica, o método e as técnicas 

empregadas na pesquisa. Na última parte, é feita uma análise reflexiva referendada por 

diversos autores acerca dos dados coletados no decorrer da pesquisa, destacando a arquitetura 

e a organização dos espaços da escola pesquisada, as concepções dos profissionais de 
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educação infantil acerca dos espaços de aprendizagem das crianças e as políticas públicas para 

a construção/organização /gestão dos espaços da escola. E, para finalizar, é lançado um olhar 

especial para os espaços de ensinar e aprender das escolas de educação infantil, reflexões 

estas, que confirmam e intensificam a necessidade de investimentos na educação/cuidado das 

crianças pequenas. 

Espera-se que, com os resultados da construção desse conhecimento possa estar 

colaborando com o desenvolvimento da educação infantil local e regional, possibilitando um 

olhar específico para este segmento da educação tão abandonado pelos órgãos competentes e 

tão carentes de políticas públicas que dêem suporte a construção, organização e gestão dos 

espaços de ensinar e aprender das crianças. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

  

2.1 História da educação infantil x arquitetura escolar: desvelando caminhos 

 
 

2.1.1 Revisitando as diferentes fases da Educação Infantil 

 

 

Começar este estudo com a história da educação infantil e sua relação com a 

arquitetura escolar deu-se em função de que é através do processo histórico que se entende o 

presente e se lança um olhar de possibilidades para o futuro. Esse procedimento oportuniza o 

pesquisador a ver e enxergar a realidade estabelecendo uma sólida relação com o objeto desta 

pesquisa, ou seja, a organização dos espaços de ensinar e aprender da educação infantil. 

Revisitar a história das dualidades assistência e educação, cuidar e educar e dos espaços de 

ensino e aprendizagem, suscita reflexões que norteam os passos deste trabalho, possibilitando 

estabelecer relações com a atual situação dos espaços de educação infantil no Brasil.     

Com a chegada dos jesuítas ao Brasil, deu-se início ao processo educacional do País. 

Foi através da Companhia de Jesus que, em 1549, foram desenvolvidas as primeiras ações 

pedagógicas voltadas para a infância com o objetivo de catequizar as crianças, ou seja, educar 

para a fé católica e para a submissão. A pedagogia jesuítica utilizava o castigo, a disciplina, o 

medo e a autoflagelação como pontos chaves das suas ações pedagógicas. De acordo com 

Vasconcellos (2005, p. 37), a Igreja Católica nesse período tinha como representação da 

infância a criança mística e a criança que imita Jesus: 

 

A criança mística era identificada por suas qualidades individuais. Como 
um “pequeno” Jesus, a criança é capaz de passar por dores e agonias físicas. 
Dessa junção, surge o mito da criança-santa. Foi a partir dessa concepção 
santificada que os jesuítas elegeram a criança como um dos alvos principais 
de sua pedagogia. 
 
A alma infantil era considerada um “papel em branco”, “uma tábula rasa”, 
uma “cera virgem”, facilmente moldável, na qual qualquer coisa poderia ser 
escrita. A infância é considerada momento ideal do processo de aculturação 
efetivada por meio da catequese e a família também poderia ser atingida 
através da criança. 
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A organização social e econômica no Brasil escravocrata é responsável pela divisão 

da população infantil em dois grupos: a criança da casa-grande e criança escrava. Essa divisão 

promove a distância entre as crianças, pois o tratamento dispensado, a inserção social e a 

educação ministrada são diferenciados e até negados. À criança negra era negado o direito à 

infância, não possuía sequer o direito ao leite e aos cuidados maternos, além de ser 

completamente anulada no meio social. É nesse contexto que se dá o alto índice de 

mortalidade infantil. Na visão de Vasconcellos (2005), até os cinco anos a criança era 

considerada um anjo, portanto, para os pais, a morte de uma criança não era vista como 

tristeza, e sim, como consolo. Contraditoriamente, a criança de cinco a dez anos é vista como 

“menino-diabo”, por causa de suas brincadeiras e traquinagens. A partir dos dez anos, a 

criança passa a ser considerada como um adulto em miniatura e lhe são atribuídos diversos 

tipos de imposições que precisam ser respeitadas e cumpridas. 

A rigidez do regime de escravidão desenvolveu nas mulheres negras o sentimento de 

não desejar ter filhos ou de abandoná-los para não assistir a exploração das crianças. Com as 

mães brancas pobres não era muito diferente, tinham liberdade, mas não tinham condições de 

sobrevivência, levando-as a dar ou abandonar os filhos nas ruas. Vasconcellos (2005, p. 43) 

enriquece estas afirmações, quando menciona: 

 

No século XVII, as autoridades governamentais do Brasil passaram a 
enfrentar o abandono, procurando dar assistência à criança rejeitada. Com 
esse propósito, algumas Câmaras Municipais passaram a incluir, nas suas 
despesas, os gastos com a criação dos enjeitados – prática que já era muito 
utilizada em Portugal. 
 
 

Ainda segundo a referida autora, essa prática de atendimento às crianças enjeitadas 

incentivou as autoridades públicas a fundar, em diversos estados brasileiros, a Casa dos 

Expostos, também conhecida como “Casa da Roda”, com o objetivo de salvar a vida dos 

bebês enjeitados, direcionando-os depois de crescidos para o trabalho produtivo e forçado. A 

primeira Casa de Expostos da Bahia foi fundada em 1726, recebendo crianças pobres e sem 

legitimidade de seus nascimentos. Eram recebidas crianças de todas as etnias, brancas, 

mestiças e negras. É importante ressaltar que os objetivos da Casa dos Expostos não foram 

completamente atingidos devido às condições precárias de atendimento. 

Como vivemos em uma sociedade em constantes mudanças sócio-políticas e 

econômicas, os sentimentos e as concepções de criança, de infância e de família vão se 
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transformando de acordo com o seu contexto histórico e com a organização da sociedade. De 

acordo com Kramer (2006), até o século XVI era muito alta a taxa de mortalidade infantil, 

traduzindo-se em uma situação natural, e quando a criança conseguia sobreviver era 

automaticamente passada para o mundo adulto. A partir deste século, com os avanços 

científicos, a vida das crianças foi prolongada, principalmente para a classe dominante, que 

tem melhores condições financeiras. Vale ressaltar que, até os tempos atuais, a mortalidade 

infantil é maior nas classes dominadas. 

Na contemporaneidade, o sentimento de infância, segundo Kramer (2006), está 

relacionado às ações dos adultos. Por um lado, a criança é percebida como um ser ingênuo, 

inocente e gracioso e por outro é vista como um ser imperfeito e incompleto, que necessita ser 

educada. Neste sentido, a família passa a assumir uma nova postura em relação à criança, 

surgindo na sociedade uma outra concepção de família. Este olhar lançado para a infância vai 

resultar numa dupla atitude dos adultos: preservar a criança da corrupção social mantendo sua 

inocência e fortalecê-la desenvolvendo o seu caráter. Daí surge a afirmativa de que todas as 

crianças são iguais, extraindo, a partir desse contexto, o conceito de criança como essência, 

desarticulada da existência. Essa concepção é fruto da organização social da classe 

dominante. Assim, destaca a referida autora: “Encarar a infância dentro da sociedade de 

classes significa que não existe “a” criança, mas sim indivíduos de pouca idade que são 

afetados diferentemente pela sua situação de classe social” (KRAMER, 2006, p. 18). É 

importante ressaltar que, na sociedade capitalista, com o pleno desenvolvimento industrial, a 

criança deixa o papel de produtor exercido no período feudalista para se tornar alguém que 

precisa de cuidado, de escola e de preparação para o futuro. 

A trajetória histórica da educação das crianças pequenas no Brasil está relacionada 

com as mudanças ocorridas nos diferentes setores sociais e aparece de forma mais definida a 

mais ou menos cento e cinqüenta anos. Todavia, foi a partir da década de 30 que o setor 

público assumiu com maior responsabilidade a educação infantil, porém não encontra apoio 

na legislação, a qual não trata a questão com seriedade, permitindo ambigüidades na 

interpretação. Nesse período, a criança é tratada como se fosse um problema isolado, 

desvinculado da organização social e do contexto histórico no qual está inserida.  

A concepção de infância no cenário da pedagogia tradicional e nova apresenta-se 

com perspectivas diferenciadas, embora ambas tratem a criança como um ser abstrato. Apesar 

dos estudos realizados pela Psicologia, segundo Kramer (2006, p. 22), “A concepção de 

infância elaborada pela pedagogia nova torna possível o surgimento de uma psicologia 
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científica da criança e de um método genético a partir do qual a criança deve ser 

compreendida em função do seu passado individual”. 

Para reafirmar estas colocações, é necessário ainda recorrer a Kramer (2006, p. 22): 
 
 

Para a pedagogia “tradicional”, a natureza da criança é originalmente 
corrompida: a tarefa da educação é discipliná-la e inculcar-lhe regras, 
através da intervenção direta do adulto e da constante transmissão de 
modelos. 
 
A pedagogia “nova” ou “moderna”, ao contrário, concebe a natureza da 
criança como inocência original: a educação deve proteger o natural 
infantil, preservando a criança da corrupção da sociedade e salvaguardando 
sua pureza. A educação não se baseia na autoridade do adulto, mas na 
liberdade da criança e na expressão de sua espontaneidade. 

                           

A expansão da pré-escola ocorreu apenas após a Segunda Guerra Mundial, com a 

utilização de programas compensatórios para atender as necessidades advindas da guerra: 

mães trabalhando na produção para substituir financeiramente os pais que se encontravam na 

luta, preocupação com as necessidades alimentares, emocionais e sociais das crianças, entre 

outras. Neste período, foi instalado o caráter assistencialista da pré-escola e tornou-se 

evidente a influência das teorias psicanalítica e do desenvolvimento da criança na prática pré-

escolar, com o objetivo de minimizar as seqüelas do tipo frustração, agressão e ansiedade 

causadas pela guerra. Kramer (2006) salienta que foi a partir deste contexto que nos anos 50 

são redescobertos os trabalhos de Montessori, Piaget e Vygotsky, ao tempo em que cresce o 

interesse dos estudiosos da aprendizagem pelo desenvolvimento dos aspectos cognitivos e da 

linguagem, bem como a interferência dos primeiros anos de vida na educação futura.   

O desenvolvimento da educação infantil no Brasil traz em seu bojo os resquícios de 

uma educação compensatória. Na visão de Kramer (2006), o conceito de educação 

compensatória teve sua origem em Pestalozzi e Froebel. Este deu início aos jardins de 

infância nas favelas alemãs, expandido por Montessori, que desenvolveu trabalhos de 

educação pré-escolar voltados para crianças pobres e de favelas italianas e por McMillan, que 

destacou a necessidade de assistência médica e dentária para as crianças. Estes educadores 

acreditavam que a pré-escola era uma forma de vencer a pobreza.  

Os programas implementados nas escolas infantis a partir da década de 60 

apresentam uma abordagem voltada para compensar as crianças das diversas dificuldades 

vivenciadas por elas na sociedade. Como o objetivo da educação voltada para a infância não é 

o de preencher as lacunas sociais e econômicas, os resultados desses programas são sempre 
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insatisfatórios. Os primeiros passos para o crescimento da educação infantil foram dados na 

década de 70, objetivando, ainda, atender as famílias trabalhadoras e pobres.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi garantido à criança 

pequena, de 0 a 6 anos, o direito à educação e o acesso a creches e pré-escolas, o que 

representou um grande avanço para a sociedade. Essa conquista significou mudanças na 

concepção de educação infantil, deixando de ser vista como “caridade” para a população 

pobre, passando, ainda que apenas legalmente, para dever do Estado e direito da criança. A 

partir da Constituição, novos olhares foram lançados à educação das crianças pequenas, 

estudos, pesquisas e ações da sociedade civil organizada foram dando direcionamentos e 

organização ao trabalho educativo na infância. 

Com as mobilizações da sociedade civil organizada e com as ações governamentais, 

a partir dos anos 90 foi se acelerando o crescimento das políticas públicas para a educação 

infantil. Em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente para dar amparo legal 

aos direitos da criança e, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional incluiu a 

educação das crianças de 0 a 6 anos como primeira etapa da educação básica, assegurando a 

divisão por faixa etária, ou seja, as crianças de 0 a 3 anos fazem parte da creche e a população 

de 4 a 6, anos da pré-escola.  

A separabilidade creche e pré-escola cria um transtorno na educação infantil que 

perdura até os dias atuais. A creche sempre esteve e continua, na maioria dos municípios, 

situada no campo assistencial apresentando como ações predominantes os cuidados físicos, a 

saúde e a alimentação. Dessa forma, a maioria das creches não possui profissionais 

qualificados (muitos não têm nem o ensino médio), não possui proposta pedagógica, não 

dispõe de espaços, mobiliários, brinquedos e recursos pedagógicos adequados à criança 

pequena. Enfim, estas instituições não têm caráter educativo e nem objetivos educacionais, 

estão completamente voltadas para a assistência e para o cuidado. 

 

 

2.1.2 Historicizando a arquitetura escolar 

 

 

Compreendendo o conhecimento como um processo subjetivo de construção que 

acontece na coletividade, num determinado espaço histórico-cultural, social e político, é 

possível afirmar que as arquiteturas escolares são resultados de todo um processo histórico e 
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do contexto político de cada época. O momento atual exige dos profissionais da educação, 

uma revisão de conceitos pré-estabelecidos pela sociedade, pois se está vivenciando um 

processo político democrático e um novo contexto educacional, no qual a construção do saber 

se dá para além dos muros da escola. O espaço escolar nos moldes que se tem já não atende às 

expectativas de uma nova geração e não colabora com a construção do conhecimento e com a 

formação do cidadão.  

Nos estudos realizados por Frago e Escolano (1998), a educação possui uma 

dimensão espacial e temporal e a ocupação desse espaço se constitui como lugar. A diferença 

está em que o espaço se projeta e o lugar se constrói. A localização da escola é, por si mesma, 

uma variável decisiva do programa cultural e pedagógico comportado pelo espaço e pela 

arquitetura escolar. Nesse sentido, a arquitetura escolar deve ser vista como uma forma 

silenciosa de aprendizagem e de ensino. 

A questão dos espaços destinados às instituições de educação infantil foi muito 

valorizada no passado, principalmente em outros países. A exemplo, Oliveira (2007, p. 73, 

74) destaca que o médico belga Ovídio Decroly e a italiana Maria Montessori, médica 

psiquiatra, preocupados com a educação das crianças e com o seu desenvolvimento, além de 

sistematizar atividades com uso de materiais construídos especialmente para crianças 

pequenas, também voltaram suas atenções para os espaços das creches e pré-escolas. Decroly 

projetou uma metodologia de ensino com atividades didáticas voltadas para o funcionamento 

psicológico global e para o interesse da criança. Montessori chegou a organizar um espaço 

educativo para as crianças de classes populares, o qual foi chamado de Casa das Crianças. 

Ambos fazem parte do quadro de profissionais que, com suas propostas, contribuíram de 

forma significativa com a educação infantil no século XX.  

No Brasil, a atenção para a questão dos espaços educativos para crianças pequenas 

foi muito maior quando foram criados os primeiros ambientes para a educação infantil. Com o 

passar dos tempos, foram se ampliando as políticas de desvalorização da educação para 

crianças de 0 a 6 anos, bem como dos seus profissionais e aumentando o descaso para com os 

espaços de ensinar e aprender dessa faixa etária, o que veio comprometer o desenvolvimento 

infantil.  

A história da arquitetura escolar está vinculada à história da educação brasileira. As 

escolas públicas funcionavam em espaços completamente inadequados e em precárias 

condições. De modo geral, eram alugadas ou emprestadas ao poder público casas, garagens, 
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salões das igrejas e até mesmo a sala da casa do professor2. Esses espaços, na maioria das 

vezes, não possuíam o mínimo necessário para o desenvolvimento das atividades educativas. 

Não tinham iluminação e ventilação adequadas, não ofereciam condições de higiene, às vezes 

não possuíam sequer banheiros para os alunos, muito menos mobiliários e recursos para o 

trabalho pedagógico. 

A construção dos primeiros edifícios específicos para o funcionamento das escolas 

públicas começa a acontecer a partir do período republicano, quando é iniciado o novo regime 

político acirrando o processo de democratização do ensino brasileiro e dando à escola básica a 

função de transformar o homem comum. Porém, poucos edifícios foram construídos 

obedecendo às normas da arquitetura moderna. Os recursos disponibilizados para a infra-

estrutura eram insuficientes para a construção de prédios escolares que atendessem às 

necessidades educacionais e, o mais grave, os edifícios eram projetados sem qualquer 

articulação com a proposta pedagógica. Com o objetivo de elevar o poder público, era 

construído um ou outro edifício escolar em estilo exuberante e monumental sem apresentar 

características práticas, racionais e educacionais. Esta é uma marca que persiste até os dias 

atuais na maioria dos governos brasileiros. 

A arquitetura escolar não acompanhou o desenvolvimento da pedagogia. Não existia 

a realização de um trabalho integrado entre pedagogos, engenheiros, arquitetos e autoridades 

do poder público. A maioria das escolas se apresentava como um bloco de salas de aula que, 

na visão de Mello (1970, p. 31), era assim projetada: 

 

[...] uma escola era apenas um conjunto de salas de aula, todas iguais, sem a 
menor preocupação de funcionabilidade e bem-estar. Jamais se atentara 
para a insolação, a ventilação e a iluminação e muito menos se cogitava da 
especificidade de salas de aula destinadas a outras atividades escolares tais 
como a educação física, os trabalhos manuais, etc. Contudo, como uma 
escola não pode ser apenas um ajuntamento de salas iguais escondidas sob 
fachada monumental, ficou popular na época a expressão “caverna escolar”, 
que bem descrevia os edifícios construídos. Muitas vezes o arquiteto 
procurava criar um pseudo “ambiente artístico” para a criança, projetando, 
então, entradas, saguões e corredores com dimensões exageradas e 
iluminação insuficiente, de aspecto patético ou mesmo lúgubre. Ora as 
construções pareciam castelos, ora palácios: ora eram em “estilo gótico”, 
ora “renascentistas”, ou “barrocas” – enfim, havia de tudo, menos escolas. 

 

                                                 
2 Experiência vivenciada por mim há quarenta anos. Os meus primeiros anos de estudo aconteceram na casa da 
minha professora. 
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Ainda nesse sentido, Mello (1970, p. 33) apresenta as seguintes características para a 

arquitetura escolar no século XIX: 

 

a) Dimensões exageradas do edifício, em evidente e completo desacordo 
com a escola infantil; 
b) Planta sem funcionabilidade, disposição ilógica e anti-natural das 
peças; 
c) Arquitetura formalista e convencional, preocupação de fachadismo em 
detrimento das finalidades do prédio. 

 
 

No final do século XIX, os engenheiros e arquitetos começaram a despertar para 

algumas questões em relação à arquitetura das escolas, procurando resolver problemas ligados 

à higiene, ventilação e iluminação dos prédios escolares. Porém, só a partir da segunda década 

do século XX é que se ampliaram as preocupações com os espaços escolares, começando a 

ser projetados à luz das novas teorias pedagógicas.  

No tocante aos jardins de infância, a arquitetura dos seus espaços passou pelos 

mesmos problemas das construções escolares de modo geral, além de funcionar quase sempre 

no mesmo espaço da escola elementar, sem oferecer, às crianças pequenas, suporte para as 

necessidades básicas. A partir de 1920, com as teorias de Froebel na Alemanha e de 

Montessori na Holanda foram dadas atenções especiais à arquitetura das escolas infantis. 

Também na Inglaterra, foi acentuado o desenvolvimento dos jardins de infância, 

principalmente após a Segunda Guerra Mundial para dar suporte às crianças de 2 e 3 anos que 

necessitavam de atenção e cuidados em função das seqüelas pós-guerra.  

No Brasil, merece destaque o jardim de infância projetado por Francisco Bolonha 

em 1952: na planta foi reservada uma grande parte da área para um parque infantil, uma 

concha acústica e um “play-ground” (MELLO, 1970). 

Ainda nesse contexto, ressalta Mello (1970, p. 69): 

 

Considerando-se o espaço como o denominador comum entre a arquitetura 
e o ensino, as áreas e equipamentos necessários ao ensino para a realização 
de seus objetivos são organizados e distribuídos pela arquitetura que, assim, 
reflete o tipo de educação ministrada nas escolas. E como a criança não é 
objeto, mas o centro da educação, também o será para o próprio prédio. 
Portanto, a arquitetura das escolas deverá ser feita na escola infantil, não 
procurando mais monumentalidade artificial, que foi um dos seus grandes 
males. 
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Portanto, a construção escolar representa os valores históricos, culturais e políticos 

de uma sociedade, além de refletir os objetivos educacionais do sistema político e econômico 

vigente. O espaço escolar não é apenas um local onde se processa a atividade de ensino, mas 

um dos meios eficazes para a realização de toda a ação pedagógica com fins educativos. 

Dessa forma, a organização espacial de um ambiente escolar é fundamental para o projeto de 

qualquer estabelecimento educativo que prime pela qualidade do desenvolvimento humano e 

pedagógico do indivíduo. 

 

 

2.1.3 Anísio Teixeira: um capítulo especial na história da arquitetura escolar 

 

 

Por isso estou seguro de que não estamos aqui 
para discutir, como é tanto do nosso gosto, a 
educação dos poucos, a educação dos 
privilegiados, mas a educação dos muitos, a 
educação de todos, a fim de que se abra para o 
nosso povo aquela igualdade inicial de 
oportunidades, condição mesma para a sua 
indispensável integração social. 

Anísio Teixeira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1- Anísio Teixeira 
 

 
Não se pode falar de educação e arquitetura escolar sem reservar a Anísio Spínola 

Teixeira (Figura 1) um lugar especial nessa construção. Anísio é baiano, nasceu na cidade de 
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Caetité, estudou em colégios dos jesuítas na Bahia, fez o curso superior no Rio de Janeiro em 

Ciências Jurídicas e Sociais e entrou para a área da educação em 1924, tornando-se um líder 

em defesa da reconstrução educacional da escola pública. Intelectual, escritor, professor de 

curso normal e superior, administrador escolar são algumas das atividades desenvolvidas por 

Anísio Teixeira, as quais lhe oportunizaram as reais condições para discutir e buscar 

alternativas para colocar o país na trilha do desenvolvimento social, cultural e educacional.  

A sua participação intensa nas lutas políticas e nas discussões teóricas, sua garra e 

determinação o tornaram conhecido como construtor da educação pública e um dos mais 

renomados intelectuais brasileiros. Monarcha e Mota (2001, p. 15) reforçam a importância 

deste grande pensador ao salientar: 

  

Promotor de uma viragem decisiva nos rumos da educação brasileira, o 
pensamento e a obra de Anísio Teixeira, outrora projeto de modernidade, 
tornaram-se legado que ainda ressoa no que hoje podemos chamar de 
“tradição pedagógica liberal brasileira”. E cremos que, necessariamente, a 
análise e interpretação do projeto anisiano – agora legado e tradição –, 
produzido na encruzilhada dos tempos modernos, mais do que exercício de 
comparação entre o passado e o presente, pode ser uma plataforma 
privilegiada para a compreensão da atual realidade brasileira.  

  

Anísio Teixeira não tinha partido político, legislava em favor do povo brasileiro, da 

democracia, da harmonia de interesses individuais e coletivos e da inclusão do País na era da 

modernidade. Em 1930, Anísio se torna um dos líderes incansáveis dos Pioneiros da 

Educação Nova, movimento em defesa da reconstrução da educação nacional, alicerçado em 

novas bases teóricas e democráticas com o objetivo de atender as exigências do mundo 

moderno. De acordo com Araújo, Mota e Britto (2001), este Manifesto se constituiu em 1932 

no principal marco de luta pela escola pública, laica e gratuita no Brasil.  

A Reforma Anísio Teixeira, por apresentar-se inovadora e arrojada, trouxe para ele 

graves conseqüências; ele foi considerado pelos católicos como comunista, subversivo e 

populista, sofreu ameaças, perseguições e, por conta destas questões, foi obrigado a passar dez 

anos refugiado no interior da Bahia, afastado de suas atividades pedagógicas, reiniciando em 

1946. A partir daí, assumiu os seguintes cargos, os quais merecem destaque especial: 

 

• 1946: Conselheiro Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO); 
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• 1947: Secretário de Educação do Estado da Bahia3; 

• 1951: Secretário Geral da Campanha de Aperfeiçoamento do Pessoal do 

Ensino Superior (CAPES); 

• 1952: Diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)4; 

• 1964: Reitor da Universidade de Brasília (UnB); 

• 1966: Consultor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

 

Ao longo de sua trajetória Anísio deixou fortes marcas não apenas como intelectual, 

pensador, construtor da educação pública, mas também como idealizador de projetos 

arquitetônicos para as escolas, construindo verdadeiros modelos para a organização do 

sistema educacional brasileiro. As idéias anisianas projetadas a partir de 1930 permanecem 

presentes na contemporaneidade sendo alvo de grandes debates e pontos de luta em defesa da 

escola pública e de uma educação de qualidade para todos. É destaque especial na reforma 

educacional de Anísio Teixeira a política de edificações escolares, criando alguns setores 

específicos para tratar do planejamento da arquitetura escolar.  

Para Anísio Teixeira, arquitetura e educação fazem parte do mesmo diálogo e que, 

sem espaços físicos e instalações adequadas, não pode haver trabalho educativo, pois a base 

física é preliminar para qualquer programa educacional. Partindo dessas concepções, ao 

assumir, em 1946, a pasta da Educação e Saúde, na Bahia, Anísio apresentou uma proposta de 

educação inovadora que o projetou internacionalmente e em 1950 foi inaugurado o Centro 

Popular de Educação Carneiro Ribeiro – Escola Parque de Salvador5, com capacidade para 

receber quatro mil alunos. O currículo desta escola foi pensado para promover a formação 

intelectual e social dos estudantes, oferecendo um leque de opções que contribuem para a 

qualidade do ensino e para desenvolver as capacidades humanas do pensar, sentir e agir. O 

Centro Educacional foi estruturado para funcionar em regime de tempo integral visando 

contemplar a totalidade do desenvolvimento humano. Assmar (2001, p. 93), ao se reportar a 

esta obra, afirma que se trata de: 
                                                 
3 Nesta gestão, cria em 1950 o Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque de Salvador, discutido mais 
à frente. 
4 Anísio permaneceu neste cargo de 1952 até 1963. 
5 Fiz uma visita à Escola Parque em novembro de 2007 para conhecê-la. O que foi visto parece um sonho na 
educação brasileira. Mais incrível ainda é ter sido projetado há 58 anos. A escola encontra-se estruturada em 
núcleos: Alimentação, Esportes (quadras, vestiários etc.), Artes (serigrafia, carpintaria, cabeleleiro, 
confeitaria...), Artes Visuais, Atividades Laborais, Atividades Esportivas, Informação, Jardinagem, 
Administração. Possui um Centro Profissional com especialização em Pintura em madeira, tecido, tela, cerâmica 
etc. Ainda possui Teatro para atividades culturais, Biblioteca e diversas Praças. Sonho real e possível às escolas 
do nosso País.  
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[...] um complexo educacional avançado, formado por uma Escola Parque 
(núcleo das ações integradoras – atividades de socialização, educação pelo 
trabalho, práticas desportivas, culturais e artísticas, higiene, entre outras) e  
quatro Escolas-Classe (destinadas aos trabalhos dos conteúdos curriculares 
exigidos pela legislação vigente).  

 
 

É interessante ressaltar que uma das marcas mais fortes do Centro Popular de 

Educação Carneiro Ribeiro é que não havia reprovação. A escola foi organizada visando a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a classificação era feita dentro da própria 

escola. O que era praticado naquela época atende às exigências legais de hoje. Anísio era 

prático, determinado e tinha uma ousadia invejável. Procurava realizar todas as ações 

planejadas de forma organizada, contextualizada e com qualidade, tornando a escola um 

espaço agradável para os educandos, com o exercício de práticas integradoras, mediadoras da 

construção da cidadania e da ascensão social do indivíduo. De acordo com Assmar (2001, p. 

94), a organização pedagógica visava: 

 

- interação da escola com a comunidade e a instalação de uma gestão 
colegiada; 
- instalação de práticas essenciais à convivência social saudável e 
democrática; 
- instituição do almoço escolar coletivo, que reunia os 4.000 alunos na 
Escola Parque, num processo educativo, onde todos se alimentavam 
sentados à mesa, utilizando pratos, copos e talheres; 
- formação do hábito de tomar banho num projeto de balneário coletivo. 

 

As idéias de Anísio Teixeira, constituem um legado importante para a educação 

nacional. O seu plano de edificações escolares atendia aos anseios dos cidadãos desde o pré-

escolar até a universidade. O seu modelo arquitetônico tinha como objetivo garantir o 

princípio da dignidade à educação, onde os espaços educativos eram planejados para oferecer 

as condições para assegurar a qualidade do conhecimento. Nessa vertente, assevera Assmar 

(2001, p. 96): 

 

Assim, as salas de aula e as oficinas de trabalho eram espaços verdadeiros 
onde o aluno tinha a possibilidade de realizar concretamente a 
aprendizagem em um prédio escolar projetado e elaborado 
arquitetonicamente em consonância com a cultura local e com a 
possibilidade de nele ser desenvolvido um projeto pedagógico que 
estivesse, também, em consonância com as exigências educacionais 
mundiais. Espaços adequados, professores capacitados e materiais 
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disponíveis eram pontos fundamentais da proposta. Enfim, a pedagogia 
estava presente em todos os ângulos do projeto. 

 
 

Para Anísio Teixeira a escola pública é a grande reguladora social, responsável por 

uma nova ordem nacional mais justa e mais humana. Nesse sentido, a escola não pode estar a 

serviço de classe alguma, mas a serviço do sujeito, procurando engajá-lo no processo social 

pela via educacional. Portanto, a verdadeira democracia só é possível através da escola, pois 

esta é o instrumento de formação econômica e social do homem. Assim, ressalta Teixeira 

(1935, p. 181, 185): 

 

Só existirá uma democracia no Brasil no dia em que se montar, no Brasil, a 
máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. 
Mas não a escola pública sem prédios, sem asseio, sem higiene e sem 
mestres devidamente preparados e, por conseguinte, sem eficiência e sem 
resultados. Não a escola pública mais ou menos abandonada, sem prestígio 
social, ferida em suas forças de atuação moral e intelectual e existindo 
graças a penosa e quase única abnegação de seus modestos servidores. E 
sim a escola pública rica e eficiente, destinada a preparar o brasileiro para 
vencer e servir com eficiência dentro do país. Essa nova escola pública – 
menina dos olhos de todas as verdadeiras democracias – não poderá existir, 
no Brasil, se não mudarmos a nossa orientação com respeito aos orçamentos 
do ensino público. 

 

Anísio Teixeira é um marco na história da educação brasileira. Sua luta incessante 

viabilizou políticas públicas de valor imensurável, fundamentadas em princípios democráticos 

e socializadores. Anísio contribuiu com a organização do sistema educacional brasileiro de 

1920 a 1960 deixando registros significativos e atuais do processo de construção da escola 

pública. As discussões contemporâneas contemplam as idéias anisianas e os princípios 

norteadores das suas propostas, a exemplo: democratização do ensino, municipalização da 

educação, capacitação dos profissionais da educação, qualidade educacional, descentralização 

da educação, entre outros. 
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2.2 A legislação brasileira e as políticas públicas de educação infantil: onde está o espaço 

de ensinar e aprender? 

 

      
2.2.1 A legislação brasileira privilegia os espaços de ensinar e aprender de Educação Infantil? 

 

 

Conhecer as políticas públicas para a educação infantil, seus avanços e entraves é 

essencial para o alcance do objetivo central desta pesquisa: analisar os espaços de ensinar e 

aprender das instituições de educação infantil e diagnosticar a sua interferência nos processos 

de ensino e aprendizagem. A distância criada e efetivada ao longo da história da educação das 

crianças pequenas entre a legislação e a realidade brasileira reflete bem o momento 

vivenciado hoje pelas instituições infantis em relação aos processos de aprender e ensinar, a 

separabilidade cuidar e educar e, principalmente, aos espaços de realização do trabalho 

educativo. 

A educação infantil no Brasil sempre esteve à margem do sistema educacional 

brasileiro, das políticas públicas voltadas para a área e das ações educacionais traçadas pelos 

órgãos federais, estaduais e municipais. A luta para torná-la um direito da criança se iniciou 

apenas em 1975 com a ação do Ministério da Educação e Cultura – MEC de realizar o 

primeiro Diagnóstico Nacional da Educação Pré-escolar. Uma outra ação que merece 

destaque foi a de reservar o ano de 1979 como Ano Internacional da Criança. A partir daí, 

foram ampliando-se as políticas para a educação infantil. Merecem destaque a Constituição 

Federal/1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente/1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional/1996. A legislação brasileira, no tocante à educação infantil, apresenta 

avanços, entraves e retrocessos, além disso, uma grande parte dos avanços ainda se encontra 

apenas na lei, nas ações se tem muito para fazer.  

Nos últimos anos, a educação infantil brasileira vem ganhando consistência em nível 

de conhecimento, da formação e atuação profissional e de políticas públicas. As legislações 

atuais priorizam a integração das creches e pré-escolas aos sistemas educacionais, o 

desenvolvimento global da criança, a formação específica dos profissionais e a articulação 

com a comunidade externa, principalmente com a família. Não se tem avançado mais porque 

ainda permanece a distância entre a legislação e a realidade. Como exemplo desse divórcio, 

encontram-se as ações da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM e o Estatuto 
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da Criança e do Adolescente - ECA; a ampliação de 08 para 09 anos do ensino fundamental, 

quando ainda há mais de dois milhões de crianças fora da escolaridade obrigatória, sem falar 

dos problemas causados à proposta pedagógica, tanto para as crianças de 06 anos do ensino 

fundamental como para as de 05 anos da pré-escola; a criação de diretrizes amplas e a falta de 

recursos para a operacionalização das propostas, a exemplo o Plano Nacional de Educação – 

PNE/2001; a exigência da LDBEN nº 9.394/96 no que se refere à formação dos professores e 

a falta de investimento do governo para oferecer condições aos profissionais de cumprir a lei; 

etc. 

Dessa forma, em vez de assegurar os avanços legais na educação, aumentam-se os 

retrocessos causados, ora pela não implementação da lei, ora pela ausência de legislação 

complementar e ora pela falta de compromisso do Estado. A política federal da década de 90 

direciona as reformas educacionais para priorizar o ensino fundamental, a criação do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF/96 é um exemplo desta política, não levando em consideração a importância da 

educação infantil para o desenvolvimento da criança nas séries subseqüentes.  

Todas essas questões impedem o avanço e a democratização da educação infantil. 

Para caminhar de forma mais humana e democrática na educação das crianças pequenas, é 

preciso avançar nas mudanças de concepções acerca da criança, da infância, do 

desenvolvimento infantil, da educação e dos seus profissionais, do papel do Estado, da 

sociedade e da família. É necessária a integração das forças existentes na sociedade e o 

envolvimento das diversas esferas do governo. 

Fazer uma retrospectiva das políticas públicas para educação infantil no Brasil nos 

remete a acompanhar os avanços e entraves do processo histórico-político em termos legais. 

Neste sentido, destaca-se a Constituição Federal de 1988, a qual representa um marco na 

história social e política do Brasil, estabelecendo o caráter universal das políticas de educação 

e saúde. A partir da promulgação da Constituição, foram criadas novas leis para garantir os 

direitos dos homens e, pela primeira vez na história do País, foi declarada à criança a sua 

cidadania, além de assegurar o caráter educativo das creches e pré-escolas. Assim se 

pronuncia a Constituição acerca da educação infantil: 

 

Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
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além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

A década de 90 foi promissora para o campo da educação infantil. Um dos grandes 

destaques foi o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/90, considerado por muitos 

legisladores e educadores como uma das leis mais avançadas do mundo, garantindo à criança 

proteção, segurança e amparo legal. Confirmando estas afirmações, destacam-se: 

 

Art. 53 – A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 
 
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 
Art. 54 – É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de 
idade. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n. 9.394/96, até o 

momento atual, é a grande referência para a organização do sistema educacional do Brasil, 

responsável pelos enormes avanços educacionais, apesar de alguns equívocos. A referida 

LDBEN disciplina a educação oferecida em todos os níveis, além de integrar a educação 

infantil ao sistema de ensino, colocando-a como a primeira etapa da educação básica. Além de 

quebrar a separabilidade entre cuidar e educar, objetiva a formação integral da criança e exige 

que os profissionais da educação das crianças pequenas tenham formação mínima de nível 

médio. Portanto, ao referir-se à educação infantil, assim pronuncia a lei: 

 

Art. 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. 
 
Art. 30 - A educação infantil será oferecida em:  
 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade;  
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.  
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No tocante aos critérios de qualidade para a infra-estrutura das unidades de 

educação infantil, a LDBEN/96 não se pronuncia, trata apenas de referendar na alínea II do 

artigo 70 que os recursos públicos destinados à educação devem ser aplicados na manutenção 

e no desenvolvimento do ensino público: 

 

Art. 70 – Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos 
básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo 
que se destinam a: 
 
II – aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino. 

 

A legislação deixa claro que a responsabilidade da educação infantil está a cargo 

dos municípios, mas a implementação das mudanças exige que os sistemas de ensino atuem 

em regime de colaboração. Segundo Machado (2005, p. 38), 

 

Cabe à União a coordenação da política nacional de educação, articulando 
os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva 
e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Cabe aos 
estados, entre outras atribuições, elaborar e executar políticas e planos 
educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de 
educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. 
Aos municípios compete organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas 
e planos educacionais da União e dos estados e oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas, entre outras atribuições.  

  

O documento Subsídios para Credenciamento e Funcionamento de Instituições de 

Educação Infantil/1998 destaca a organização dos espaços das escolas de educação infantil 

como essencial ao desenvolvimento das crianças e que a qualidade do trabalho pedagógico 

depende da forma como o ambiente é utilizado pelas crianças e pelos adultos. O texto deixa 

claro que o espaço físico expressa a pedagogia adotada pelas instituições. Recomenda, ainda, 

que sejam criados Conselhos de Educação dos estados e dos municípios para assumir a função 

de órgão fiscalizador normativo, deliberativo e de controle social para manter a qualidade dos 

espaços educacionais. Percebe-se aí o surgimento de passos mais concretos acerca da 

valorização dos espaços de ensinar e aprender das crianças. 
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No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI/98, o espaço 

físico é tomado como uma organização que deve levar em conta as necessidades das crianças 

e as atividades desenvolvidas pelos professores. A qualidade dessas ações depende das 

relações estabelecidas entre as crianças, entre estas e os adultos e entre os objetos. O RCNEI 

não enfatiza de forma contundente a questão da organização dos espaços de ensinar e 

aprender da educação infantil, apesar de ressaltar que o ambiente e tudo que faz parte dele 

atuam como um importante instrumento de aprendizagem e mediadores de práticas educativas 

de qualidade. 

A Resolução CEB Nº 1, de 07 de abril de 1999, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil e define pontos fundamentais para a construção e 

organização das propostas pedagógicas para as instituições de educação infantil. Esta é mais 

uma das políticas públicas brasileiras com a intencionalidade de ampliar a qualidade da 

educação das crianças pequenas. Em relação aos espaços de cuidar e educar e a sua 

organização, as diretrizes não fazem qualquer referência, apenas legislam a favor da 

integração dos diversos aspectos que formam o todo da criança e dentre eles citam os aspectos 

físicos. Assim reza o inciso III: 

 

III – As Instituições de Educação Infantil devem promover, em suas  
Propostas  Pedagógicas, práticas de educação e cuidados que possibilitem a 
integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 
cognitivos/lingüísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser 
completo, total e indivisível. 

 
 

Em 2000, foi aprovado o documento Diretrizes Operacionais para a Educação 

Infantil, que trata dos espaços físicos e dos recursos materiais para educação infantil 

preconizando que os espaços devem ser coerentes com a proposta pedagógica e com as 

normas da legislação vigente. A estrutura e funcionamento de uma instituição de educação 

infantil devem obedecer às exigências legais no que se refere aos espaços internos e externos: 

localização, acesso, segurança, espaços de aprendizagem, salubridade, saneamento básico, 

condições higiênicas, tamanho, iluminação e ventilação natural, conforto térmico, proteção, 

áreas de recreação, entre outros.              

Vale ressaltar que as maiores e mais recentes leis brasileiras voltadas para a 

educação infantil, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

mais nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para Educação Infantil, não discutem em momento algum a questão da arquitetura 

e pouco tratam da infra-estrutura e da organização dos espaços educativos das instituições de 

educação infantil. Trata-se de uma verdadeira omissão a esta questão, que é de fundamental 

relevância para o desenvolvimento do ser humano. Absurdo maior não pode existir. Será que 

os grandes legisladores desconhecem a interferência dos espaços no processo de construção 

do conhecimento? Ou será mesmo descaso? 

 

 

2.2.2 O Plano Nacional de Educação e os Espaços de Educação Infantil 

 

 

Em 2001, para cumprir as exigências da LDBEN/96, foi criado, depois de muitas 

discussões e desencontros, o Plano Nacional de Educação. O PNE tem respaldo legal na 

Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN, 

aprovada em dezembro de 1996. A LDBEN, em sintonia com a Declaração Mundial de 

Educação para Todos, determinou a elaboração de um plano nacional de educação no prazo 

de um ano, a contar da data da sua publicação. Entretanto, depois de três anos de tramitação 

no Congresso Nacional e muito debate com a sociedade civil organizada e entidades da área 

educacional, o PNE foi sancionado em janeiro de 2001.  

Este plano é um instrumento da política educacional que estabelece diretrizes, 

objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino, para a formação e valorização 

do magistério e para o financiamento e a gestão da educação, por um período de dez anos. Sua 

finalidade é orientar as ações do Poder Público nas três esferas da administração: União, 

estados e municípios, o que o torna uma peça-chave no direcionamento da política 

educacional do País. Os principais objetivos do PNE são a elevação do nível de escolaridade 

da população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a redução das 

desigualdades sociais e regionais e a democratização da gestão do ensino público. 

Para atender aos aspectos legais e às necessidades da população, o PNE tem como 

prioridade a garantia do ensino fundamental obrigatório a todas as crianças de 7 a 14 anos, 

assegurando não apenas o ingresso, mas a permanência na escola e a conclusão deste 

segmento; a erradicação do analfabetismo, priorizando a educação de jovens e adultos; a 

ampliação da educação infantil, do ensino médio e da educação superior; a valorização dos 

professores e o desenvolvimento do sistema de avaliação em todos os segmentos de ensino. 
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No campo da educação infantil, o Plano Nacional de Educação trouxe grandes 

contribuições. Seu principal objetivo é ampliar este segmento com qualidade. Sabe-se que 

ampliar a oferta apenas, como é a prática dos governos neoliberais, não é suficiente: é 

necessário assegurar o acesso e a permanência da criança na instituição e investir na 

arquitetura das escolas infantis, na infra-estrutura, na formação dos profissionais e na 

integração da família no processo de cuidar e educar. Nessa perspectiva, o PNE/20016 

apresenta metas significativas, que sinalizam a oferta e a importância da organização dos 

espaços na formação humana. Dentre os principais objetivos e metas, destacam-se:  

 

Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em cinco anos, a 
30% da população de até 3 anos de idade e 60% da população de 4 e 6 anos 
(ou 4 e 5 anos) e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças 
de 0 a 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos. 

Elaborar, no prazo de um ano, padrões mínimos de infra-estrurura para o 
funcionamento adequado das instituições de educação infantil (creches e 
pré-escolas) públicas e privadas que, respeitando as diversidades regionais, 
assegurem o atendimento das características das distintas faixas etárias e 
das necessidades do processo educativo quanto a: 

            - espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o 
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, 
esgotamento sanitário; 

            - instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 

             - instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 

             - ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, 
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da educação 
infantil, incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o 
brinquedo; 

             - mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

             - adequação às características das crianças especiais. 

A partir do segundo ano deste plano, somente autorizar construção e 
funcionamento de instituições de educação infantil, públicas ou privadas, 
que atendem aos requisitos de infra-estrutura definidos no item anterior; 

Adaptar os prédios de educação infantil de sorte que, em cinco anos, todos 
estejam conformes aos padrões mínimos de infra-estrutura estabelecidos. 

 

                                                 
6 O texto completo do Plano Nacional de Educação/2001 encontra-se no site http://www.planalto.gov.br. 
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Observando a realidade, constata-se que infelizmente os objetivos do Plano Nacional 

de Educação não estão sendo cumpridos, principalmente no que se refere à educação infantil. 

São metas muito amplas e o investimento muito baixo, não conseguindo atender ao que foi 

proposto. No tocante aos espaços escolares, ainda se encontram, no Brasil, principalmente nas 

regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste, diversos municípios com escolas de educação 

infantil completamente inadequadas, em casas alugadas, até mesmo garagens ou galpões com 

divisórias de madeirite, sem ventilação, iluminação precária, salas pequenas e quentes, sem 

abastecimento de água tratada, sem parque infantil, enfim, com péssima infra-estrutura. Em se 

tratando da zona rural, são inúmeras as escolas infantis que não têm energia elétrica, 

saneamento básico e muito menos sanitário adequado.7 Percebe-se claramente que falta 

compromisso político dos governantes, decisões administrativas das secretarias de educação 

municipais, articulação com a sociedade civil organizada e com os demais setores da política 

social. 

 

 

2.2.3 A arquitetura das instituições infantis: o que determinam os Parâmetros Básicos de 

Infra-estrutura para Instituições de Educação Infantil? 

 

 

Não é concebível falar de organização dos espaços de ensinar e aprender das escolas 

infantis sem dar um destaque especial aos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as 

Instituições de Educação Infantil. Esta é uma fonte brilhante de informações, orientações e 

exigências legais para construção de espaços educativos que de fato ofereçam às crianças de 0 

a 5 anos um desenvolvimento saudável, prazeroso e de qualidade e possibilitem aos 

profissionais da educação e demais envolvidos no processo condições para realizar o trabalho 

pedagógico de forma a contribuir com a formação do cidadão. 

Com o objetivo de cumprir o seu papel de propor políticas e diretrizes para a 

educação, o Ministério da Educação e Cultura – MEC, junto à Secretaria de Educação Básica 

– SEB, a Coordenação Geral de Educação Infantil – COEDI, o Departamento de Políticas de  

Educação Infantil e do Ensino Fundamental – DPE, apresentou à sociedade brasileira, em 

2006, os Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de Educação Infantil. Este 
                                                 
7 Como professora do curso de Pedagogia e do curso de Formação de Professores, ministrante da disciplina de 
Estágio Supervisionado em Educação Infantil, foi possível perceber nas minhas andanças por diversos 
municípios a realidade e o descaso para com as escolas infantis, tanto na zona urbana como na zona rural. 
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documento é fruto de uma construção coletiva das políticas públicas para educação infantil 

envolvendo educadores, arquitetos, engenheiros, profissionais de saúde, secretarias 

municipais de educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 

UNDIME, com a finalidade de refletir, planejar e construir espaços adequados para as 

crianças pequenas. 

Os Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de Educação Infantil 

propõem a interação entre as crianças, entre estas e os adultos, o meio ambiente, o espaço 

físico, o projeto pedagógico, de forma a atender o desenvolvimento infantil, suas reais 

necessidades e desejos, garantindo-lhe segurança, autonomia e bem-estar físico, emocional e 

social. Neste sentido, ressalta o referido documento: 

 

Este trabalho, portanto, busca ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, 
visando construir o ambiente físico destinado à Educação Infantil, promotor 
de aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e que 
facilite a interação criança-criança, criança-adulto, e deles com o meio 
ambiente. O espaço lúdico infantil deve ser dinâmico, vivo, “brincável”, 
explorável, transformável e acessível para todos. 
 
 

Este documento apresenta um material amplo, pensado desde os detalhes mais 

simples à estrutura mais complexa de edificações das unidades de educação infantil. Oferece 

sugestões para uma construção de qualidade, direciona a elaboração do projeto orientando os 

passos a serem trilhados e as estratégias necessárias a uma construção que atenda as 

exigências legais e educacionais. Para uma maior clareza da importância dos Parâmetros 

Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de Educação Infantil, faz-se necessário trazer a 

este texto alguns recortes do documento original essenciais ao desenvolvimento desta 

pesquisa. 

Os Parâmetros apresentam sugestões de ações a todos os responsáveis pela 

arquitetura escolar, pelo trabalho a ser desenvolvido nas instituições infantis e pelo processo 

de ensino e aprendizagem. Fazendo um recorte do documento dos Parâmetros Básicos de 

Infra-estrutura para as Instituições de Educação Infantil,8 elencamos as principais exigências 

legais contidas no referido documento: 

 

                                                 
8 O documento na íntegra dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de Educação Infantil 
encontra-se no site http://www.portal.mec.gov.br. 
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• Aos dirigentes municipais de educação 

 

 Criar uma equipe multidisciplinar para a definição de diretrizes de construção e 

reforma das unidades de Educação Infantil; 

 Procurar integrar os responsáveis (engenharia/arquitetura) pela Secretaria de 

Obras com os responsáveis pela Secretaria de Educação (administradores e 

diretores); 

 Considerar o enfoque do desenvolvimento sustentável na arquitetura das 

unidades de Educação Infantil; 

  Considerar critérios de qualidade para a realização das obras em seus vários 

aspectos: técnicos, funcionais, estéticos e compositivos; 

 Proporcionar o diálogo dos diferentes atores sociais envolvidos no 

planejamento e na concepção arquitetônica das unidades de Educação Infantil. 

 

• À equipe multidisciplinar 

  

 Propor diretrizes e desenvolver o esboço inicial de uma concepção arquitetônica 

para a unidade de Educação Infantil, fundamentada na diversidade dos contextos 

físico-geográficos, socioeconômicos e culturais das comunidades locais; 

  Elaborar cadernos e manuais adequados ao uso pelas comunidades locais das 

práticas e dos conceitos relativos a: 1- sustentabilidade na arquitetura das unidades 

de Educação Infantil e a preservação das edificações; 2- métodos participativos 

para a concepção e a manutenção das edificações; 3- normas e recomendações dos 

respectivos conselhos estaduais e municipais, quando for o caso; 

  Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa para oferecer 

cursos e seminários aos planejadores, aos arquitetos e aos engenheiros, aos 

gestores e aos educadores, mostrando a necessidade do projeto colaborativo nas 

unidades de educação, com base nos conceitos de sustentabilidade e escolas 

inclusivas, garantindo os aspectos de acessibilidade universal. 

 

• Aos arquitetos e aos engenheiros 

 

 Atuar a partir das orientações definidas pela equipe multidisciplinar; 
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 Atuar para que a arquitetura das unidades de Educação Infantil seja 

fundamentada na diversidade dos contextos físico-geográficos, 

socioeconômicos e culturais da comunidade local; 

 Realizar estudos, pesquisas e projetos de ambientes educacionais envolvendo a 

localização, a implantação, a avaliação e a reabilitação de edificações; 

 Considerar que o desenvolvimento de unidades de Educação Infantil inclusivas 

requer um maior conhecimento sobre o processo de projeto, procurando uma 

integração entre o usuário, o ambiente construído, o ambiente natural e a 

metodologia educacional. 

 

• Aos gestores e aos demais profissionais da instituição de Educação Infantil 

 

 Encaminhar às autoridades competentes quadro de necessidades e solicitações dos 

itens básicos para construção ou reforma da sua unidade; 

 Orientar os demais usuários e pais nos cuidados que devem ter em relação à 

manutenção e à segurança da edificação escolar, suas instalações e seu entorno 

ambiental; 

 Procurar integrar as atividades pedagógicas e de lazer ao espaço físico da unidade; 

 Subsidiar os profissionais de engenharia e arquitetura nos itens relativos às 

necessidades pedagógicas no que diz respeito à construção e à reforma dessas 

unidades. 

 

O texto dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de Educação 

Infantil apresenta também as etapas de elaboração do projeto, a programação, a construção, a 

organização e uso adequado dos espaços. Cada etapa encontra-se devidamente organizada e 

com orientações fundamentais à infra-estrutura da escola infantil. O documento parte da 

necessidade da realização de um trabalho interdisciplinar, uma vez que a instituição de 

educação infantil encontra-se inserida num contexto sócio-histórico-cultural envolvendo o 

ecossistema, a sociedade, a comunidade e toda sua diversidade cultural, social e física. Dessa 

forma, exige-se compromisso interdisciplinar por parte de todos os envolvidos no projeto de 

construção de creches e pré-escolas, a fim de evitar conflitos e erros. 

A primeira etapa de elaboração do projeto é a programação, a qual procura 

caracterizar a futura instituição de educação infantil, estabelecendo o seu perfil, a filosofia e a 
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proposta pedagógica adotada, os ambientes de aprendizagem, as instalações e equipamentos 

básicos, as normas de utilização do espaço, dentre outros. Nesta fase, é importante a 

participação de toda a comunidade, pois colaborará com o conhecimento acerca das condições 

de acesso, da infra-estrutura básica, da legislação arquitetônica e urbanística vigente, da 

população, da disponibilidade de mão-de-obra e de recursos e dos condicionantes físico-

ambientais do local.    

O estudo preliminar compõe a segunda fase de elaboração do projeto, a qual parte 

das informações obtidas na etapa anterior para delinear as soluções arquitetônicas, 

abrangendo a configuração preliminar da edificação e de sua respectiva implantação. É neste 

momento que é definida a organização dos espaços de acordo com a proposta pedagógica, os 

ambientes de aprendizagem e as áreas externas essenciais ao desenvolvimento da criança. 

Esta fase se encerra com o memorial justificativo e os desenhos das plantas de situação do 

terreno.  

A terceira etapa é o anteprojeto, com a finalidade de desenvolver o que foi aprovado 

no estudo preliminar. Faz parte desta fase a construção do relatório-síntese e os desenhos das 

plantas. O quarto passo é o projeto legal que tem por objetivo a aprovação pelas autoridades 

competentes em nível municipal, estadual e federal, a fim de obter as licenças e alvarás da 

obra de acordo com as normas vigentes. As etapas se encerram com o projeto de execução 

que visa preparar as informações necessárias e indispensáveis para a construção da instituição. 

No documento dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de 

Educação Infantil, a criança é concebida como sujeito do processo educacional e como 

principal usuário dos espaços da instituição, portanto o seu desenvolvimento intelectual, 

psicológico, social e físico deve constituir-se em requisito primordial para a 

construção/organização dos espaços de educação infantil. Para tanto, é necessário considerar 

os parâmetros contextuais-ambientais, funcionais, estético-compositivos e técnico-

construtivos. Nesse sentido, o projeto, a edificação e as reformas das unidades de Educação 

Infantil devem buscar: 

 

• A relação harmoniosa com o entorno, garantindo conforto ambiental dos seus usuários 

(conforto térmico, visual, acústico, olfativo/qualidade do ar) e qualidade sanitária dos 

ambientes; 

• O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas 

regionais com enfoque na sustentabilidade; 
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•  O planejamento do canteiro de obras e a programação de reparos e manutenção do 

ambiente construído para atenuar os efeitos da poluição (no período de construção ou 

reformas): redução do impacto ambiental, fluxos de produtos e serviços, consumo de 

energia, ruído, dejetos etc.; 

• A adequação dos ambientes internos e externos (arranjo espacial, volumetria, 

materiais, cores e texturas) com as práticas pedagógicas, a cultura, o desenvolvimento 

infantil e a acessibilidade universal, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos. 

 

É interessante observar a trajetória que deve ser percorrida para a construção de uma 

unidade de educação infantil. Quantos passos para serem cumpridos! Quantas exigências 

legais! Quanta organização! E até 2006, quantas aberrações foram feitas? Quantos acidentes 

aconteceram? E a qualidade da formação do ser humano, qual o nível? A partir do documento 

dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de Educação Infantil, o que 

mudou? Estão sendo cumpridas as determinações legais? Como está a organização espacial 

das instituições de educação para as crianças pequenas? É necessário investigar. 

Uma educação infantil de qualidade exige uma política nacional de educação infantil 

e uma política de formação de seus profissionais para que seja assumido com 

responsabilidade a educação das crianças e o cumprimento do papel social da escola. Dessa 

forma, se estará colaborando para que as crianças possam de fato usufruir os seus direitos. 

Alerta Kramer (2006, p. 400): 

 

Para isso, destinação de recursos públicos, ética, vontade política e respeito 
à liberdade são fundamentais. Uma política nacional se concretiza por ter 
diretrizes, recursos e dados. No Brasil, só teremos uma política nacional de 
educação infantil e uma política de formação de seus profissionais quando 
estes três elementos estiverem disponíveis, forem transparentes e 
implementarem programas de ação. 

 

A construção espacial das escolas é desvinculada da ação pedagógica. Políticas 

públicas responsáveis pelo processo organizacional, político e administrativo das instituições 

educacionais não dão atenção à construção/organização/gestão dos espaços educativos, 

principalmente aos espaços de educação infantil. Em muitas situações, os municípios alugam 

casas ou garagens para transformar em espaços de ensino e aprendizagem. Nesses termos, 

como ressaltado anteriormente, merece destaque o grande educador Anísio Teixeira, que, em 

1931, em sua passagem pela Secretaria de Educação no Rio de Janeiro, e em 1947, na Bahia, 
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já dedicava especial atenção às políticas de edificações escolares, tendo como marca 

registrada a criação das escolas-parque9. 

Diante do cenário político, econômico e social brasileiro, no qual uma parcela muito 

alta da população é de famílias pobres, com baixa renda familiar, sendo insuficiente para 

manter o cuidado e a educação dos filhos, sem falar que não possuem conhecimentos básicos 

sobre o desenvolvimento infantil para colaborar com o processo de ensino e aprendizagem das 

crianças, torna-se necessário o investimento do Poder Público na educação infantil de 

qualidade, além de estabelecer políticas familiares. 

Está claro que, no Brasil, as necessidades da educação infantil estão associadas à 

condição de vida das crianças, que de modo geral é de muita pobreza, por isso é preciso criar 

políticas públicas voltadas para educação, saúde, emprego e renda, cultura e os diversos 

espaços sociais. Todos estes aspectos contribuem significativamente para o processo de 

desenvolvimento infantil, tornando-se, portanto, de fundamental importância que as ações 

sejam desenvolvidas de forma integrada e articulada, e que, neste cenário, esteja presente a 

arquitetura escolar como fator preponderante para a educação das crianças pequenas e a 

organização dos espaços de cuidar/educar como aspectos fundantes do desenvolvimento 

infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ver mais sobre Anísio Teixeira e as políticas de edificações escolares na parte  2.1.1 desta dissertação: Anísio 
Teixeira: um capítulo especial na história da arquitetura escolar. 
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2.3 O desenvolvimento infantil, a ludicidade e a relação espacial 

 

 

Para ser grande, sê inteiro, nada teu exagera 
ou exclui. 
Sê todo em cada coisa, 
Põe quanto és no mínimo que fazes. 
Assim a lua toda brilha porque alta vive. 
 
                                       Fernando Pessoa 

   

 

2.3.1 O desenvolvimento da criança e os espaços de aprendizagem  

 

 

Compreender o processo de desenvolvimento da criança e a importância que têm os 

espaços de aprendizagem em cada fase de evolução infantil é imprescindível para atingir os 

objetivos desta pesquisa. Cada etapa vivida pela criança é de um valor imensurável para a sua 

formação e a forma como são organizados os espaços de aprendizagem em cada um desses 

estágios contribui significativamente para o sucesso ou insucesso do ser humano na escola e 

na vida. Esta tem sido um compromisso dos pesquisadores da área de educação infantil com o 

objetivo de oferecer à criança condições para sobreviver na sociedade de forma mais digna e 

prazerosa.   

Nos últimos anos, tem crescido a preocupação dos governos, da sociedade civil 

organizada e das famílias com o cuidado e com a educação da criança pequena. A ciência tem 

investido amplamente nas pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e tem comprovado a 

importância de expandir os estudos sobre a infância em seus diferentes aspectos. Acredita-se 

que é fundamental voltar as atenções para a educação da criança desde o nascimento para que 

seja bem aproveitado o seu enorme potencial, pois é nesta fase da vida que os estímulos 

exercem maior influência sobre a inteligência. Não dar a devida atenção à educação da 

criança significa perder as oportunidades de colaborar positivamente com a sua formação, 

tornando impossível recuperá-la depois.  

Na compreensão de Lima (2002), o espaço e o tempo são determinantes das 

aprendizagens. As ciências que estudam o desenvolvimento humano, como a Neurociência, a 

Antropologia, a Sociologia, a Psicologia, têm contribuído para a compreensão de que a 

organização e a gestão dos espaços e tempos escolares são fatores relevantes na construção do 
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conhecimento, na disciplina escolar e na formação da identidade do sujeito. É necessário que 

pesquisadores-educadores ampliem os conhecimentos acerca do desenvolvimento infantil, 

procurando entender o seu funcionamento global, principalmente no que se refere ao seu 

sistema neuronal e como se processa a construção da aprendizagem na criança, ou seja, como 

se dá o ato de conhecer e como o cérebro é ativado para exercer suas funções.  

À luz de uma abordagem histórico-cultural, Góes e Smolka (1997) afirmam que é 

preciso compreender o ato de conhecer como um processo que se realiza na relação entre o 

sujeito cognoscente, o sujeito mediador e o objeto do conhecimento, portanto, pressupõe a 

existência de uma atividade estruturante e construtiva do sujeito. Nesse sentido, o espaço 

escolar é entendido como fonte de influência no processo. A construção do conhecimento se 

dá nas relações intersubjetivas, na significação dos espaços educacionais e na interação social. 

Nessa perspectiva, acrescentam Góes e Smolka (1997, p. 12 – 13): 

 

Na perspectiva dessa abordagem construtivista, a assimetria de 
funcionamento entre professor e aluno assume um caráter qualitativo, pois o 
que se aprende não espelha o que se ensina. Pressupõe-se o caráter ativo do 
sujeito na construção de conhecimentos, ao passo que o meio social é 
concebido como fonte de influência no processo. No que diz respeito ao 
contexto pedagógico, atribui-se ao professor um papel de facilitador e 
encorajador, e recomenda-se a intensificação de experiências cooperativas 
entre parceiros. 

 

Nesse sentido, é fundamental que o acompanhamento infantil se dê com 

profissionais especializados, capazes de reconhecer a influência que o tempo e o espaço têm 

na formação do sujeito e de reconhecer que a forma como um ambiente é estruturado tem 

interferência positiva ou negativa nas funções cerebrais, possibilitando ou impedindo o 

desenvolvimento infantil. Dessa forma, o espaço atua como meio e condição fundamental 

para a formação da criança. 

Sabe-se que legalmente a educação é um direito da criança garantido na Constituição 

Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Portanto, deve estar presente desde o nascimento com a finalidade de assegurar o 

desenvolvimento integral da criança, a formação da personalidade, o desenvolvimento da 

inteligência e a capacidade de aprender, garantindo, assim, uma vida saudável, uma adequada 

interação social e o seu crescimento pessoal.  

As pesquisas realizadas na área educacional mostram que as bases para a formação 

da personalidade, para o desenvolvimento da inteligência e para a vida emocional e social são 
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fincadas na infância e que os primeiros anos de vida são de fundamental importância para o 

desenvolvimento de atitudes de autoconfiança, de cooperação e de responsabilidade. As 

experiências vivenciadas na creche e pré-escola colaboram para as aprendizagens futuras e 

são suportes para o ensino fundamental. Assim, faz-se necessário rever os cursos de formação 

de professores e a prática pedagógica dos educadores, pois é imprescindível possibilitar à 

criança um ambiente prazeroso e enriquecedor para que ela possa se desenvolver em 

condições de superar as dificuldades encontradas e vencer os desafios. 

Os estudos sobre a influência positiva ou negativa do espaço no desenvolvimento 

humano são recentes, mas tem suas bases ancoradas na Psicologia. Horn (2004) salienta que, 

na corrente cognitivista, a construção das estruturas sensoriais das crianças sofre interferência 

da função desempenhada pelas experiências espaciais primárias. Para exemplificar a 

afirmativa, a autora recorre a Frago (1998), o qual acrescenta que, de acordo com os estudos 

piagetianos sobre a psicogênese das estruturas topológicas da infância, as primeiras 

experiências sensoriais vivenciadas em casa e na escola são fundamentais para o 

desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo. Nesse sentido, para reafirmar a importância 

dos espaços no desenvolvimento infantil, a referida autora se utiliza do próprio Piaget (1978) 

quando ele anuncia que a criança constrói sua representação de espaço a partir das ações e das 

manipulações sobre o ambiente espacial em que ela faz parte.   

Entender como acontece o desenvolvimento do ser humano é crucial para quem atua 

na educação/cuidado das crianças. Sabe-se que a formação do indivíduo acontece num 

processo relacional e interativo dos aspectos bio-psico-social e que a cultura e a política 

exercem forte influência sobre o desenvolvimento e a formação da criança. O ser humano é 

complexo e multidimensional, portanto, deve-se existir uma ampla preocupação com o uso 

geral da sua inteligência. 

Assim, ressalta Morin (2001, p. 39): 

 

A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e 
resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da 
inteligência geral. Este uso pede o livre exercício da curiosidade, a 
faculdade mais expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, 
que com freqüência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de 
estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar. 

 

É notório que os conhecimentos teóricos acerca das Ciências Biológicas, da 

Psicologia, da Sociologia, da Neurologia e outras ciências, aliados aos conhecimentos 
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pedagógicos e aos saberes da experiência, vão fornecer as bases necessárias para o 

profissional acompanhar com segurança e qualidade o desenvolvimento infantil e a 

construção das aprendizagens. Porém, vale ressaltar a influência do ambiente nesse processo 

e, diante dessa visão, destacar a interferência dos espaços de educar/cuidar na formação dos 

sujeitos. O espaço em que a criança convive e a forma como ele é organizado e gerido é fator 

preponderante no seu desenvolvimento. 

Nesse contexto, destacam-se as contribuições da psicologia através da corrente 

interacionista discutida pelos estudiosos Lev Vygotsky e Henri Wallon, grandes 

colaboradores do processo de desenvolvimento humano. Segundo eles, o ser humano se 

desenvolve numa relação de reciprocidade entre o indivíduo e o meio. O interacionismo surge 

para superar as concepções isoladas dos inatistas que supervalorizam os fatores hereditários 

no desenvolvimento do sujeito, corrente que subsidia a educação infantil até os dias atuais, e 

dos ambientalistas que superestimam o meio como responsável pela formação humana. Para 

clarificar este pensamento, vale recorrer a Oliveira (2007, p. 126): 

 

Dessa perspectiva, não há uma essência humana, mas uma construção do 
homem em sua permanente atividade de adaptação a um ambiente. Ao 
mesmo tempo em que a criança modifica seu meio, é modificada por ele. 
Em outras palavras, ao constituir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento 
determinado significado, a criança é por ele constituída; adota formas 
culturais de ação que transformam sua maneira de expressar-se, pensar, agir 
e sentir. 
 

Ainda com referência à importância do meio no desenvolvimento da criança, 

merecem destaque as palavras de Horn (2004, p. 15), no tocante às teorias Walloniana e 

Vygotskyana: 

A partir da perspectiva sócio-histórica de desenvolvimento, estes teóricos 
relacionam afetividade, linguagem e cognição com as práticas sociais, ao 
discutirem a psicologia humana em seu enfoque psicológico. Desse modo, 
na visão de ambos, o meio social é fator preponderante no desenvolvimento 
dos indivíduos. 
 
Na abordagem de Wallon, o conceito de meio e suas implicações no 
desenvolvimento infantil são fundamentais. Sua concepção sobre esse 
assunto tem como ponto de partida as contribuições de Darwin, para o qual 
o ser vivo evolui em sua relação com o meio. 

 

Partindo desse prisma, pode-se afirmar que o desenvolvimento infantil acontece na 

relação sujeito-objeto e sujeito-sujeito, ou seja, a criança age de acordo com o espaço em que 

se encontra, com a organização e os recursos que compõem este espaço e na relação com o 
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outro e, conseqüentemente, com o mundo. É a partir destas relações que a criança começa a 

construir suas referências e representações, criando, assim, estratégias para atuar no mundo. 

Para Vygotsky, nestas relações o fator primordial é a linguagem, portanto, esta se torna a base 

do desenvolvimento humano, contribuindo para instigar a comunicação, o pensamento, a 

imaginação, a emoção, facilitando as interações, as aprendizagens e as ações. 

Para acompanhar com segurança o processo de desenvolvimento infantil, é 

imprescindível ao educador buscar conhecer a história de vida da criança, incluindo a sua 

formação genética e o meio cultural em que está inserida. A organização/utilização do espaço 

escolar também tem influência significativa na construção da história de vida da criança, pois 

as experiências vividas nos diversos espaços de aprendizagem deixam marcas registradas na 

mente do indivíduo por toda a sua existência. O espaço educativo contribuirá negativa ou 

positivamente na vida do sujeito, dependendo da forma como é estruturado. Os espaços de 

aprendizagem têm influência direta na formação da personalidade, na organização pessoal e 

social, no desenvolvimento da responsabilidade e na forma de atuar no mundo. Para contribuir 

com as afirmativas, é necessário utilizar as palavras de Horn (2004, p. 16): 

 

À medida que um adulto, nesse caso o parceiro mais experiente, alia-se a 
um espaço que promova descentração de sua figura e que incentive as 
iniciativas infantis, abrem-se grandes possibilidades de aprendizagem sem 
sua intermediação direta. Assim sendo, cada modo de relação com o 
entorno implica um determinado equilíbrio funcional que, por sua vez, é 
uma expressão da historicidade tanto da maturação individual como da 
evolução do meio humano. Logo o espaço não é algo dado, natural, mas sim 
construído. Pode-se dizer que o espaço é uma construção social que tem 
estreita relação com as atividades desempenhadas por pessoas nas 
instituições. 

 

Para dar conta de uma educação infantil de qualidade, é imprescindível que os 

envolvidos no processo de cuidar/educar tenham sua atenção voltada para o desenvolvimento 

humano a fim de colaborar com a formação de um cidadão ético, humano e comprometido 

com a mudança social. O professor é a peça-chave nesse processo, portanto é essencial uma 

formação adequada, específica e permanente para que ele possa dar conta da complexidade da 

sociedade contemporânea e da complexidade da educação de crianças pequenas. Portanto, é 

necessário ao professor o desenvolvimento das competências técnica, política, humana e ética 

e a utilização dos saberes científicos e pedagógicos articulados aos saberes da experiência.  

Para um desenvolvimento infantil saudável, faz-se necessário que as instituições de 

educação infantil construam seus currículos bem estruturados, condizentes com a realidade 



 

 

53

 

infantil, e que seus profissionais utilizem os saberes específicos e diversas competências  para 

compreender que o desenvolvimento e o crescimento de uma criança se dá no movimento das 

ações cotidianas mediadas pelo professor, pela família e pelos pares. Os espaços e o conjunto 

de atividades desenvolvidas nesses espaços vão possibilitando e delimitando a caminhada dos 

pequenos seres humanos, além de estabelecer relações e interações consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo. Não basta o espaço estar organizado, é preciso ser desafiador, 

estimulador, acolhedor e que tenha intencionalidade para que a criança se envolva num 

processo relacional e interativo, oportunizando a construção de diversas aprendizagens. 

É importante ressaltar que a forma como um espaço é organizado tem forte 

influência no comportamento infantil, pois este é determinado pelas particularidades das 

situações reais em que se encontram. As crianças precisam de espaço amplo para que possam 

desenvolver sua criatividade, interagir com seus pares, com os adultos e com os objetos. 

Nessa perspectiva, salienta Horn (2004, p. 17): 

 

Dada a importância que atribui, por exemplo, à tonicidade muscular e 
postural, podemos depreender que a organização espacial deverá traduzir-se 
em um espaço amplo onde as crianças poderão movimentar-se com 
liberdade. Muitas vezes, na educação infantil, vemos as salas de aula sendo 
organizadas com mesas e cadeiras ocupando o espaço central, o que impõe 
às crianças uma “ditadura postural”, a qual certamente acarretará problemas 
de comportamento em algumas delas, pois não se sujeitarão a ficar sentadas 
por longos períodos de tempo.  
 
 

Como as crianças se desenvolvem passando por estágios, as suas necessidades vão 

variando de acordo com cada etapa vivida, por isso os espaços devem ser organizados em 

consonância com as respectivas idades e anseios. De acordo com Horn (2004), quando as 

crianças são bem pequenas, agem sobre o meio humano precisando da colaboração de outras 

pessoas para sobreviver; à medida que vão crescendo e desenvolvendo a linguagem, a 

motricidade e a autonomia necessitam de outros recursos para interagir com o que está a sua 

volta. Dessa forma, as crianças de 0 a 3 anos necessitam de espaço amplo para deitar, rolar, 

pular, correr, enquanto que as crianças de 4 a 6 anos podem utilizar espaços menores que 

favoreçam as atividades de desenhar, contar histórias, cantar, dramatizar.    

Nessa perspectiva, Carvalho (1990) ressalta a importância da organização espacial 

para o desenvolvimento das crianças de 2 e 3 anos. A autora volta suas reflexões para a 

influência do arranjo espacial sobre o comportamento/reações da criança e para a importância 

do planejamento de ambientes infantis. Sua pesquisa indica que crianças nesta faixa etária 
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preferem espaços com maior grau de definição espacial e que a menor estruturação espacial 

resulta em maior concentração das crianças em torno do adulto.  

Acompanhar o desenvolvimento humano é uma tarefa árdua, que envolve desafios, 

domínio de determinadas competências e conhecimentos teórico-práticos e metodológicos, 

por isso mesmo deve ser uma ação coletiva, exigindo uma real parceria dos profissionais de 

educação infantil com a família, médicos, das crianças com outras crianças e demais 

envolvidos no processo. Esta interação deve ter como base a afetividade e a emoção para que 

seja oferecido a criança certo grau de confiabilidade, segurança e autonomia e a conduza ao 

desenvolvimento global. Tudo isto depende muito da organização do ambiente, o qual se for 

estimulador, provoca o interesse da criança no sentido de explorar o espaço e a sua 

capacidade de construir conceitos, de desenvolver sua autoestima, de melhorar as relações 

inter e intrapessoais, de se sentir ser humano agindo no mundo. 

 

 

2.3.2 A interação entre a ludicidade e os espaços de ensinar e aprender 

 

 

A ludicidade aqui é vista como uma estratégia potencializadora do desenvolvimento 

infantil e que está intimamente relacionada aos espaços de aprendizagem da criança. Pensar 

uma educação infantil de qualidade significa colocar o lúdico no cotidiano pedagógico e 

preparar adequadamente os espaços educativos para que se possa realizar um trabalho que 

instigue o crescimento e o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social da criança. 

Dessa forma, esta pesquisa lançará mão de um estudo mais detalhado acerca da ludicidade e 

de sua relação com os espaços de ensinar e aprender com o objetivo de responder a questão 

norteadora deste trabalho: a forma como são organizados e geridos os espaços de educação 

infantil contribui positiva ou negativamente para os processos de ensino e aprendizagem? 

No decorrer do processo de desenvolvimento infantil, é necessário possibilitar à 

criança espaços adequados de aprendizagens para que ela possa desenvolver capacidades 

fundamentais à sua sobrevivência, tais como: criar, cantar, pensar, imaginar, sentir, agir, 

brincar etc. Aliados a essas qualidades, estão os aspectos cognitivos, afetivos, motores, bio-

psico-sociais e culturais. Harmonizar de forma lúdica estes espaços é essencial ao 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, Maheu (2007, p. 9) acrescenta: “Portanto, a 
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ludicidade está intrinsecamente envolvida no desenvolvimento humano; em tudo quanto 

realizamos e somos quando o fazemos com entrega e inteireza”. 

A criança nasce e cresce em determinados espaços externos, os quais, para que ela 

possa se desenvolver, precisam estar articulados com os espaços internos, com a finalidade de 

responder às necessidades do ser humano. Estes espaços precisam estar envolvidos por 

sentimentos de alegria, prazer, amor, solidariedade, afetividade, a fim de contribuir com o 

crescimento da criança, com o seu bem estar, com a formação da sua personalidade e com a 

sua atuação no mundo. Como mediador do processo ensino e aprendizagem, o profissional de 

educação infantil precisa agir de forma lúdica para possibilitar o desenvolvimento global da 

criança pequena. Para complementar estas afirmações, salienta Luckesi (2007, p. 18 – 19): 

 

Desse modo, ludicidade e desenvolvimento humano são duas facetas da 
mesma realidade: o ser humano na sua experiência interna. Quem se 
desenvolve é o sujeito em seu interior, na constituição de si mesmo. O 
desenvolvimento do sujeito não pode ser e não é externo a ele mesmo. A 
ludicidade, por seu turno, é o estado de quem se desenvolve, se integra, se 
constitui, toma posse de si, de modo alegre, fluido e feliz. O estado lúdico, 
quando atingido por cada um de nós, nos oferece recurso e criatividade e, 
dessa forma, nos possibilita um modo de agir o mais saudável possível, o 
que quer dizer que ele nos oferece recursos para nosso desenvolvimento 
saudável, sem fixações quer no passado com exclusividade, quer no futuro 
com exclusividade. 

 

A ludicidade é fator preponderante na educação infantil, pois promove o 

desenvolvimento integral da criança em todas as fases e aspectos. Através do lúdico vão se 

abrindo inúmeras possibilidades para o crescimento do ser humano como ampliação de sua 

relação com o mundo, percepção de si e do outro, desenvolvimento de forma mais sólida do 

processo de comunicação e de socialização e aumento do nível de confiança e auto-estima. 

A brincadeira é de fundamental importância para o desenvolvimento infantil, ela é 

responsável por colocar em ação os processos psicológicos. Segundo Oliveira (2007), através 

da brincadeira, a criança desenvolve a memória, a emoção e a afetividade, aprende a utilizar 

as diferentes linguagens, a representar os fatos por imagens, a argumentar e a explorar o 

ambiente. O brincar tem um papel relevante na educação das crianças pequenas por ser 

considerado um recurso indispensável para a aprendizagem. Sabe-se que a brincadeira é uma 

atividade social da criança e que constitui-se como um espaço de interação, de formação da 

personalidade, de compreensão da realidade e de construção de conhecimentos, além de 

fornecer as bases para a edificação da identidade do pequeno ser.  



 

 

56

 

Através da brincadeira, a criança desenvolve a autonomia, a cooperação e a 

criatividade, desde que se tenha um espaço adequado e esteja devidamente organizado para o 

desenvolvimento das atividades lúdicas. Neste contexto, vale destacar a concepção sócio-

antroplógica de Wajskop (2007, p. 28) acerca do brincar: “A brincadeira é um fato social, 

espaço privilegiado de interação infantil e de constituição do sujeito-criança como sujeito 

humano, produto e produtor de história e cultura”. Assim, brincar na infância assegura uma 

educação criativa, consciente e essencial à formação do cidadão, desenvolvendo os aspectos 

sociais, cognitivos e afetivos da criança. 

Quando a criança começa a desenvolver a imaginação, surge a necessidade de 

explorar o seu imaginário através da brincadeira do faz-de-conta. Esta forma de brincar 

favorece o desenvolvimento cognitivo e a construção de novas aprendizagens. Nesse sentido, 

o espaço precisa estar devidamente organizado com objetos diversificados, desafiadores e 

estimuladores, visando colaborar para que a criança possa criar, imaginar, atuar com 

desenvoltura e sucesso nas ações presentes e futuras. Dessa maneira, o espaço deve estar 

repleto de diversas linguagens, destituído de neutralidade e preparado para incentivar o 

desenvolvimento infantil. Para respaldar estas afirmações, é necessário recorrer a Horn (2004, 

p. 19), a qual lança mão de Vygotsky (1984) para afirmar que, 

 

Apesar de a relação brincadeira-desenvolvimento poder ser comparada à 
relação instrução-desenvolvimento, o ato de brincar proporciona um suporte 
básico para as mudanças das necessidades e da consciência. A atuação da 
criança no âmbito da imaginação, em uma dada situação imaginária, 
oportuniza a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da 
vida real e das motivações da vontade. Nesse sentido, tudo surge ao brincar, 
o que se constitui no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar. É 
através da atividade de brincar que a criança se desenvolve. Somente nessa 
dimensão a brincadeira pode ser considerada uma atividade condutora que 
determina o desenvolvimento da criança. 
 
 

Dessa forma, o brincar favorece a imaginação, coloca a criança frente aos desafios e 

aos problemas da realidade, possibilita a construção de regras de convivência e de 

organização das ações, oportuniza a interação e o enfrentamento com crianças de diferentes 

comportamentos e permite à criança o conhecimento do mundo que a rodeia agindo de forma 

consciente e ativa. Nestes termos, acrescenta Wajskop (2007, p. 34 e 35): 

 

A brincadeira, como atividade dominante da infância tendo em vista as 
condições concretas da vida da criança e o lugar que ela ocupa na 
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sociedade, é, primordialmente, a forma pela qual esta começa a aprender. 
Secundariamente, é onde tem início a formação de seus processos de 
imaginação ativa e, por último, onde ela se apropria das funções sociais e 
das normas de comportamento que correspondem a certas pessoas. 
 
Portanto, a brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem infantil 
onde o desenvolvimento pode alcançar níveis mais complexos, exatamente 
pela possibilidade de interação entre os pares em uma situação imaginária e 
pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos. 

 

De acordo com o documento dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as 

Instituições de Educação Infantil/2006 para a construção/organização dos espaços educativos 

infantis, é necessário observar os parâmetros funcionais e estéticos. É necessário que a 

imagem e a aparência dos ambientes traduzam às crianças sensações diversas que garantam 

relações prazerosas, seguras e instigantes visando despertar os sentidos, a curiosidade e a 

capacidade de investigação e descoberta da criança, aguçando o imaginário individual e 

coletivo.  

Nesse sentido, deve fazer parte da estrutura espacial a diversidade de cores, texturas, 

formas, símbolos, disposição dos ambientes de aprendizagens, adequação do mobiliário, de 

forma a reforçar o caráter lúdico, favorecer as relações intra e interpessoais, estimular a 

convivência e facilitar a interação social. Os espaços de recreação e vivência devem ser 

valorizados de forma a possibilitar as relações interativas das crianças através do 

desenvolvimento de jogos, brincadeiras e atividades coletivas e a leitura de mundo através do 

contato com áreas externas que oportunizem a vivência com a natureza. 

Observando ainda o texto dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as 

Instituições de Educação Infantil, está posta a necessidade de refletir sobre o momento de 

desenvolvimento da criança para organizar adequadamente os espaços educativos, ou seja, 

crianças menores necessitam de uma delimitação mais clara do ambiente para que possam se 

apropriar dos espaços com segurança e independência. O ideal para a criança de 4 a 6 anos 

são os espaços semi-estruturados em espaços-atividades e à medida que ele for crescendo 

estes ambientes devem ser expandidos a fim de favorecer a exploração do desenvolvimento 

cognitivo e físico. É importante salientar que as brincadeiras deverão oferecer segurança sem 

limitar as possibilidades de exploração do universo infantil.  

Partindo desse contexto, é imprescindível salientar a real interação existente entre a 

ludicidade e os espaços de aprendizagem. Apesar de apresentarem concepções diferentes, são 

interdependentes e interligados, entrelaçando-se numa relação dialógica e dialética, 
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contribuindo significativamente para o desenvolvimento da criança. Nesse sentido, a escola se 

torna espaço privilegiado de relações múltiplas e de construção do saber, exigindo dos 

envolvidos na arte de ensinar e aprender a responsabilidade e o compromisso de prepará-la de 

forma atrativa, prazerosa e envolvente, na qual os profissionais e as crianças se tornem atores 

do processo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59

 

  2.4 Espaço escolar e currículo: uma articulação necessária na educação infantil 

 

 

Não é possível conceber um currículo de educação infantil sem pensar nos espaços 

destinados à aprendizagem das crianças. Analisar os espaços das instituições infantis é 

imprescindível para a construção de uma proposta pedagógica que vise à qualidade do 

desenvolvimento biológico, psicológico, cognitivo, afetivo e social da criança. Assim, refletir 

sobre a articulação existente entre o currículo e os espaços educativos infantis é crucial para o 

desenvolvimento e alcance dos objetivos desta pesquisa. 

O currículo é uma discussão muito antiga no mundo educacional partindo do 

questionamento dos professores no ato de planejar as atividades: o que, para que, como e 

quando ensinar. As respostas encontradas lhes possibilitavam traçar os conteúdos, os 

objetivos e as atividades a serem desenvolvidas.  Hoje, a prática pedagógica está articulada 

com outros fatores essenciais ao trabalho realizado nas instituições de educação infantil, tais 

como: a construção e a organização dos espaços educacionais, a estrutura e o funcionamento 

das instituições e as diversas relações cotidianas. Dessa forma, o currículo adquire uma nova 

concepção, não sendo mais possível tratá-lo de forma isolada, uma vez que ele passa a ser 

elemento integrante da proposta pedagógica. Nesse sentido, acrescentam Faria e Salles (2007, 

p. 20) acerca da Proposta Pedagógica ou Projeto Político-Pedagógico: 

 

É a busca de construção da identidade, da organização e da gestão do 
trabalho de cada instituição educativa. O projeto reconhece e legitima a 
instituição educativa como histórica e socialmente situada, constituída por 
sujeitos culturais, que se propõem a desenvolver uma ação educativa a 
partir de uma unidade de propósitos. Assim, são compartilhados desejos, 
crenças, valores, concepções, que definem os princípios da ação pedagógica 
e vão delineando, em um processo de avaliação contínua e marcado pela 
provisoriedade, suas metas, seus objetivos, suas formas de organização e 
suas ações.  

 
 

O processo histórico da educação infantil no Brasil reflete o currículo que se tem nas 

instituições infantis, privilegiando o cuidar e o educar, porém, de forma diferenciada e 

fragmentada. Portanto, torna-se uma tarefa árdua e de grandes desafios ressignificar a 

proposta pedagógica das creches e pré-escolas. Alguns pontos são fundamentais na 

construção de uma proposta pedagógica de qualidade: a ação coletiva dos profissionais que 

atuam nestas instituições, conhecimento amplo de creche/pré-escola e desenvolvimento 
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infantil e articulação entre a realidade da criança e a realidade social. Nesse contexto, destaca 

Oliveira (2007, p. 169): 

 

Construir uma proposta pedagógica implica a opção por uma organização 
curricular que seja um elemento mediador fundamental da relação entre a 
realidade cotidiana da criança – as concepções, os valores e os desejos, as 
necessidades e os conflitos vividos em seu meio mais próximo – e a 
realidade social mais ampla, com outros conceitos, valores e visões de 
mundo. Envolve elaborar um discurso que potencialize mudanças, que 
oriente rotas. Em outras palavras, envolve concretizar um currículo para 
crianças. 
 

 

Lançando um olhar nessa mesma direção, Faria e Salles (2007, p. 20 e 21) 

apresentam a concepção de que a proposta pedagógica de educação infantil deve ser entendida 

como a busca de organização do trabalho de cuidar das crianças pequenas e educa-las em 

instituições infantis, visando complementar a ação da família e da comunidade. Definir 

princípios norteadores das práticas pedagógicas estabelecendo coerência entre o que é legal, o 

que se acredita e o que se faz é fundamental para a construção do projeto pedagógico.  

As instituições infantis, ao se organizarem para elaboração do projeto pedagógico, 

devem levar em consideração o processo histórico da educação infantil, seus avanços e 

entraves, as necessidades da sociedade contemporânea e as determinações legais. Dessa 

forma, é interessante mencionar o que preconiza a LDBEN, n° 9.394/96 acerca da proposta 

pedagógica:  

 

Art. 12 – Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
de seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
 
Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: 
 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino.   
 

É interessante observar também o que pronunciam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil/1999, no tocante às propostas pedagógicas para o trabalho 

educativo infantil e os seus elementos norteadores. Vale ressaltar que, se as instituições 

infantis cumprirem os princípios eleitos pelas diretrizes, com certeza haverá uma outra 
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perspectiva de educação para as crianças. Para ratificar estas afirmações destaca o inciso I do 

artigo 3°: 

 

I – As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem 

respeitar os seguintes Fundamentos Norteadores: 

a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e 

do Respeito ao Bem Comum; 

b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 

c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais. 

 

Ainda no que se refere à proposta pedagógica, o Plano Nacional de Educação/2001 

estabelece metas importantes e que norteiam os rumos da educação infantil, orientando para 

uma prática segura e de qualidade. Nesse contexto, assim propõe o documento: 

 

Assegurar que, em dois anos, todos os Municípios tenham definido sua 
política para a educação infantil, com base nas diretrizes nacionais, nas 
normas complementares estaduais e nas sugestões dos referenciais 
curriculares nacionais. 

Assegurar que, em três anos, todas as instituições de educação infantil 
tenham formulado, com a participação dos profissionais de educação neles 
envolvidos, seus projetos pedagógicos. 

Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral para as crianças 
de 0 a 6 anos. 

 

De acordo com Faria e Salles (2007), as secretarias municipais e estaduais de 

educação não têm o compromisso de elaborar a proposta pedagógica das instituições de 

educação infantil, mas têm a responsabilidade de contribuir, orientando, assessorando, 

apoiando, avaliando e acompanhando toda a construção do projeto pedagógico. Compete 

ainda a estas secretarias a implementação da proposta, a identificação das necessidades e a 

criação de estratégias para a melhoria da qualidade das práticas educativas. 

A educação infantil é uma atribuição institucional, com uma especificidade própria, 

diferenciada da família, da escola formal e do orfanato, com objetivos direcionados para o 

desenvolvimento das atividades que envolvam saúde, cuidado e educação das crianças. 
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Portanto, cabe aos sistemas de ensino definir normas de gestão democrática dos 

estabelecimentos públicos de educação infantil, procurando atender aos princípios da 

participação dos profissionais da educação, da família e da comunidade na elaboração e 

execução do projeto pedagógico da instituição. 

Um currículo adequado para educação infantil deve levar em consideração a 

articulação necessária entre os diversos elementos que envolvem o ato de assistir/educar as 

crianças pequenas, ou seja, ensinar e aprender estão intrinsecamente ligados a espaços e 

organização, objetos e sujeitos, conteúdos e atividades. Dessa forma, o espaço físico e sua 

organização são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento da criança e por isso 

exige planejamento por parte dos responsáveis pela educação infantil. Vale ressaltar que os 

espaços são repletos de significados para as crianças e a forma como são organizados e 

geridos desperta diversas reações e sentimentos, tais como alegria, desejo, irritação, peraltice, 

tranqüilidade, curiosidade, indisciplina etc. 

Segundo Alves (1998, p. 129, 130), para discutir o espaço como dimensão material 

do currículo, faz-se necessário estabelecer a diferença/relação da escola tanto como lugar, 

quanto como espaço. A escola é lugar porque é repleta de seres e objetos nominados, 

hierarquizados, e a escola é espaço porque é ocupado pelas ações e pelos sujeitos históricos. 

Dessa forma, destaca a autora: 

 

A escola é lugar porque é cheia de objetos e seres discriminados, marcados 
e hierarquizados (a cadeira do diretor; a mesa do professor; o fogão da 
cozinheira; a bola do aluno; o bom e o mau professor; o aluno carente e 
aquele nem tanto; a diretora enérgica e o servente bonzinho). 
 
A escola é, assim, também espaço, pois em movimento, expressão das  
“táticas”, lugar praticado, pleno de “operações”, devidas as ações de 
sujeitos históricos (o professor que consegue ensinar a ler e a escrever; o 
aluno que aprende e se recusa aprender bobagens; o diretor que consegue 
pintar a escola todos os anos; a cozinheira que, com os mesmos ingredientes 
de todas, faz uma merenda deliciosa). 
 

Diante do cenário de multiplicidade e complexidade da educação, de fato é 

significativo pressupor o cotidiano escolar e os espaços escolares como dimensão material do 

currículo. Para Alves (2001), é preciso compreender que a escola é um espaço de relações 

múltiplas, entre múltiplos sujeitos, com saberes múltiplos, e que o conhecimento é uma 

construção coletiva, portanto deve ser gerido e organizado de forma a atender as necessidades 
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dos sujeitos envolvidos. Para tanto, é importante compreender como ocorre o processo de 

construção do conhecimento, destacando a subjetividade do ato de conhecer.     

O espaço escolar pode ser analisado como uma construção cultural que expressa e 

reflete a materialidade do currículo. No pensamento de Frago e Escolano (1998, p. 27), o 

espaço-escola é um mediador cultural, um elemento significativo do currículo, uma fonte de 

experiência e aprendizagem. Os espaços educativos estão dotados de significados e 

transmitem estímulos, conteúdos e valores que se pode chamar de currículo oculto, ao mesmo 

tempo em que impõem suas normas como organização disciplinar. Para complementar, os 

autores acrescentam: 

 

O espaço escolar tem de ser analisado como um constructo cultural que 
expressa e reflete, para além de sua materialidade, determinados discursos. 
No quadro das modernas teorias da percepção, o espaço-escola é, além 
disso, um mediador cultural em relação à gênese e formação dos primeiros 
esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do 
currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem (p. 26 e 27). 

 
 

A proposta pedagógica de educação infantil deve ser elaborada coletivamente e está 

voltada para o contexto em que a criança está inserida. A construção de um projeto 

pedagógico de qualidade precisa estabelecer como princípios norteadores o respeito às 

diferenças, a formação do cidadão crítico e autêntico e o respeito à individualidade de cada 

criança. Dessa forma, contribui-se para a formação de sujeitos autônomos, reflexivos e 

atuantes e que com certeza farão à diferença na sociedade, tornando-se colaboradores de uma 

vida mais justa e humana. 

Ao se construir a proposta pedagógica de educação infantil, deve-se levar em 

consideração o espaço em que a instituição está localizada, a sua arquitetura, os seus espaços 

educativos e as condições para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, bem como a 

iluminação, a ventilação, o mobiliário e os recursos disponíveis. A proposta pedagógica deve 

levar em conta também os recursos humanos envolvidos na educação das crianças e suas 

relações, além de estar voltada para os espaços cognitivos, afetivos e psico-sociais das 

crianças.  

Dessa interação dos espaços educativos, resultam o comportamento e o 

desenvolvimento infantil, por isso é imprescindível que a proposta pedagógica da escola 

infantil tenha em seu bojo uma concepção definida de educação/cuidado, com objetivos 
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claros, atingíveis, coerentes com os espaços físicos disponíveis e com a realidade local. Neste 

contexto, corrobora Oliveira (2007, p. 194):   

 

Daí a importância de organizar os múltiplos espaços de modo que 
estimulem a exploração de interesses, rompendo com a mesmice e o 
imobilismo de certas propostas de trabalho de muitas instituições de 
educação infantil. O que importa verificar não são as qualidades ou os 
aspectos do ambiente, mas como eles são refratados pelo prisma da 
experiência emocional da criança e atuam como recursos que ela emprega 
para agir, explorar, significar e desenvolver-se. 
 

 

A forma como estão organizados os espaços de uma determinada instituição de 

educação infantil expressa a sua proposta pedagógica. O espaço indica as práticas 

cuidado/educação que estão sendo desenvolvidas. Dessa forma, é fundamental que o currículo 

de educação infantil apresente intenções e ações voltadas para o planejamento e 

(re)organização dos espaços de aprendizagem com a finalidade de oferecer às crianças 

possibilidades diversas de explorar os espaços educativos e desenvolver as dimensões 

cognitivas, afetivas, emocionais, ética, psico-sociais etc.  

A proposta curricular de educação infantil deve estar voltada para o 

desenvolvimento da criança em todas as dimensões, portanto é necessária a construção de 

uma proposta que perceba a criança como um ser integral. Oliveira (2007, p. 226) salienta: 

 

Para promover nova organização de atividades e a redefinição delas, é 
preciso superar a dicotomia de ter de escolher entre áreas de conhecimento 
(como linguagem, matemática, artes, etc.) e áreas de desenvolvimento 
(motor, lingüístico, social, afetivo, cognitivo). Em vez disso, é mister pensar 
nas práticas sociais que são oferecidas às crianças, desde bem pequenas. 

 

Nesta perspectiva, ressalta ainda Oliveira (2007, p. 227): 

 

A reorganização curricular deve criticar o tempo desperdiçado em 
atividades sem significado para a criança ou sem coerência como uma 
pedagogia transformadora: a fila, o sono, o abaixar de cabeça na mesa. 
Também requer avaliar o tempo empregado em atividades de cuidado: 
higiene de mãos, escovação de dentes, descanso, alimentação. 

 

Considerando que a creche e a pré-escola são espaços onde a criança pequena passa 

a maior parte do tempo, é imprescindível que sejam espaços onde se viva plenamente, 

confortavelmente, criativamente e prazerosamente. Portanto, num currículo de educação 
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infantil deve estar presente a ludicidade como mola-mestra do fazer pedagógico, pois desta 

forma estarão sendo oferecidas à criança possibilidades para seu desenvolvimento integral, 

onde a formação cultural, social, emocional e física são elementos essenciais na estrutura 

curricular da educação das crianças. Assim destacam Soares e Porto (2007, p. 194): 

 

Trazer para a escola os elementos lúdicos da cultura é preparar uma práxis 
pedagógica que realça a identidade de cada sujeito, de sua comunidade. É 
possibilitar a cada criança conhecer, mediante as manifestações lúdicas, a 
singularidade das danças, dos jogos, dos folguedos, dos brinquedos, das 
músicas da sua região, mas também de outros povos, culturas diversas, 
vivenciando as diferenças e semelhanças. 

 

Sendo o currículo uma construção coletiva, envolve as crianças, os professores de 

educação infantil, a família das crianças e a comunidade na qual a instituição está inserida. Na 

perspectiva de uma proposta curricular construída de forma articulada e interativa, buscando 

atender a complexidade da educação infantil, deve apresentar como característica básica a 

flexibilidade visando adequar-se às reais necessidades infantis. Os objetivos propostos 

precisam estar centrados no desenvolvimento do ser humano, respeitando as diferenças, o 

contexto cultural e social das crianças. 

Nesse contexto, é importante considerar que o currículo de educação infantil 

também pode e deve ser organizado por projetos, seguindo a linha da pedagogia de projetos, 

valorizando a atividade interdisciplinar, onde, a partir de um tema, as crianças vão tecendo 

fios e construindo caminhos. Neste sentido, Oliveira (2007, p. 235) afirma que os projetos 

“Abrem possibilidades para cada criança indagar, criar relações e entender a natureza 

cognitiva, estética, política e ética de seu ambiente, atribuindo-lhe significados”. 

Compete às instituições de educação infantil assumir o seu papel social de cuidar das 

crianças de 0 a 5 anos e de educá-las de modo intencional. Os termos cuidar e educar são 

tratados atualmente de forma indissociável, porém, torna-se necessário recorrer a Faria e 

Salles (2007, p. 52) para estabelecer os diferentes significados: 

 

O termo cuidar traz a idéia de preservação da vida, de atenção, de 
acolhimento, envolvendo uma relação afetiva e de proteção. Cumpre o 
papel de propiciar ao outro bem-estar, segurança, saúde e higiene. 
 
Já o termo educar tem a conotação de orientar, ensinar, possibilitar que o 
outro se aproprie de conhecimentos e valores que favoreçam seu 
crescimento pessoal, a integração e a transformação do seu meio físico e 
social.  
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Nessa vertente, compreendem-se os espaços de cuidar e educar como partes 

integrantes do currículo e que representam uma forma de linguagem, a qual deve ser 

valorizada na proposta pedagógica da educação infantil. Os espaços educativos devem ser 

preenchidos por atividades diversificadas que provoquem o estímulo mental, o raciocínio 

lógico, a criatividade e a construção de aprendizagens significativas, possibilitando à criança 

o acesso aos bens culturais historicamente acumulados. 
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2.5 Os profissionais de educação infantil, o trabalho pedagógico e a utilização do 

espaço escolar 

 
 

Não há ensino de qualidade, nem reforma 
educativa, nem renovação pedagógica sem 
uma adequada formação de professores. 

 
Antônio Nóvoa 

 

 

2.5.1 A Formação específica dos Profissionais de Educação Infantil: uma política necessária 
 
 

Tendo esta pesquisa como foco a organização dos espaços de educação infantil, é 

impossível atingir os seus objetivos sem percorrer pelos caminhos da formação dos 

profissionais para este segmento da educação, sem articular o trabalho desenvolvido por estes 

educadores aos espaços de aprendizagens e sem analisar as possibilidades e limites de atuação 

deste pedagogo. Compreender a relação dialógica entre estas dimensões é fundamental para 

(re)significar as concepções acerca dos espaços de ensinar e aprender da educação das 

crianças pequenas e obter sucesso neste estudo científico.                  

O processo histórico da educação infantil e da formação de seus profissionais revela 

o caráter predominantemente feminino do curso de magistério, fato esse que influencia até 

hoje nas ações dos professores e nas políticas para educação infantil, trazendo conseqüências 

sérias para o desenvolvimento infantil de modo geral, tais como: o profissional desta área não 

é valorizado e é mal remunerado, trabalha em condições precárias e não lhe é oferecida 

formação especializada e nem oportunidades para a formação continuada, interferindo 

negativamente na qualidade da educação das crianças. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96, no artigo 

29, introduz a educação infantil na educação básica, tendo como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade e no que se refere à formação dos 

profissionais da educação, e reconhece a necessidade de qualificação para todos os 

segmentos. Assim preconiza o artigo 62: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, e graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
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exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. 

 

No que tange a valorização e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, a 

LDBEN nº 9.394/96 assegura: 

 

Art. 67 – Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 
 
I- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
III- piso salarial profissional; 
IV- progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho; 
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho; 
VI- condições adequadas de trabalho.  
 

Quanto às políticas públicas destinadas à formação dos professores de educação 

infantil, observa-se uma prática de desvalorização dos seus profissionais aliada a uma falta de 

investimento por parte do governo. Isto é fruto do próprio processo histórico da educação das 

crianças pequenas voltado apenas para a assistência e para o cuidado, sem qualquer relação 

com a educação e com a aprendizagem. Para tanto, não se fazia necessário uma formação 

específica, gostar de crianças era suficiente para se tornar professor. Com a promulgação da 

LDB nº 9.394/96, artigo 62, surgiu a exigência da formação de nível superior para os docentes 

de Educação Infantil, aceitando como formação mínima o nível médio – modalidade normal. 

Para atender ao que preconiza a LDBEN/96, o Plano Nacional de Educação/2001 

estabelece metas para a formação dos profissionais da educação infantil que asseguram a 

qualidade do trabalho com as crianças de 0 a 6 anos: 

Estabelecer um Programa Nacional de Formação dos Profissionais de 
Educação Infantil, com a colaboração com a União, Estados e Municípios, 
inclusive das universidades e institutos superiores e organizações não-
governamentais, que realize as seguintes metas: 

- que, em cinco anos, todos os dirigentes de instituições de educação 
infantil possuam formação apropriada em nível médio (modalidade 
normal) e, em dez anos, formação de nível superior; 

- que, em cinco anos, todos os professores tenham habilitação 
específica de nível médio e, em dez anos, 70% tenham formação 
específica de nível superior. 
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- no prazo máximo de três anos, a contar do início deste plano, 
colocar em execução programa de formação em serviço, em cada 
município ou grupos de municípios, preferencialmente em articulação 
com instituições de ensino superior, com a cooperação técnica e 
financeira da União e dos Estados, para a atualização permanente e 
aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na 
educação infantil, bem como a formação do pessoal auxiliar. 

 

Diante deste contexto, os profissionais que hoje atuam com as crianças pequenas 

em creches e pré-escolas, vêem-se numa avalanche de cursos chamados emergenciais, em 

sua grande maioria particulares, e que são justificados pelo prazo estabelecido pela LDBEN, 

de dez anos desde a sua publicação, para que todos tenham formação específica em nível 

superior. Mais uma vez o governo delega a esses professores a responsabilidade por sua 

formação, sem assumir com a sua tarefa de fornecer as condições objetivas para que elas se 

profissionalizem. 

Estes são avanços legais considerados significativos para a formação dos 

profissionais da educação. Porém, é preciso discutir os entraves que impedem a concretização 

das normas e a realização de propostas que visam à qualificação dos profissionais de 

educação infantil. A falta de investimento financeiro é, sem dúvida, o maior impedimento do 

desenvolvimento deste segmento da educação. A situação das creches ainda é mais grave, o 

abandono é maior: são encontradas trabalhando com as crianças de 0 a 3 anos, pessoas que 

têm apenas o ensino fundamental. A maioria dos professores tem o magistério de nível médio 

e um número bem reduzido tem o curso superior. Formar estes profissionais tem sido o papel 

dos Institutos Superiores e dos Cursos de Formação de Professores que, na sua maioria, têm 

feito uma formação aligeirada para cumprir apenas a meta legal.  

Um outro problema está na falta de formação específica para a educação infantil. De 

modo geral, os cursos de Pedagogia se apresentam com habilitação em Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, porém muito pouco é visto no decorrer do curso acerca 

do desenvolvimento infantil, culminando com a realização de um estágio nas salas de crianças 

de 0 a 6 anos, o que na maioria das vezes, deixa o futuro pedagogo frustrado e decidido a não 

assumir a educação infantil.10  

Como os educadores de crianças pequenas atuam como mediadores no processo do 

desenvolvimento infantil e no processo de ensino e aprendizagem, necessitam de uma 
                                                 
10 Realidade constatada no curso de Pedagogia através da disciplina Práticas Pedagógicas em Educação Infantil 
(estágio), durante quatro anos consecutivos.  
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formação especial e de conhecimentos específicos acerca da criança de 0 a 6 anos. Assim, o 

profissional estará preparado para superar as dicotomias educação/cuidados e creche/pré-

escola e assegurar a melhoria da qualidade da educação infantil.  

A universidade constitui o espaço privilegiado para a formação do profissional de 

educação infantil, portanto, deve assumir com compromisso suas três funções básicas: ensino, 

pesquisa e extensão, assegurando a formação específica para educação infantil e os saberes, 

habilidades e competências para acompanhar o desenvolvimento da criança. É fundamental 

que a universidade esteja atenta às políticas públicas de educação infantil e reveja os 

currículos dos cursos regulares de graduação e pós-graduação e dos cursos de formação de 

professores, visando formar profissionais reflexivos, criativos, transformadores, produtores de 

conhecimentos e conhecedores da realidade social. 

Para tanto, é necessário que a universidade se aproxime da comunidade externa, 

abrindo espaços para uma articulação com a educação básica, tornando-se uma via de mão 

dupla. É preciso que os profissionais da academia assumam com responsabilidade o seu papel 

de formadores de educadores infantis, conhecedores da prática e dos problemas desta 

realidade e que vislumbrem uma escola de fato inclusiva, necessária à transformação social. 

Para Kramer (2005, p. 127), a formação acontece em diferentes espaços e tempos 

nos quais coloca como essencial recorrer aos mais velhos e trabalhar, viver, brincar e aprender 

com as crianças. É fundamental que o profissional articule os diversos saberes para dar conta 

de cuidar e educar as crianças na contemporaneidade. É preciso investir numa formação 

ampla e de qualidade que envolva os conhecimentos básicos e essenciais ao trabalho com as 

crianças pequenas, construídos na formação inicial; o desenvolvimento de saberes sociais e 

políticos que ampliem a visão de mundo; as competências construídas na prática cotidiana 

através do processo de reflexão e ação e das relações entre os envolvidos na educação das 

crianças; e uma formação cultural que dê conta de humanizar, elevar a auto-estima e integrar 

o ser e o fazer pedagógico. Neste contexto, a autora destaca quatro espaços e tempos básicos 

para a formação do profissional da educação: 

 

(I) formação prévia no ensino médio ou superior, em que circulam os 
conhecimentos básicos relativos à língua, matemática, português, ciências, 
história e geografia, e conhecimentos científicos relativos à infância (dos 
campos da saúde, da psicologia, sociologia, antropologia, linguagem, etc.) 
que oferecem subsídios para a atuação dos adultos com as crianças, em 
especial no que se refere ao brinquedo, à literatura infantil, à mídia, à 
cidade, e também aos valores, costumes, práticas sociais; (II) formação no 
movimento social, fóruns, associações, partidos, sindicatos, que pode ter 
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uma orientação de cunho político, mas pode se voltar também à formação 
em temas gerais ou específicos; (III) formação em cada escola, creche e pré-
escola que garanta estudo, leitura, debate, horários de estudo conjunto, em 
que se fortalece cada unidade e fica assegurado o estudo individual e 
coletivo para compreender a realidade mais ampla e o que acontece no dia-
a-dia, com as crianças, com cada criança, com cada um de nós; (IV) 
formação cultural que pode favorecer experiências com a arte em geral, a 
literatura, a música, o cinema, o teatro, a pintura, os museus, as bibliotecas, 
e que é capaz de nos humanizar e fazer compreender o sentido da vida para 
além da dimensão didática, para além do cotidiano como a história ao vivo. 
 
 

É necessário compreender que todos os profissionais da educação têm direito a 

formação, não apenas para ampliar a prática pedagógica, mas também para crescer como 

pessoa, para humanizar-se. O crescimento do professor vai se dando ao longo da vida num 

movimento que envolve o pensar, o sentir, o ser e o agir. A sua formação é um processo 

contínuo que acontece no coletivo e que visa à transformação social.  

No que tange a educação infantil, é necessário investimento específico por parte do 

governo em políticas de formação continuada dos seus profissionais, pois estes possuem 

papéis diferenciados dos demais profissionais da educação. Neste sentido, salienta Kramer 

(2005, p. 130): “Para isso, destinação de recursos públicos, ética, vontade política e respeito à 

liberdade são fundamentais”. 

Kramer (2005) acredita que a formação dos professores de educação infantil precisa 

valorizar os aspectos culturais da vida das crianças e dos adultos, para que os professores 

saibam possibilitar às crianças a condição de aprenderem com a história vivida e narrada 

pelos mais velhos e que, ao mesmo tempo, percebam a criança como sujeito histórico, social e 

cultural. Os professores precisam reconhecer as especificidades de a infância, tomar medidas 

concretas e assumir posturas adequadas às exigências da educação infantil, pois a criança, 

devido aos processos de desenvolvimento e crescimento, apresenta características específicas, 

e necessita que o educador possua um saber fazer especial, dê conta de uma formação global, 

integrada, que atenda à vulnerabilidade infantil e à capacidade de explorar e conhecer, 

característica de toda criança. Para dar ênfase ao exposto, destaca-se a discussão de Kramer 

(2005, p. 129): 

 

Reconhecer a especificidade da infância – sua capacidade de criação e 
imaginação – requer que medidas concretas sejam tomadas, requer que 
posturas concretas sejam assumidas. A educação de crianças de 0 a 6 anos 
tem o papel de valorizar os conhecimentos que as crianças possuem e 
garantir a aquisição de novos conhecimentos, mas, para tanto, requer um 
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profissional que reconheça as características da infância. Observar as 
particularidades infantis, promovendo a construção coletiva de espaços de 
discussão da prática, exige embeber a formação na crença de que não há 
“déficit” na criança, nem no profissional que a ela se dedica, a ser 
compensado; há saberes plurais e diferentes modos de pensar a realidade. 

 

Enquanto educadores, é preciso compreender a necessidade que se tem de estar 

sempre aprendendo, conhecendo os vários campos do saber: o conhecimento e a produção 

científica, os saberes pedagógicos, técnicos e políticos, a literatura, a música, a arte etc. A 

formação contínua é fundamental para o respeito à diversidade cultural, para o combate à 

desigualdade social e para o engajamento na luta por uma educação digna e de qualidade. 

Assim, ressalta Kramer (2005, p. 128 – 129): 

 

Por outro lado, para ser professor, mais do que ensinar é preciso gostar de 
aprender, o que implica compreender que formação científica, cultural e 
política não pára, mas continua. 
 
Precisamos reconhecer a opressão, manter a indignação e a resistência e ter 
a utopia de uma sociedade justa e sem discriminação de nenhum tipo, sem 
exclusão e eliminação. 
 
Atuar com crianças, jovens ou adultos significa ou exige garantia e respeito 
à diversidade cultural, étnica, religiosa, etc., combatendo a desigualdade 
social. 

 

É importante ressaltar que a formação dos profissionais da educação infantil pode e 

deve acontecer também em outros espaços que contribuam para ampliar as relações do 

professor com as crianças e suas famílias. O educador precisa participar de eventos como 

seminários, palestras, minicursos, oficinas etc., promovidos por associações, instituições de 

ensino, ONGs e outras entidades públicas, além de  participar individual ou coletivamente da 

produção de textos, artigos e matérias que venham enriquecer o trabalho com a educação 

infantil. Na contemporaneidade, é imprescindível que um novo olhar seja lançado a 

educação/cuidado das crianças. Para tanto, é fundamental o redimensionamento das práticas 

pedagógicas dos profissionais da educação infantil e, sendo assim, torna-se essencial a busca 

permanente de novos conhecimentos e ações. 
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2.5.2 O trabalho pedagógico e o espaço escolar: limites e possibilidades 
 
 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

nº 9.394/96, a criança de 0 a 6 anos galgou seu espaço educativo dentro do sistema escolar. 

Este foi um avanço importante para a educação infantil, porém ainda não se conseguiu de fato 

a materialização da lei. Percebe-se nas andanças pelas escolas infantis a falta de um projeto 

político pedagógico e, quando se tem, não está adequado à realidade da criança pequena; o 

mesmo acontece com o planejamento, que, na maioria das vezes, não apresenta  

intencionalidade nas ações pedagógicas.  Ainda são vistos nas escolas espaços físicos 

inadequados, um número de alunos muito grande em salas de aula pequenas, profissionais 

sem desejo de trabalhar com creches e pré-escolas, sem formação específica, sem dar 

continuidade aos estudos, dentre outros problemas. 

Criar um espaço pedagógico, democrático e crítico que possa oferecer à criança 

diversas formas de aprendizagens é fundamental no trabalho educativo infantil. Para construir 

este espaço, é necessário ao professor rever algumas concepções, tais como: O que é infância? 

O que significa ser criança? O que é desenvolvimento? O que é ensino? O que é 

aprendizagem? O que é avaliar? É preciso estar preparado para enfrentar as políticas 

dominantes, ter ousadia para arriscar novas estratégias, enfrentar as mudanças e a 

complexidade do ato educativo, criar os próprios discursos, dialogar com os pares, 

desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, ser ético e político, trabalhar com valores como 

solidariedade, amor, confiança, simplicidade e generosidade. 

Possuindo a educação infantil duas funções indispensáveis e indissociáveis, cuidar e 

educar, exige-se que a proposta pedagógica das Creches e Pré-escolas leve em consideração o 

grau de desenvolvimento das crianças, a diversidade cultural, os conhecimentos universais, os 

espaços educativos e o regime de atendimento integral e parcial. Para Ostetto (2000, p. 59), 

quando o espaço infantil está adequadamente organizado, com propostas diferenciadas e 

situações diversificadas, ampliam-se as possibilidades de exploração e pesquisa infantis, 

exercita-se a autonomia, a liberdade, a iniciativa e a livre escolha das crianças. 

Para que se possa assumir uma postura de compromisso com a educação infantil, é 

necessária uma preocupação voltada para o planejamento das ações pedagógicas, tanto para 

creches como para pré-escolas. As ações dos profissionais envolvidos com a educação das 

crianças precisam ter intencionalidade e qualidade. Ostetto (2000, p. 175) assevera: “Na 

intencionalidade do trabalho reside a preocupação com o planejamento”. 
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Ostetto (2000, p. 178) reforça os seus argumentos afirmando: 

 

Como um processo reflexivo, no processo de elaboração do planejamento, o 
educador vai aprendendo e exercitando sua capacidade de perceber as 
necessidades do grupo de crianças, localizando manifestações e problemas e 
indo em busca das causas. Vai aprendendo a caracterizar o problema para, 
aí sim, tomar decisões para superá-los. O ato de planejar pressupõe o olhar 
atento à realidade. 

  

O espaço escolar construído para educar/cuidar as crianças pequenas deve ser 

estruturado/organizado para atender as necessidades infantis, pensado e projetado para uma 

criança viva, ativa, criativa, cheia de energia, emoções, com possibilidades diversas e limites. 

Esse espaço preparado para o processo ensino e aprendizagem deve promover o diálogo, a 

construção do conhecimento e abrir os horizontes para a leitura do mundo. Segundo Moss 

(2005, p. 246), um espaço democrático, no qual possa ser desenvolvido um trabalho 

pedagógico coletivo e participativo, requer uma (re)conceitualização dos profissionais para a 

primeira infância: 

 

O profissional, como técnico, não será nem o substituto da mãe, nem 
tampouco o professor escolar. Temos que pensar de modo diferente, 
construindo o trabalhador para a primeira infância como um profissional 
que reflete sobre sua prática, um pesquisador, um co-construtor do 
conhecimento, tanto do conhecimento das crianças como dele próprio, 
sustentando as relações e a cultura da criança, criando ambientes e situações 
desafiadoras, questionando constantemente suas próprias imagens de 
criança e seu entendimento de aprendizagem infantil e outras atividades, 
apoiando a aprendizagem de cada criança, mas também aprendendo com 
ela. 
 

 

A escola de educação infantil precisa com urgência se superar, tornar-se um espaço 

convidativo, atraente, agradável, saudável, onde seja privilegiado o espaço lúdico, a 

criatividade e a afetividade no trabalho pedagógico, onde o professor seja mestre da arte de 

viver, atuando com amor, alegria, dedicação, prazer e sabedoria. Todos estes sentimentos 

precisam existir dentro de cada profissional, pois, assim, diante dos encontros e 

(des)encontros da vida conseguirá envolver a criança e torná-la mais feliz na escola e na vida. 

Nesse contexto, faz-se necessário que os profissionais envolvidos com a creche e a pré-escola 

reflitam melhor sobre o espaço reservado para o brincar e para a forma como ele está sendo 

utilizado, pois os espaços de ensinar e aprender precisam ser significativos, estabelecendo um 

movimento prazeroso entre a construção da vida e a construção do saber. 
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A educação infantil exige um trabalho pedagógico criativo, onde o pensar e o fazer 

caminhem juntos, mediados pela reflexão cotidiana do professor e por um nível elevado de 

sensibilidade, solidariedade e justiça, articulando, assim, afetividade e conhecimento na arte 

de ensinar e aprender. O saber sensível, a percepção e as diversas linguagens são 

fundamentais na relação com as crianças pequenas. Quando muito pequena, a criança não 

consegue se expressar verbalmente com clareza, exigindo do professor uma atenção especial e 

uma sensibilidade muito aguçada voltada para outras formas de comunicação, como, por 

exemplo, a comunicação corporal, com a finalidade de captar e fazer a leitura correta das 

expressões, dos olhares e dos movimentos infantis.  

Uma educação infantil de qualidade necessita de profissionais atenciosos, com uma 

prática educativa livre de preconceitos, respaldada pelo respeito à personalidade, à liberdade 

de expressão e às diferenças das crianças, baseada na ação refletida, distante do controle e do 

autoritarismo, mediada pelo conhecimento e valorização de si e do outro e pelos sentimentos 

de amor, solidariedade e justiça. Vale ressaltar a importância do movimento de ação 

pedagógica e ludicidade para que a criança nessa interação tenha prazer pelas ações 

desenvolvidas e possa de fato construir uma aprendizagem significativa.  

O espaço da escola deve ser bem utilizado para não gerar insatisfação tanto para a 

criança quanto para o professor, precisa oferecer às crianças condições para o seu 

desenvolvimento pessoal e escolar. É necessário transformar o ambiente da creche e da pré-

escola num espaço para as atividades lúdicas, reconhecendo, assim, a importância da 

ludicidade para a formação humana. Nesse sentido, é importante destacar o valor educativo do 

espaço do lanche, considerado até hoje por muitos profissionais como um momento de 

descanso para os professores, no qual a monitora sozinha é responsável. Ao contrário do que 

se pensa, é na hora do lanche que reside a oportunidade de o educador conhecer melhor a 

criança, pois é nesse espaço que ela expressa seus sentimentos e emoções, demonstra como 

andam suas relações inter e intra pessoais e até mesmo as relações familiares. O professor 

deveria utilizar este momento para estreitar as relações de afetividade entre ele e as crianças e 

ampliar a formação social infantil.  

É imprescindível que haja uma sintonia entre os objetivos da proposta de trabalho do 

professor e a organização espacial da instituição infantil. A organização e a gerência dos 

espaços educativos devem ter uma intencionalidade, pois, quando não se definem as metas a 

serem alcançadas, corre-se o risco de os cantinhos da leitura, os jogos e brincadeiras, as 

plantinhas, a casinha, o supermercado, a pintura, o teatro, bem como os cartazes, os varais, as 
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figuras, servirem de espaços poucos produtivos, que não incentivam a curiosidade, a 

imaginação e a criatividade e, às vezes, até atrapalham o processo de desenvolvimento 

infantil, como, por exemplo, impedem a interação das crianças, provocam brigas, geram 

indisciplina e tumulto. Nesta perspectiva, assevera Oliveira (2007, p. 193):  

 

[...] o ambiente das creches e pré-escolas pode ser considerado como um 
campo de vivências e explorações, zona de múltiplos recursos e 
possibilidades para a criança reconhecer objetos, experiências, significados 
de palavras e expressões, além de ampliar o mundo de sensações e 
percepções. Funciona esse ambiente como recurso de desenvolvimento, e, 
para isso, ele deve ser planejado pelo educador, parceiro privilegiado de que 
a criança dispõe. 
 

 

Ao planejar as atividades para as crianças pequenas, o professor deve envolver num 

movimento interativo as diversas linguagens: verbal, corporal, lúdica, musical, plástica e, por 

que não espacial? O espaço é uma forma de linguagem silenciosa que tem grande influência 

no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Um espaço, se bem planejado, organizado 

e gerido com sabedoria e competência, abre as janelas para o pensamento e para a imaginação 

infantil, possibilitando a criatividade, a segurança e a autonomia da criança, oportunizando, 

assim, o seu crescimento, a sua socialização e a sua atuação no mundo. Rubiano e Carvalho 

(1996) enriquecem as afirmativas acrescentando que o a organização adequada do ambiente 

educativo promove a identidade pessoal, oportuniza o crescimento cognitivo, motor e social e 

oferece confiança e conforto a criança. 

Segundo Kramer (2006), não é possível educar e nem cuidar em situação precária. 

Ensinar e aprender demandam espaços que possibilitem, além de estudar e discutir valores, 

questionar, sugerir e assumir compromissos. Só é possível formar cidadãos nos mais 

diferentes espaços em que circulam conhecimentos e saberes. É preciso promover 

experiências com as diferentes linguagens: a arte em geral, a literatura, a música, o cinema, o 

teatro, a pintura, os museus, as bibliotecas. Dessa forma, humaniza-se e compreende-se o 

sentido da vida para além da dimensão didática.  

Nesse sentido, Kramer (2006, p. 399) adverte: 

 

Uma formação de profissionais da educação infantil que contribua para a 
qualidade enfatiza a dimensão cultural da vida das crianças e dos adultos 
com os quais convivem, apontando para a possibilidade das crianças 
aprenderem com a história vivida e narrada pelos mais velhos, do mesmo 
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modo a que os adultos concebam a criança como ser histórico, social e 
cultural. 
 

Compreendendo a escola como uma construção cultural, é urgente reorganizar os 

espaços das salas de aula, dos pátios, dos laboratórios de informática, de ciências, de vídeos, 

cantina, direção, secretaria, biblioteca. Esse é o desafio do educador contemporâneo. Entender 

que se constrói o conhecimento para além dos espaços escolares é fundamental para que 

professores e alunos reconquistem o prazer de ensinar e aprender.  

Para Arroyo (2004, p. 207), o espaço escolar é a materialização das concepções e 

práticas inovadoras de educar. Pensar a escola é pensar em um espaço, e é nas relações e 

reações, nas vivências e convivências com esses espaços que, juntos, professores e alunos se 

formam. A escola precisa repensar a organização do espaço em função da formação e do 

desenvolvimento do ser humano, pois o espaço é condição essencial para o ensinar e o 

aprender. Dessa forma, salienta Arroyo: 

 

O espaço e o tempo escolares são a materialização e concreção das 
concepções e práticas modernas de educar. Quando a sociedade e as 
famílias, os alunos e os mestres pensamos a escola, logo pensamos em um 
lugar e em um tempo. Será na vivência, adaptação ou reação a esses espaços 
e tempos que nos formamos como profissionais da escola e como alunos.  

 

Segundo o documento dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições 

de Educação Infantil/2006, o ambiente onde se processa o ensino e a aprendizagem das 

crianças pequenas deve ser organizado pelo professor junto com as próprias crianças, partindo 

do que considera importante para o desenvolvimento infantil e abrindo espaços para que cada 

criança possa propôr, recriar, ressignificar, explorar e transformar o que foi planejado. Esta 

forma de conduzir as atividades na educação infantil baseia-se na escuta, no diálogo e na 

observação das necessidades expressas pelos pequenos, transformando-as em objetivos 

pedagógicos. É imprescindível alternar espaços-corredores com espaços-vivência para 

possibilitar uma dinâmica de encontros, trocas de experiências ou de descanso para as 

crianças, aproveitando também para funcionar como local de divulgação de informações e 

exposição de trabalhos. 

No cenário de mudanças exigidas pelo avanço do mundo, é necessário investimentos 

em todos os sentidos para alcançar a verdadeira e tão sonhada transformação social. Nesta 

perspectiva, está reservado à educação um papel relevante, visando contribuir de forma 

significativa para a inclusão das crianças pequenas na sociedade contemporânea. Portanto,  



 

 

78

 

faz-se necessário observar o pensamento de Jean–Yves Leloup (1996, p. 84): “O homem não 

é um animal perfeito, mas é um animal aperfeiçoável. Nós estamos no caminho da 

estruturação. E esta estruturação é uma integração dos opostos e dos contrários a fim de que o 

contrário se torne complementar”. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um 
relato de longa viagem empreendida por um 
sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas 
vezes já visitados. Nada de absolutamente 
original, portanto, mas um modo diferente de 
olhar, pensar determinada realidade a partir 
de uma experiência e de uma apropriação do 
conhecimento que são, aí sim, bastante 
pessoais. 

Duarte (2002, p. 140)  
 

 

Este trabalho científico tem como objeto de pesquisa a organização dos espaços de 

ensinar e aprender de educação infantil com o objetivo de analisar a organização destes 

espaços e diagnosticar a sua interferência nos processos de ensino e aprendizagem. A 

pesquisa foi desenvolvida no município de Jequié – BA, por ser a cidade onde se localiza a 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB11, através da qual foi possível o 

conhecimento da realidade local, surgindo, assim, o questionamento: A forma como são 

organizados e geridos os espaços escolares de educação infantil interfere nos processos de 

ensino e aprendizagem? Para dar conta de responder a esta questão, buscou-se observar a 

arquitetura e a organização de uma escola de educação infantil do município de Jequié e sua 

interferência nos processos de ensino e aprendizagem, identificar a concepção dos professores 

de educação infantil acerca dos espaços de ensinar e aprender e da sua interferência no 

desenvolvimento da criança e identificar as políticas públicas do município de Jequié voltadas 

para a construção/organização/gestão dos espaços educacionais infantis, analisando a sua 

influência nos processos de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, fez-se necessário refletir sobre algumas concepções teórico-

metodológicas discutidas na atualidade. Os estudiosos da contemporaneidade têm sinalizado 

para a crise que se está vivendo na construção do conhecimento, devido à complexidade do 

mundo. O homem tem buscado incansavelmente compreender o mundo, por isso recorre às 

diversas ciências, com a finalidade de perceber-se e perceber o outro. Conceitos como 
                                                 
11 Sou professora de Estágio de Educação Infantil da UESB - campus de Jequié - por isso, conheço bem as 
escolas infantis deste município. No decorrer dos anos de trabalho, fui desenvolvendo um sentimento de angústia 
e inquietação no que se refere aos espaços educativos das crianças pequenas, levando-me ao objeto desta 
pesquisa.  
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multidimensionalidade, multirreferencialidade, transdisciplinaridade, polilógica, 

subjetividade, intersubjetividade, opacidade têm sido discutidos com o objetivo de encontrar 

caminhos para novas possibilidades do ser-viver-no-mundo.  

O conhecimento é a maneira como o sujeito entende a realidade, possibilitando-lhe 

dar significação ao mundo. Ele é humanizador e direcionador do processo de vir a ser 

humano. Para intervir na realidade, é necessário conhecimento prévio, pois ele precede a ação. 

Dessa forma, a pesquisa torna-se um dos meios mais significativos para a construção de 

novos saberes, abrindo caminhos que possibilitarão a tão sonhada transformação social. 

Para tanto, é necessário desconstruir as nossas certezas, partindo da concepção de 

que não existe verdade absoluta. O conhecimento vai se fazendo na opacidade, no 

velamento/desvelamento do ser, na complexidade das relações sujeito-objeto, partindo de 

múltiplos referenciais, (re)construídos numa relação dialógica e dialética, visando a 

compreensão dos fenômenos. A totalização completa e absoluta é a não verdade. Macedo 

(2004, p. 47 – 48) afirma que, 

 

Ao colocar-se como tal, a fenomenologia invoca o caráter de 
provisoriedade, mutabilidade e relatividade da verdade, por conseguinte, 
não há absolutismo de qualquer perspectiva.  
 
Ir-às-coisas-mesmas é a experiência fundante do pensar e pesquisar 
fenomenológico, faz parte do seu rigor. Por outro lado, ao mergulhar nas 
coisas-mesmas, o fenomenólogo realiza um trabalho de desvencilhamento 
dos seus preconceitos para abrir-se ao fenômeno – époche -, isto é, realiza 
um esforço no sentido de compreender o mais autenticamente possível, 
suspendendo conceitos prévios que possam estabelecer o que é para ser 
visto. 
 
 

Diante da complexidade do processo educacional, foram necessárias mudanças 

significativas nas abordagens metodológicas, adequando-as aos objetivos, utilizando 

procedimentos justificados e tornando fundamental a teoria na construção das categorias. Esta 

nova organização evitará a fragilidade metodológica e possibilitará um aporte teórico-

metodológico mais rico. 

Compreendendo a pesquisa como uma atividade que envolve planejamento, 

organização e sistematização, com vistas à produção de conhecimentos novos, é que se faz 

necessário descrever o percurso metodológico trilhado no decorrer da realização deste 

trabalho. O ato de pesquisar é uma ação intencional em que o sujeito-objeto entremeia toda a 
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pesquisa, envolvendo de forma direta o sujeito pesquisador, impedindo sua neutralidade no 

processo de levantamento dos dados e na construção da análise.   

Nesta perspectiva, esta pesquisa apresenta um caráter qualitativo, baseada num 

referencial teórico-metodológico que permite compreender a complexidade dos fenômenos, 

portanto, fundamentada por uma abordagem fenomenológica e pelo método etnográfico tão 

bem discutido por Macedo. 

A pesquisa qualitativa tem seus fundamentos filosóficos baseados na Fenomenologia 

Existencial trabalhada por Hussserl, Heiddeger e Merleau-Ponty e seus pressupostos teóricos 

fincados na etnometodologia. Este tipo de pesquisa tem grande influência na etnopesquisa e 

trabalha com a observação in situ, utilizando a pesquisa participante, história de vida, 

entrevistas, análise de documentos etc. Vale ressaltar que, na pesquisa qualitativa, a técnica 

não decide o resultado, ou seja, nenhum dispositivo é suficiente, é preciso a análise do 

pesquisador. Neste tipo de pesquisa, tanto o observador constrói o objeto como este constrói o 

observador e, quanto mais fontes, melhor para o pesquisador enriquecer a sua pesquisa. 

Para Macedo (2004, p. 44), 

 

Ao estudar a realidade, o pesquisador, inspirado na fenomenologia, procura 
ir às coisas, analisar contextual e interpretativamente, recomendação 
clássica dos etnopesquisadores de ir a campo, ver para compreender de 
forma situada. 

 

 
A perspectiva qualitativa-fenomenológica orienta ser impossível entender o 

comportamento humano sem tentar estudar o quadro referencial e o universo simbólico dentro 

dos quais os sujeitos interpretam seus pensamentos, sentimentos e ações. A fenomenologia 

radicaliza a homonização e faz uma crítica ao estruturalismo.   

A etnometodologia é uma teoria social para todos os fins práticos. O método 

etnográfico é uma herança antropológica. A pesquisa se alimenta de uma boa base 

metodológica. O método tem teoria, debate, é do âmbito do sujeito pesquisador e jamais 

poderá ser uma preposição, portanto, não é somente técnica. O método é o caminho, a 

trajetória. É material, técnico, prático e operacional. 

As etnopesquisas têm o contexto como sua fonte direta de dados e o pesquisador 

como seu principal instrumento. Supõem o contato direto do pesquisador com o ambiente e 

com a situação que está sendo investigada. Os aspectos supostamente banais em termos de 
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status de dados são significativamente valorizados e os dados da realidade são 

predominantemente descritivos. 

O pesquisador etno é um sujeito que chega completo e completando-se para realizar 

o seu trabalho de campo. Não deixa de lado suas convicções e sua caminhada. Como 

estudioso de fenômenos humanos, defronta-se arduamente enquanto sujeito/pessoa com suas 

próprias observações, pondo em evidência suas implicações, consubstanciadas nas suas 

motivações, perspectivas e finalidades. Compreende que, para suspender preconceitos, é 

necessário tê-los explícitos. 

Esta pesquisa é do tipo etnográfica e utilizou como opção metodológica qualitativa o 

Estudo de Caso, pois o seu objetivo foi analisar intensamente o fenômeno, dentro do seu 

contexto real, buscando analisar, descrever, compreender e interpretar a situação. Através do 

Estudo de Caso, segundo Martins (2006, p. 9), 

 

Busca-se, criativamente, apreender a totalidade de uma situação – 
identificar e analisar a multiplicidade de dimensões que envolvem o caso – 
e, de maneira engenhosa, descrever, discutir e analisar a complexidade de 
um caso concreto, construindo uma teoria que possa explicá-lo e prevê-lo. 
 

Para aumentar a confiabilidade das informações de um estudo de caso, é necessário 

observar alguns princípios básicos. Dentre eles, destaca Yin (2005, p. 133): 

 

O princípio consiste em permitir que um observador externo – nessa 
situação, o leitor do estudo de caso – siga a origem de qualquer evidência, 
indo das questões iniciais da pesquisa até as conclusões finais do estudo de 
caso. [...] Além disso, o observador externo deve ser capaz de seguir as 
etapas em qualquer direção (das conclusões para as questões iniciais da 
pesquisa ou das questões para as conclusões).  
 
 

É fundamental ao pesquisador apresentar algumas características que vão dar suporte 

saudável à pesquisa: honestidade, capacidade de persuasão quanto à importância social da 

pesquisa, compromisso ético, despojamento de vaidades acadêmicas, sabedoria em transitar 

pelas seduções que emergem das relações institucionais e disponibilidade para uma contra-

partida efetiva.  

Quanto aos elementos operacionais do método, é válido salientar que a pesquisa foi 

realizada no município de Jequié – Bahia. O referido município brasileiro pertence ao estado 

da Bahia, situado a 365 km de Salvador, no sudoeste da Bahia, na zona limítrofe entre a 
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caatinga e a Zona da Mata. Por ser cercada de montanhas e apresentar uma altitude de 215m, 

a cidade sofre com um calor quase sobrenatural, tornando-a conhecida como Cidade Sol12. 

Este é um dado significativo e que indica a necessidade de uma política voltada para a 

construção/organização/gestão dos espaços educacionais do município, em especial dos 

espaços de educação infantil. A Rede Municipal de Ensino de Jequié possui 41 unidades 

escolares e cerca de 24 mil alunos matriculados na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.  

Dentre as escolas de Educação Infantil da rede municipal de Jequié, foi selecionada 

uma delas para o desenvolvimento da pesquisa. A escola fica situada na zona periférica de 

Jequié, no bairro Mandacaru. Como as fontes oportunizam as informações, para responder o 

problema de pesquisa, os sujeitos envolvidos foram os professores da referida escola, os quais 

alimentaram todo o processo investigativo. Dessa forma, foi possível analisar a interferência 

da organização/gestão dos espaços e dos recursos disponíveis no processo de ensino e 

aprendizagem das crianças. 

A técnica deve ser coerente com o debate metodológico. São as ferramentas para 

percorrer o caminho/método. Portanto, foram utilizadas como técnicas a coleta e a análise. A 

pesquisa bibliográfica e documental, a observação participante, a entrevista semi-estruturada, 

o grupo focal, a imagem e a triangulação de fontes/dados foram os dispositivos utilizados na 

coleta da pesquisa. Na análise, foram utilizadas à impregnação, as unidades de significação e 

categorização. 

A pesquisa bibliográfica e documental são essenciais no Estudo de Caso. A primeira 

permitiu a este trabalho um aprofundamento teórico acerca da educação infantil através de 

materiais editados como livros, revistas, artigos e periódicos. A segunda foi fundamental para 

a compreensão do caso, pois a análise de documentos possibilitou segurança aos achados da 

pesquisa. Neste sentido, assevera Martins (2006, p. 46), 

 

Buscas sistemáticas por documentos relevantes são importantes em 
qualquer planejamento para coleta de dados e evidências. Quando do 
trabalho de campo, o pesquisador deve reservar tempo para levantar 
documentos sobre o caso que investiga. Quando existentes bibliotecas 
locais, centros de documentação e de referências devem ser visitados. 

 

 

                                                 
12 Dados coletados no portal de Jequié, através do site www.citybrazil.com.br/ba/jequie. 
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A observação participante é uma das bases fundamentais da etnopesquisa e é 

essencial para a pesquisa qualitativa. Ela é mais uma herança da antropologia. A instituição é 

a alma de uma organização, não se consegue vê-la à primeira vista. Mais uma vez, é 

necessário salientar que é preciso acordar as fontes. Assim, afirma Macedo (2006, p. 97): 

 

O envolvimento deliberado do pesquisador na situação da pesquisa é não só 
desejável, mas essencial, por ser esta a forma mais congruente com os 
pressupostos da OP. Entretanto, essa posição não pode ser unilateral; a 
população pesquisada tem de se envolver na pesquisa, de forma que 
pesquisadores e pesquisados formem um corpus interessado na busca do 
conhecimento: o conhecimento é gerado na prática participativa que a 
interação possibilita. 
 
 

Para uma pesquisa segura, organizada e confiável, foi imprescindível a triangulação 

dos dados. Triangular os dados é um ato de rigor necessário ao trabalho de pesquisador. Dessa 

forma, essa foi mais uma tarefa realizada neste trabalho. 

A entrevista aberta ou semi-estruturada também foi utilizada na coleta de dados 

desta pesquisa, pois esta é uma forma de coleta importante. Ela apresenta a visão do 

pesquisador e a visão de quem informa, enriquecendo, assim, a pesquisa. É necessário ao 

pesquisador estar atento a entrefalas, entretextos, gestos, expressões e conteúdos não-verbais. 

De acordo com Macedo (2006, p. 104), 

 

De fato, a entrevista é um rico e pertinente recurso metodológico na 
apreensão de sentidos e significados e para compreensão das realidades 
humanas, na medida em que toma como premissa irremediável que o real é 
sempre resultante de uma conceituação; o mundo é aquilo que pode ser dito, 
é um conjunto ordenado de tudo que tem nome, e as coisas existem através 
das denominações que lhes são emprestadas. 

 

A entrevista foi organizada previamente, com questões pontuais e seqüenciais, 

permitindo a pessoa participante da pesquisa se expressar livremente. Para evitar problemas, 

foram criadas estratégias que possibilitaram romper com os obstáculos. Dessa forma, foram 

quebradas as barreiras surgidas no percurso, criou-se um clima de empatia com os 

informantes, foram estabelecidas relações positivas e o espaço foi devidamente preparado 

para proporcionar um clima agradável e desenvolver um bom grau de confiabilidade entre os 

envolvidos. Apesar de possuir caráter não-diretivo, foi coordenada pelo pesquisador, o qual 

elaborou um roteiro flexível, permitindo que a informação inesperada fosse incluída. 

Participaram da pesquisa na entrevista semi-estruturada oito professoras e a diretora, todos 
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apresentando um perfil de educador comprometido com a melhoria da qualidade da educação 

infantil. Também participaram desta etapa da pesquisa a Secretária de Educação do Município 

de Jequié e a Coordenadora Pedagógica de Educação Infantil do referido município. 

Outro recurso metodológico utilizado foi o grupo focal, também chamado de 

nominal. Este se configura numa entrevista coletiva aberta e centrada, mediada pelo 

pesquisador. Foi escolhida uma temática clara para que o grupo pudesse entender o objetivo 

da entrevista. A composição do grupo para a coleta de informações foi de oito professoras da 

escola pesquisada, que apresentaram afinidade com o objeto pesquisado. Foram observadas as 

condições de tempo e o lugar do encontro. Foi também utilizado o gravador para registrar a 

entrevista, além de ter sido mantida uma atitude de atenção a todos os gestos e silêncio, pois 

eles representaram dados importantes para a pesquisa. 

Fez-se necessário o domínio de técnicas não-diretivas de entrevista e atitudes que 

consistiram em demonstrar tolerância às ambigüidades, paradoxos, contradições, 

insuficiências, compulsões. Neste sentido, foi imprescindível o saber ouvir, interromper, fazer 

sínteses, reformulações, apelos à participação, aos complementos, à distensão e à 

objetividade. Estas foram habilidades utilizadas para o trabalho acontecer da melhor forma 

possível. Para narrar tudo que foi percebido durante os estudos, foi utilizado o diário de 

campo. Este oportunizou a condição de registrar, sem perder fatos importantes durante o 

percurso. 

Como se vive numa sociedade imagética foi utilizada a máquina digital para 

fotografar todos os espaços da escola pesquisada. As imagens fazem parte do intertextos e 

enriquecem o trabalho. No texto não-verbal, encontram-se signos aglomerados sem 

convenções: traços, tamanhos, cor, contraste, textura, ao mesmo tempo juntos e difusos. 

Assim afirma Macedo (2006, p. 122): 

 

O não-verbal não substitui o verbal, é bom que se diga, mas convive com 
ele, ou seja, as palavras ou frases que nele podem aglomerar-se perdem sua 
hegemonia logocêntrica para apoiar-se ou compor-se com o visual, sonoro, 
numa nivelação e transformação de todos os códigos. 
 

A técnica da análise também foi empregada nesta pesquisa. Os dispositivos 

utilizados para a análise foram as unidades de significação e a categorização. Inicialmente 

foram construídos conceitos fragmentados que gradativamente foram sendo enriquecidos 

formando a fundamentação teórica. Depois esses conceitos foram organizados em categorias, 

transformando-se em macroconceitos, construídos baseados nas unidades de significação. 
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Buscou-se realizar uma análise densa, fundamentada, trazendo as evidências das afirmações e 

conclusões. 

É importante ressaltar que este Projeto de Pesquisa foi analisado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) 

– campus de Jequié, conforme documento em anexo. Todos os envolvidos na pesquisa foram 

conscientizados do compromisso e responsabilidade deste estudo. Foi lido, explicado e 

assinado por cada participante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo 

anexo) com o objetivo de assegurar a qualidade do trabalho.  

Este foi o percurso metodológico seguido por esta pesquisa. Durante a trajetória, 

foram feitas algumas alterações na proposta inicial, procurando flexibilizar de acordo com as 

exigências do processo e a partir de (re)construções teóricas, de adequações à realidade 

pesquisada e de novos olhares lançados à construção do conhecimento. Os percalços 

enfrentados no decorrer desta pesquisa indicam que Antônio Machado está correto ao afirmar: 

“Caminheiro, não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar”. 
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4 ANALISANDO OS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

4.1 A arquitetura da escola pesquisada 
 
 

4.1.1 O contexto histórico da pesquisa 
 
 

Este estudo foi desenvolvido no município de Jequié – Bahia, cidade do interior 

baiano que se destaca das demais por apresentar um clima diferenciado, extremamente quente 

exigindo, assim, um olhar específico para a realidade espacial das escolas de educação 

infantil. Outro fator preponderante para justificar a escolha deste município como campo de 

estudo é a presença de um campus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB13, 

o que possibilita através dos resultados da pesquisa o desenvolvimento de reflexões/ações 

junto a esta instituição, que contribui para a qualidade da educação infantil do referido 

município. 

Como a opção metodológica qualitativa desta pesquisa é o estudo de caso, foi 

selecionada uma das instituições de educação infantil da cidade de Jequié para aplicação dos 

dispositivos da coleta de dados. A escola fica situada em um dos bairros periféricos de Jequié, 

chamado Mandacaru. De modo geral, a situação socioeconômica da população deste bairro é 

crítica, apresentando sinais visíveis de muita pobreza, drogas e violência14. Este foi o 

principal critério para a escolha da escola campo. A carência da clientela da instituição 

pesquisada, em todos os aspectos da vida humana, justifica o meu interesse em desenvolver 

este trabalho científico, objetivando uma investigação criteriosa desta realidade. Compreendo 

que estas características indicam a necessidade de uma escola com estruturas físicas e 

pedagógicas adequadas visando o desenvolvimento global das crianças e uma melhor 

qualidade de vida. 

A história da construção desta escola é bem interessante e justifica a sua situação 

atual. Por não possuir creche alguma no bairro Mandacaru e a demanda ser grande, a 

Prefeitura de Jequié, junto à Secretaria de Educação deste município, transformou a 

construção de um Posto Médico em uma creche e, em 1993, começou a funcionar com três 

salas de aula e sem qualquer estrutura física para o atendimento/cuidado/educação das 
                                                 
13 Universidade em que sou professora e desenvolvo um trabalho com estágio, o qual tem me oportunizado  
conhecer as escolas de educação infantil de Jequié. 
14 Dados coletados nos relatos dos profissionais acerca da história de vida das crianças da escola pesquisada. 
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crianças pequenas. Em 2004, foram construídas mais quatro salas para dar conta da procura 

por vagas. Mais uma vez, o projeto de construção foi idealizado para atender apenas à 

demanda sem obedecer às exigências legais de funcionamento de uma creche.  

No segundo semestre de 2006 fazendo uma visita a esta instituição15, fiquei atônita 

com a realidade encontrada. A creche, além de não possuir estrutura física adequada para as 

atividades com crianças de 0 a 6 anos, não possuía também recursos didáticos e humanos para 

desenvolvimento do trabalho pedagógico. A escola apresentava uma grave infiltração, mais da 

metade das paredes estavam sem reboco, tinha um forte mau cheiro, não possuía berços e nem 

colchonetes para as crianças pequenas, faltava alimentação e a diretora muito dinâmica, 

estava fazendo um balaio para conseguir recursos para manter as crianças. Decidi, naquele 

momento, que estava certa no meu desejo de ter como objeto de pesquisa a organização dos 

espaços de educação infantil. 

Alguns meses depois, a creche passou por uma reforma considerada “grande”, as 

paredes foram azulejadas até o meio com o objetivo de resolver o problema da infiltração e 

toda a escola foi pintada. Aparentemente, estava tudo muito “bonito”, porém os problemas 

continuavam: os espaços não foram ampliados para atender às necessidades das crianças e a 

falta de recursos para a realização das atividades infantis permanecia levando a direção a uma 

atitude drástica: enfrentar a Secretaria de Educação do município e exigir que fosse retirada a 

creche daquele espaço, pois não havia condição alguma de atendimento às crianças 0 a 3 anos 

naquelas circunstâncias16. 

Em 2007, de fato, foi retirada a parte correspondente à creche, permanecendo a pré-

escola e os dois primeiros anos do ciclo de aprendizagem. Atualmente, a referida instituição 

funciona nos turnos matutino e vespertino, com 7 salas em cada turno, totalizado 14 salas de 

aula. As dificuldades em relação a espaço e a recursos didáticos continuam, todavia contam 

com uma equipe de trabalho comprometida com a educação das crianças.  

Estes dados, somados ao número de instituições que atendem a educação infantil de 

Jequié, sugerem pouco investimento do município neste segmento educacional. São apenas 7 

creches, 3 escolas que recebem crianças de 4 e 5 anos (pré-escolar) e nenhuma escola 

específica para educação infantil na zona rural17. Num município do porte de Jequié, estes 

dados indicam que há muito a fazer para atender a população infantil que está fora dos 

                                                 
15 A visita à creche foi para acompanhar os estagiários do Curso de Formação de Professores da UESB – campus 
de Jequié. 
16 Informação obtida através da direção da escola. 
17 Dados fornecidos pela Coordenação Pedagógica de Educação Infantil de Jequié em 25.09.08. 
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espaços escolares e àqueles que já se encontram fazendo parte do contexto educacional, faz-se 

necessário mais atenção ao desenvolvimento global da criança.  

 

 

4.1.2 A arquitetura e a organização dos espaços da escola 
 
 

A arquitetura de uma escola é reveladora de um determinado período histórico e das 

concepções políticas e educacionais de cada época. A edificação escolar consegue traduzir os 

valores e os objetivos de uma sociedade, de um governo, de uma escola. Souza (2005, p. 7) 

corrobora com essas concepções ao salientar: “É possível ler e interpretar a história da 

educação brasileira pela arquitetura dos edifícios escolares”. Ainda nesse sentido, destaca a 

referida autora: 

 

Não por acaso, a construção de edifícios próprios para o funcionamento de 
escolas públicas inicia com o processo de democratização do ensino no país 
a partir da primeira República. Até então as escolas públicas funcionavam 
em precárias acomodações, fossem instaladas na casa do próprio professor, 
fossem improvisadas nas paróquias ou em salas alugadas em locais pouco 
apropriados, “pardieiros” sem ar, iluminação adequada, mobiliário e 
higiene. Porém, nas primeiras décadas republicanas, passaram a ser 
construídas edificações próprias para as escolas públicas – grupos escolares, 
escolas normais e colégios – consoantes com a importância atribuída à 
educação como fator de reforma social, manutenção do novo regime 
político e modernização do país. 

 

A escola pesquisada tem uma história que sustenta as concepções acima, confirma o 

descaso com a educação infantil e oportuniza analisar e afirmar com segurança a falta de 

infra-estrutura para a realização de atividades infantis que promovam o desenvolvimento 

global da criança. Como mencionado anteriormente, a escola foi arquitetada e projetada não 

para uma escola, muito menos de educação infantil, e, sim, para o funcionamento de um posto 

médico para o bairro. A leitura das figuras a seguir (2 e 3) da fachada da escola comprovam o 

real objetivo desta construção.  
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Figura 2- Fachada da escola,                           

 

 
                                                            Figura 3- Fachada da escola. 

 

A construção da escola se deu em dois momentos distintos. Com o objetivo de 

construir um posto médico, em 1993, foi feita a primeira parte, que, em seguida, foi 

transformada em creche, contendo: 3 salas de aula; 2 sanitários; 1 cozinha com um pequeno 

espaço para depósito de alimentos e outro para depósito de panelas, pratos, copos etc.; 1 sala 

de direção com um sanitário e um depósito de materiais didáticos. Todos estes espaços são 

muito pequenos, completamente inadequados para o funcionamento de uma creche. As salas 

são tão pequenas e os demais cômodos tão minúsculos que mais parecem consultórios 

médicos e ambientes para curativos.  

A segunda parte da escola foi construída em 2004. É importante salientar que, 

mesmo já estando em vigor desde 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9.394 e o Plano Nacional de Educação – PNE/2001, que dispõe sobre a arquitetura 
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e o funcionamento das escolas de educação infantil, não foram observadas e respeitadas as 

exigências legais, limitando-se apenas a construir mais 4 salas de aula, 4 banheiros, sendo 

dois para banho e dois sanitários. Separando um pavimento do outro, há uma pequena área 

descoberta em que, no verão, faz sol quente e, no inverno, chove, ficando difícil a sua 

utilização. Como ressalta Diana18, além de ser uma área sem cobertura, o espaço é tão 

pequeno que não é possível realizar eventos, culminância de projetos, festinhas, 

apresentações, brincadeiras, jogos etc. (Figura 4).  

 

           
                                     Figura 4- Pátio da escola. 

 

A escola é cercada por um muro alto. O espaço existente entre o muro e a escola é 

estreito e sem qualquer utilidade para o trabalho pedagógico; é um espaço ocioso. Tanto na 

parte dos fundos como nas laterais, há corredores (Figuras 5, 6 e 7), sendo um pouco mais 

largo apenas na frente. Para tornar ainda mais crítica a situação, nesta parte há uma escadaria 

de um lado a outro da escola, impedindo a realização de atividades e tornando-se mais um 

espaço sem utilidade (Figura 8). No meio do corredor de uma das laterais, há uma pequena 

cobertura com uma pia, que funciona como lavanderia. Ao lado da pia e no final deste 

corredor, como se fosse um depósito, colocam-se as cadeiras quebradas (Figura 9). 

 

                                                 
18 Professora informante desta pesquisa.  
    Observação: Todos os nomes citados nesta pesquisa são fictícios. 
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                Figura 5- Área lateral.                                                   Figura 6- Área lateral.            

 

                           
         Figura 7- Área do fundo.                                                     Figura 8- Área da lavanderia. 

 

                
                                                    Figura 9- Área de entrada da escola.               
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Estas imagens indicam a falta de um projeto arquitetônico para a construção e 

reforma de uma escola que atenda às exigências mínimas necessárias ao desenvolvimento 

infantil. Elas revelam o projeto político do município para a educação infantil e traduzem o 

trabalho pedagógico que é possível de ser realizado com as crianças. Através da linguagem 

arquitetônica da escola pesquisada, é possível perceber os valores presentes na escola e as 

práticas de funcionamento, atendimento, cuidado e educação infantil.  

As salas de aula, além de terem espaços muito pequenos, pela manhã, apresentam 

problemas com a luz solar. As janelas não podem ficar abertas, pois entra a claridade do sol, 

atrapalha a visão dos alunos e, no verão, o calor é insuportável. Como o espaço da sala é 

pequeno, as mesinhas dos alunos só podem ser organizadas em forma de “L”, uma bem 

próxima à outra, não sendo possível sequer organizar as crianças em grupos. O espaço que 

sobra no centro da sala é o único para realizar atividades lúdicas, ou seja, quase nada (Figuras 

10 e 11). Na entrevista semi-estruturada, as professoras ressaltaram que as únicas atividades 

que podem ser realizadas na sala de aula são: ditado mudo, adivinhas, contação de histórias, 

recortes, agrupamentos, brinquedos de encaixe, alfabeto móvel e alguns jogos. 

 

        
                 Figura 10- Sala de aula.                                           Figura 11- Sala de aula. 
 

 
A realidade apresentada através destas imagens constata a dificuldade das 

professoras em realizar atividades pedagógicas que privilegiem o lúdico no processo de 

aprendizagem. Diante da importância da ludicidade e do papel significativo que ela representa 

no desenvolvimento infantil, pode-se afirmar que, neste contexto, o processo de ensino e 

aprendizagem encontra-se comprometido, pois os espaços interferem negativamente na 

realização de diversas atividades que envolvem brincadeiras e jogos, as quais favorecem o 
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desenvolvimento global das crianças pequenas. Para comprovar a importância da ludicidade 

para o desenvolvimento humano, Ressurreição (2004, p. 44) destaca: 

 

[...] a ludicidade amplia os estados da consciência e a atividade, 
contribuindo para o desenvolvimento das relações sócio-culturais. É 
mediada por uma atividade que resulta numa experiência de entrega do ser 
humano em sua totalidade: espiritual, motora, afetiva e cognitiva, onde o 
sentir, pensar e agir integram-se em sua expressão.  

 

É interessante ressaltar que a ludicidade é bastante valorizada pelas professoras da 

referida escola. Para elas, a aprendizagem se torna significativa quando se dá num processo 

dinâmico envolvendo o lúdico. Para que o desenvolvimento infantil aconteça de forma 

positiva e saudável, é necessário que sejam oferecidos às crianças espaços adequados, bem 

organizados e utilizados de forma prazerosa. Na entrevista semi-estruturada, quando foi feita 

a pergunta “De que forma o desenvolvimento das atividades lúdicas interfere na 

aprendizagem das crianças?”, as respostas das informantes da pesquisa foram: 

 

De todas as formas, pois a criança aprende brincando (Creuza). 
 
O lúdico chama a atenção, desperta o interesse e, assim, facilita a 
aprendizagem (Vera Lúcia). 
 
Sem a ludicidade, não existe um trabalho para um bom desempenho da 
criança (Madalena). 
 
De forma ampla. Acredito que, sem a ludicidade, não existe um bom 
desempenho na aprendizagem, bem como emocional e afetivo (Diana). 
 
As atividades lúdicas despertam na criança o prazer em aprender (Márcia) 
 
As atividades lúdicas são de suma importância para a aprendizagem das 
crianças de educação infantil (Ana Maria). 
 
Acredito muito nas atividades lúdicas, por ser uma forma criativa de 
aprender. As crianças utilizam a imaginação (Joana). 
 

 

Outro aspecto que merece destaque são as salas de aula para as crianças de 6 anos, 

elas possuem cadeiras de braço, as quais devem ser utilizadas por crianças maiores (Figura 

12). Os pequeninos ficam com os pés pendurados e com dificuldades de organizar o material 

no braço da cadeira, deixando a todo instante o material cair e quando vão pegar o que caiu 
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pulam no chão, a cadeira vira, tudo cai, os colegas tomam susto, gritam, a professora briga, 

cria-se uma confusão. Até organizar tudo novamente, o tempo da aula já passou. 

 
 

 
Figura 12- Sala de aula. 

 
 

A cozinha é pequena contendo o necessário para a produção da merenda das 

crianças. A merendeira é organizada e mantém tudo muito limpo e bem conservado. Fazem 

parte da cozinha dois pequenos cômodos, que só cabe uma prateleira em cada um, uma para 

utensílios de cozinha e outra para guardar os alimentos (Figuras 13 e 14). Dois aspectos 

graves chamam a atenção: o botijão de gás, que fica dentro da própria cozinha (Figura 15) e 

dois tanques expostos, no alto, em cima de ripões de madeira. Segundo a direção da escola, a 

vigilância sanitária já registrou a ocorrência condenando a situação e até então nenhuma 

providência tinha sido tomada (Figura 16). 

 

                              
    Figura 13- Depósito de utensílios de cozinha.                    Figura 14- Depósito de alimentos. 
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      Figura 15- Botijão de gás na cozinha                   Figura 16- Tanques expostos na cozinha 

 
A sala da direção, situada na parte inicial da escola, também merece destaque. É um 

pequeno espaço onde cabem apenas duas mesas pequenas, uma para a diretora e outra apara a 

coordenadora pedagógica, servindo também de secretaria. Nesta sala, há um sanitário 

seguindo o mesmo padrão dos banheiros dos alunos e um pequeno cômodo, que é utilizado 

como depósito de materiais didáticos (Figuras 17 e 18).  

 

 

                   
                  Figura 17- Sala da direção.                    Figura 18- Depósito de materiais didáticos. 

 

Outro aspecto gritante referente aos espaços da escola e sua organização diz respeito 

aos banheiros das crianças. Eles são muito pequenos, os vasos sanitários são para adultos e 
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não oferecem o mínimo necessário às crianças e muito menos àquelas portadoras de 

necessidades especiais. Nesse sentido, é importante salientar a fala da professora informante 

da pesquisa19:  

 
Os banheiros não são apropriados para a criança pequena... Os vasos 
sanitários são para adultos, a criança se sente insegura, tem medo de cair 
(Márcia). 

 

Para reforçar as afirmações, é válido observar as figuras a seguir: 

 

                                 
      Figura 19- Sanitário.                                              Figura 20- Sanitário. 
 

Afirmam todas as professoras participantes da entrevista semi-estruturada que, 

mesmo a escola tendo passado por uma reforma significativa, pois se encontra pintada, com 

azulejo onde tinha infiltração grave e com uma direção dinâmica, a questão espacial é muito 

séria. Muitas acreditam que a solução é construir uma nova escola em outro espaço, pois é 

muito difícil encontrar solução para os problemas existentes sem haver área disponível para 

ampliação da escola. Para tornar a situação mais complexa, as professoras, de modo geral, 

fazem uma crítica à falta de uma área de lazer, de uma brinquedoteca, de jogos pedagógicos e 

demais materiais didáticos, desde o mais simples, que é o papel de ofício20. Para reforçar estas 

afirmativas, é importante ressaltar as falas de algumas das informantes da pesquisa na 

entrevista semi-estruturada: 

 

O espaço da escola não oferece suporte para a aprendizagem e para a 
ludicidade (Ana Maria). 

                                                 
19 Dados coletados no Grupo Focal. 
20 Dados coletados na entrevista semi-estruturada. 
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Falta área para a realização das atividades lúdicas e exploratórias. Tudo tem 
que ser feito dentro da sala. A sala de aula é muito pequena (Creuza). 
 
O espaço da escola é péssimo, pequeno, inadequado (Diana). 
 
O espaço desta escola precisa melhorar muito para um melhor desempenho 
das atividades propostas (Madalena). 
 

O espaço físico desta escola dificulta muito o trabalho do professor (Vera 

Lúcia). 

 

Para assegurar a qualidade da pesquisa, recorremos também à Secretária de 

Educação e à Coordenadora Pedagógica de Educação Infantil do município de Jequié. Quando 

questionada sobre a arquitetura e a infra-estrutura das escolas de educação infantil, a 

secretária se posicionou da seguinte forma: 

 

Contamos com poucas unidades que foram criadas para serem centros de 
Educação Infantil. A maioria das escolas foram adaptadas com adequação 
de quadro, salas banheiros e outros espaços necessários.  O CAIC é a única 
unidade que atende, de forma plena, as Classes de Educação Infantil.   
Ainda contamos com instituições conveniadas como Igrejas, Fundações, 
cuja estrutura física não atende as orientações para construção de Centros de 
Educação Infantil, embora sejam bem equipadas e com atendimento 
satisfatório. Foi a partir dessa realidade que decidimos elaborar um projeto 
padrão para o Município, seguindo as orientações definidas pelo MEC. 
(Secretária de Educação – Entrevista semi-estruturada) 
 
 

À Coordenação, foi questionado se considera a arquitetura e a organização dos 

espaços adequados para a educação infantil. Assim se pronunciou: 

 

Infelizmente não. Só a partir de 2005 as Creches foram integradas ao 
Sistema Municipal de Ensino de Jequié. Então antes dessa data tais 
Instituições estavam sob a tutela da Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social, que agia sob uma perspectiva assistencialista. 
Portanto, os espaços não foram construídos considerando as especificidades 
da criança de 0 a 3 anos. Em alguns casos, adaptaram casas, de forma 
equivocada, para tal atendimento. Entretanto, vale ressaltar que  apenas uma 
Creche, a Alaor Coutinho, apresenta uma estrutura física próxima do 
adequado, se considerarmos os parâmetros de  infra-estrutura determinados 
pelo MEC, (Coordenação Pedagógica). 
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Estes depoimentos, aliados às imagens da escola pesquisada, confirmam a falta de 

condições físicas para o seu funcionamento e a não observância ao Plano Nacional de 

Educação – PNE/2001 e aos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as Instituições de 

Educação Infantil/2006. Infelizmente esta é uma realidade vivenciada na educação infantil em 

meio a tantas outras existentes em nossa sociedade, a qual aponta para medidas emergenciais 

que conduzam ao cumprimento das exigências legais e à qualidade da educação infantil.  
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4.2 Os atores da educação infantil  

 

 

4.2.1 Um retrato dos participantes da pesquisa 
 
 

 
A escola conta com 339 alunos distribuídos em cinco turmas de 4 e 5 anos de idade 

e nove turmas de 6 anos. As turmas são formadas com a quantidade de alunos variando entre 

20 e 30 crianças por sala, fator altamente prejudicial ao desenvolvimento infantil. No que se 

refere à organização da classe, Antunes (1999, p. 107) salienta: 

 

A quantidade elevada de alunos em sala de aula é uma agressão à 
aprendizagem e um acinte à intenção construtiva do professor. Muito pouco 
pode ser feito quando esses limites (não mais do que 15 alunos na educação 
infantil...) são superados. 
 
 

As características mais visíveis nos alunos é que são de classe baixa, apresentando 

sinais de pobreza, fome, carência afetiva e problemas de saúde. Uma grande parte destas 

crianças é encaminhada pelos pais à escola com o objetivo apenas de garantir a bolsa escola e 

assegurar a alimentação/merenda e o leite que é dado diariamente para as crianças levarem 

para casa. Triste realidade! Este fator é um dos responsáveis pela distância entre família e 

escola, dificultando o acompanhamento/envolvimento dos pais no trabalho educativo21. 

Confirmando estas colocações, declara Antunes (1999, p. 92): “Infelizmente, em muitos 

pontos do País, a merenda escolar acaba se constituindo no fator primordial de atração da 

família para a importância da escola”. 

Os profissionais envolvidos com o cuidado/educação das crianças no geral 

apresentam um perfil de compromisso com a qualidade da educação infantil, mesmo com as 

dificuldades para a realização de um trabalho efetivo lutam com os recursos que dispõem para 

manter um trabalho positivo, oferecendo, a todos, apoio, solidariedade, carinho, atenção, 

cuidado e educação. A escola é composta de uma diretora, uma coordenadora pedagógica, 8 

professoras, uma merendeira terceirizada, 2 auxiliares de limpeza e um porteiro. Aqui vale 

destacar a questão de gênero, pois o universo da pesquisa indica que continua predominando 

na educação infantil o sexo feminino. É importante salientar que todos os profissionais, desde 

                                                 
21 Informações adquiridas durante as diversas visitas à escola para a coleta de dados. 
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os primeiros encontros, já demonstravam preocupação e insatisfação com a falta de espaços 

para o desenvolvimento integral das crianças. 

Constituíram os informantes da pesquisa na entrevista semi-estruturada oito 

professoras e uma diretora. A faixa etária desses profissionais varia entre 26 e 65 anos de                   

idade, estando assim distribuídos: 

 

Tabela 01 - Faixa etária das professoras  

 

IDADE QUANTIDADE DE PROFESSORAS 

20 a 30 anos 03 

30 a 40 anos 03 

40 a 50 anos 02 

50 a 60 anos 00 

60 a 70 anos 01 
Fonte: Dados da Pesquisa “A organização dos espaços de ensinar e aprender nas escolas de educação infantil do 
município de Jequié – Bahia”, coletados em 21.05.08. 

 

 

O nível de escolaridade dos professores indica investimento na formação 

continuada. É importante ressaltar o compromisso desses profissionais com a educação das 

crianças, pois duas entrevistadas estão cursando Pós-graduação em Educação Infantil. Os 

dados abaixo confirmam esta análise: 

 

Tabela 02 - Nível de escolaridade das professoras  

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE QUANTIDADE DE PROFESSORAS 

Magistério - Nível Médio 04 

Superior completo 02 

Superior incompleto 01 

Especialização incompleta 02 
Fonte: Dados da Pesquisa “A organização dos espaços de ensinar e aprender nas escolas de educação infantil do 
município de Jequié – Bahia”, coletados em 21.05.08. 
 

Em relação à educação continuada, as professoras investem em eventos oferecidos 

pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – campus de Jequié, como Seminários, 
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Minicursos, Oficinas, Semana de Pedagogia, dentre outros e nas capacitações oferecidas pela 

Secretaria de Educação do Município como o Cursos de Educação Inclusiva e o PROFA22. 

Vale salientar, que dos nove participantes da entrevista semi-estruturada, sete participam 

ativamente das atividades que promovem o desenvolvimento do profissional da educação 

infantil. 

No que se refere ao tempo de atuação na educação infantil, a maioria das 

professoras, como nos mostra o quadro abaixo, possui experiência significativa. É interessante 

observar que, apesar de já estarem há muitos anos trabalhando com crianças, continuam 

exercendo suas atividades com responsabilidade, compromisso e prazer.  

 

Tabela 03 - Tempo de serviço das professoras na educação infantil 

 
TEMPO DE SERVIÇO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

QUANTIDADE DE PROFESSORAS 

0 a 12 meses 02 

01 a 10 anos 04 

10  20 anos 00 

20 a 30 anos 03 
Fonte: Dados da Pesquisa “A organização dos espaços de ensinar e aprender nas escolas de educação infantil do 
município de Jequié – Bahia”, coletados em 21.05.08. 
 
 

Outro dado bastante significativo é que 100% das professoras têm carga horária de 

40 horas semanais na educação infantil23. Este dado sinaliza um amplo conhecimento acerca 

das crianças e uma dedicação especial à escola, tornando-as conhecedoras de seus problemas 

e dificuldades, facilitando, assim, o desenvolvimento das ações. 

O grupo focal foi realizado com oito profissionais, sendo sete professoras e uma 

diretora. O tema escolhido para esta atividade foi A organização e gestão dos espaços 

escolares e sua interferência no desenvolvimento infantil. Todas as participantes se 

envolveram no diálogo, contribuindo de forma significativa para a produção da pesquisa. Foi 

um momento ímpar, as profissionais puderam expor suas inquietações e deixar registrada a 

insatisfação com o descaso do poder público para com a educação infantil. 

                                                 
22 PROFA – Programa de Formação de Professores Alfabetizadores oferecido pelo MEC. 
23 Dados da Pesquisa. 
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É importante salientar que ainda existem resquícios de que qualquer pessoa pode 

estar atuando na educação infantil, mesmo não apresentando perfil. A exemplo, a 

coordenadora pedagógica da escola, que, apesar de ter formação em Pedagogia, sempre 

trabalhou com História nas Séries Finais do Ensino Fundamental e foi direcionada a trabalhar 

na escola infantil. Outra funcionária, em situação mais delicada, trabalhava na área de saúde 

e, por problemas de ordem não divulgada, também foi encaminhada para trabalhar nesta 

escola24. Ficam, então, os questionamentos: Quando a educação infantil será de fato tratada de 

forma especial, valorizando as crianças e os seus profissionais? Quando teremos espaços 

adequados para a educação infantil, com pessoas preparadas devidamente para atuar nestes 

espaços?  

Diante do contexto geral da escola e em especial a sua localização, espaço físico, 

recursos didáticos, pode-se afirmar que os seus profissionais são comprometidos com a 

qualidade da educação infantil. São responsáveis, desenvolvem o trabalho procurando ser 

referencial para as crianças, são humanos, competentes e solidários. Demonstram ter prazer, 

amor e ética com o papel que desempenham, buscando fazer a diferença, mesmo com a 

realidade crítica que enfrentam25.  

Também colaboraram como participantes desta esta pesquisa, respondendo a 

entrevista semi-estruturada, a Secretária de Educação do Município de Jequié e a 

Coordenadora Pedagógica de Educação Infantil do referido município. O nível de formação 

da secretária é de Mestrado em Educação e a coordenadora está cursando Letras na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – campus de Jequié. Ambas contribuíram de 

forma significativa com o desenvolvimento deste trabalho, respondendo de forma ética aos 

questionamentos. 

 

 

4.2.2 As concepções dos profissionais de educação infantil acerca dos espaços de ensinar e 

aprender das crianças 

 
 

Analisar o grau de interferência dos espaços de ensino e aprendizagem sobre o 

desenvolvimento infantil requer uma reflexão acerca de alguns conceitos fundamentais. Dessa 

forma, faz-se necessário iniciar esta discussão pelas concepções formuladas sobre o que 
                                                 
24 Informações obtidas em conversa informal com a coordenadora pedagógica da escola durante a observação. 
25 Dados observados durante toda a pesquisa. 



 

 

104

 

significa ensinar e aprender. Para alguns autores, trata-se de dois processos distintos, para 

outros, é uma relação dialógica, e para outros ainda, configura-se como um processo único. 

De acordo com o dicionário de Ferreira (2001, p. 54 e 270), ensinar e aprender são antônimos, 

ou seja, são conceitos completamente diferentes: 

 

Aprender é tomar conhecimento de; tornar-se capaz de algo, graças a 
estudo, observação, experiência; tomar conhecimento de algo, retê-lo na 
memória, graças a estudo, observação, experiência, etc. Ensinar é ministrar 
o ensino de; lecionar; transmitir conhecimentos a; instruir; adestrar; indicar.  

 
 

Para o grande educador Paulo Freire, os dois conceitos, embora diferentes entre si, 

se explicam e se completam, estão imbricados. Sendo assim, ensinar não pode ser jamais 

transmitir conhecimentos ou conteúdos. Justificando esta afirmativa, Freire (1996, p. 25 e 26) 

ressalta: 

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender... 
Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar... Aprender precedeu o ensinar ou, em outras palavras, ensinar se 
diluía na experiência realmente fundante de aprender. Não temo em dizer 
que inexiste validade no ensino de que não resulta um aprendizado em que 
o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou refazer o ensinado... 

 

Para assegurar que ensinar e aprender são dois processos interativos, Freire (1996, p. 

26) emprega estas palavras como um substantivo composto. Nesse sentido, afirma: 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 
participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com a seriedade. 

 

Alves (2001, p. 7) faz uma reflexão mais complexa dos conceitos em discussão. A 

autora escreve de forma especial, como uma palavra apenas, aprenderensinar, para mostrar a 

única possibilidade de existência dos termos. Ainda ressalta que a interação entre estas duas 

palavras é tão íntima que só existe nessa relação. Não é possível conceber a existência de dois 

processos e, sim, de um processo único, dialógico e dialético sintonizados com os 

espaçostempos. 
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Nesse contexto, pode-se afirmar que existe uma relação/interação muito próxima, 

um diálogo necessário entre os espaços educativos, a organização/gestão desses espaços e o 

processo de ensino e aprendizagem da educação infantil. Ambos precisam falar a mesma 

linguagem para que possa haver uma verdadeira comunicação entre os espaços, o ensino e a 

aprendizagem. Dessa forma, é possível conciliar desejo, prazer e aprendizagem com educação 

infantil de qualidade.  

Durante a realização do grupo focal, as professoras participantes da pesquisa 

apresentaram contribuições importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Todas 

reconhecem a organização espacial como fator preponderante no desenvolvimento infantil e 

na aprendizagem da criança. De acordo com as profissionais, esta interferência pode ser 

positiva ou negativa, dependendo da forma como o espaço é arquitetado e gerido. É unânime 

a opinião de que o espaço da escola em que atuam é completamente inadequado para a 

educação/cuidado das crianças. 

As concepções apresentadas pelas professoras acerca dos espaços de ensinar e 

aprender indicam que o êxito do trabalho pedagógico e da aprendizagem das crianças depende 

muito da estrutura espacial. Assim relatam as profissionais26: 

 

O espaço físico é muito importante para o desenvolvimento afetivo, 
intelectual e emocional da criança (Rosa). 
 
A criança aprende interagindo com o meio ambiente (Ana Maria). 
 
É preciso ter área para trabalhar movimentos, lateralidade, coordenação, 
brincar, pular, correr. Trabalhar com o corpo é muito importante na 
educação infantil (Madalena). 
 
Trabalhei numa escola que tinha áreas para desenvolver diversas atividades 
e a aprendizagem foi excelente. Os meninos chegaram aos 6 anos fazendo 
produção (Joana). 
 
As atividades desenvolvidas são as mais simples possíveis para adequar ao 
pequeno espaço que se tem (Márcia). 

 

Sabe-se que a questão do comportamento e da indisciplina infantil estão 

intimamente associadas, dentre outros fatores, ao estado do ser, à arquitetura e organização 

dos espaços escolares e ao processo de ensino e aprendizagem. Para Lewin (1965, p. 268), o 

estado da pessoa e do seu meio não são independentes um do outro, portanto, as reações 

infantis são conseqüências da interação estado psicológico x meio, portanto, o comportamento 
                                                 
26 Profissionais participantes do grupo focal. 
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é uma conseqüência de diversos fatores, tais como: psico-sociais, econômicos, culturais, 

afetivos e físicos. Assim ressalta o referido autor: 

 

Como uma criança vê um determinado ambiente físico (por exemplo, se vê 
a lagoa gelada como perigosa ou não) depende do estágio do seu 
desenvolvimento, do seu caráter e da sua ideologia... Em resumo, pode-se 
dizer que comportamento e desenvolvimento dependem do estado da pessoa 
e seu meio. 

 

Ainda nesse sentido, destaca Lewin (1965, p. 117 e 270): 

 

É importante, entretanto, conhecer as condições físicas e sociais porque elas 
limitam a variedade de espaços de vida27 possíveis – provavelmente como 
condições de fronteira do campo psicológico.  
 
A discrepância entre as áreas atraentes do espaço de vida e o espaço de 
movimento livre28 é um dos fatores dominantes que determinam o nível de 
aspiração de um indivíduo. Durante o desenvolvimento, o espaço de 
movimento livre e o espaço de vida geralmente aumentam. 

. 

Nessa perspectiva, acredita-se que a criança, para se desenvolver de forma saudável, 

precisa de ambientes educativos coerentes com as fases do seu desenvolvimento, devidamente 

arquitetado e organizado e com uma proposta pedagógica bem delineada, que dê conta de 

atender todas as dimensões da formação do sujeito, observando as especificidades, assumindo 

as diferenças etárias, afetivas e cognitivas. É válido salientar, mais uma vez, que o 

comportamento da criança considerado por muitos professores de “desestruturado”, 

“indisciplinado” e/ou com “deficiência de aprendizagem”, na maioria das vezes, é fruto de 

problemas espaciais, pedagógicos e interpretativos que podem ser minimizados ou até mesmo 

superados com a gestão adequada destes fatores. Nessa direção, aponta Antunes (1999, p. 

103): 

 

[...] mas em não poucas circunstâncias a própria escola pode se constituir no 
fator predominante da indisciplina generalizada. A organização interna, a 
presença de professores e funcionários administrativos eficientes, os 
sistemas de sanções, o estilo de autoridade exercida e as oscilações diante 
de problemas acadêmicos são também fatores que influem na relação da 
instituição com os alunos e na própria relação entre os alunos. 

 

                                                 
27De acordo com Lewin (1965, p. 269), espaços de vida incluem a pessoa e seu meio psicológico. 
28Segundo Lewin (1965, p. 117), espaço de movimento livre refere-se à área geográfica em que a pessoa está 
inserida. 
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As professoras informantes desta pesquisa confirmam estas concepções e valorizam 

a questão espacial como fator de influência positiva ou negativa no comportamento infantil. 

São contundentes ao afirmar que, por conta do espaço inadequado da escola, restando apenas 

a pequena sala de aula para as atividades pedagógicas, as crianças gritam, brigam, ficam 

nervosas, agitadas, tornando muito difícil a realização do processo de ensino e aprendizagem 

e a interação entre as crianças. Nesse sentido, merecem destaque as falas de algumas 

professoras participantes da pesquisa: 

: 

O espaço dessa escola exige muito do aluno. O espaço da sala de aula é 
muito pequeno, não dá para fazer determinadas atividades. Os alunos ficam 
agitados, batem nos coleguinhas, ficam agressivos (Creuza). 
 
O espaço pequeno e a forma como está organizado gera violência, os alunos 
se desentendem, as relações ficam conturbadas, prejudica a socialização, 
gera conflito e agressividade (Márcia). 
 
Se o adulto não agüenta ficar sentado uma manhã inteira, imaginem as 
crianças que têm muita energia para gastar (Márcia). 
 
A aprendizagem não acontece só na sala de aula. A criança precisa de 
outros espaços (Vera Lúcia). 
 
Nessa escola, não existe espaço físico adequado, não tem um parque 
infantil, não tem uma sala para a criança assistir filme, não tem um pátio 
para as crianças brincarem... (Diana). 
 
O espaço da sala de aula é tão pequeno que deixa os alunos agitados, eles se  
batem, aí gera uma briga, gritam, empurram o colega. Eles ficam muito 
juntinhos (Joana). 
 
A criança já vem de casa estressada e encontra um ambiente também 
estressado, ela fica mais agitada ainda. Um começa a bater no outro gerando 
agressividade (Rosa). 
 
Quando os alunos saem da escola para passear, voltam mais calmos, 
tranqüilos, pois extravasam caminhando, pulando, correndo. O espaço da 
sala de aula não permite que as crianças liberem energia (Rosa). 
 
As crianças precisam de espaços para extravasar os sentimentos 
(Madalena).  
 
 

Os fatos comprovam a urgência de mudanças significativas nos diversos espaços das 

instituições de educação infantil: curriculares, físicos, pedagógicos, administrativos e afetivos. 

Alguns passos específicos para este segmento têm sido dados nessa direção, tanto em nível 

federal, estadual como também municipal, a exemplo dos Parâmetros Básicos de Infra-
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estrutura para as Instituições de Educação Infantil/2006 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil/1999. Nesse sentido, Antunes (1999, p. 104), anuncia o 

início de um novo olhar para as escolas: 

 

Felizmente, já se começa a perceber no país escolas preocupadas em gerar 
ambientes altamente favoráveis para a construção da aprendizagem, 
circunstâncias que não as exime de ser rigorosas, mas que lhe permite obter 
de seus alunos excelentes respostas sociais, que, por sua vez, geram 
auspiciosas respostas acadêmicas.  
 

Outro fator anunciado pelas professoras participantes da pesquisa é falta de recursos 

didáticos para a realização das atividades. Elas afirmam que, sem materiais, o trabalho 

pedagógico fica comprometido, conseqüentemente o desenvolvimento e a aprendizagem da 

criança também. Durante o grupo focal, as professoras ressaltaram: 

 

Não temos materiais didáticos. Temos apenas 1 microsystem para todas as 
salas e 1 televisão pendurada no alto, o que dificulta à criança pequena a 
assistir. Acho um absurdo! As cadeiras da sala são todas grandes para as 
crianças. Elas ficam sentadas no chão, o pescocinho não agüenta de tanto 
ficar olhando para cima. A televisão é trancada no cadeado, o que dificulta a 
locomoção de uma sala para outra (Diana). 
  
Deveria ter uma sala de vídeo apropriada para as crianças. Eu trabalhava 
numa escola que era assim, (Márcia). Mas isso numa escola, aqui é um 
arranjo (Diana). 
  
A Secretaria de Educação do Município dá lápis e caderno uma vez por ano. 
Quando acaba, a criança fica sem material o resto do ano (Diana). 
 
Estamos trabalhando sem papel de ofício, sem matriz e sem álcool. 
Recebemos um litro de álcool ontem para a escola toda (Diana). 
 
As professoras compram material com o pouco que ganham. As professoras 
usam muito a criatividade, quando sobra caderno de desenho, elas tiram o 
espiral, cortam os picotes e usam como papel de ofício (Diana). 
 
  

Percebe-se que a formação inicial e continuada das profissionais desta escola tem 

contribuído imensamente para minimizar os problemas espaciais e de outras ordens. O 

investimento na formação dá suporte para a superação de algumas das dificuldades 

encontradas no desenvolvimento das ações pedagógicas, para reflexões críticas acerca das 

políticas de educação infantil e para tomadas de decisões, apesar de reconhecerem a 

impotência para atitudes mais amplas. Diante do compromisso das profissionais, elas 
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assumem algumas posturas que entendem ser necessárias para facilitar o trabalho pedagógico 

e contribuir com o desenvolvimento infantil: 

 
Para facilitar, eu trabalho muito a afetividade para minimizar os problemas 
dos espaços. Cumprimento os meus alunos, dou carinho, atenção, faço 
atividades socializadoras. Assim vou diminuindo o clima de agitação. 
Trabalho bem o diálogo (Márcia). 
 

Nesse contexto, ainda ressalta uma das professoras informantes da pesquisa: 

 

O professor de educação infantil precisa ter afinidade, gostar do que faz, 
trabalhar com vontade (Rosa). 

 

No tocante à proposta pedagógica, a coordenação de educação infantil do município 

de Jequié29 afirma na entrevista semi-estruturada que todas as escolas infantis do município 

possuem Projeto Político Pedagógico - PPP e que são realizadas reuniões periódicas e visitas 

às unidades escolares pelos coordenadores pedagógicos. A escola pesquisada também possui 

o PPP e anualmente são revistos os objetivos e as metas, fazendo as alterações necessárias. A 

direção ainda salienta que trabalham com projetos interdisciplinares desenvolvidos por 

unidades30. 

É importante salientar que, numa instituição de educação infantil, é imprescindível 

uma proposta pedagógica consistente, com uma base teórica sólida, delineada por uma visão 

histórica, sociológica, psicológica e antropológica que sustente uma concepção de criança, de 

educação, de sociedade e de mundo. Estas idéias estão respaldadas teoricamente por Kramer 

(2005, p. 17 e 21) e nessa mesma vertente ela discute sobre a importância de uma proposta 

voltada para oferecer à criança um ambiente potencializador do desenvolvimento dos 

interesses infantis e da construção do conhecimento, favorecendo a exploração, a descoberta e 

a criatividade. Kramer (2005, p. 15) continua suas reflexões acerca da proposta curricular e do 

papel da equipe pedagógica das escolas de educação infantil acrescentando: 

 

O currículo estabelece pontos de chegada e caminhos a percorrer que 
precisam ser constantemente realimentados pela ação da equipe pedagógica, 
que não só dele retira subsídios, mas também traz a ele contribuições 
valiosas advindas tanto de uma análise crítica do trabalho cotidiano, quanto 
do próprio aprofundamento do estudo e da discussão conjunta. Supervisão e 

                                                 
29 Informante da pesquisa participante da entrevista semi-estruturada. 
30 Informações obtidas no grupo focal. 
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direção atuam, assim, como orientadores, mobilizadores, facilitadores e 
sistematizadores da (re)construção permanente do currículo... 
 

 
Infelizmente, no que tange à coordenação pedagógica, a direção da escola 

pesquisada anunciou ter passado por muitas dificuldades, ou seja, no início não tinham 

coordenadora, depois passaram a ter uma que dava assistência a várias creches e só vinha na 

escola de vez em quando para dar as orientações, discutir as dificuldades e dar sugestões. Na 

maioria das vezes, esta coordenação trazia propostas fora da realidade. Acrescentou, ainda 

que em 2007, trabalharam o ano inteiro sozinhas, sem coordenação; a própria direção se 

reunia com as professoras e discutiam os problemas. Neste ano, a escola já dispõe de uma 

coordenadora que, como já mencionado anteriormente, trabalhava na área de história31. Vale 

salientar que a coordenadora não participou da entrevista semi-estruturada. 

Todas as concepções analisadas e fundamentadas indicam a fragilidade da escola 

pesquisada em relação aos espaços de ensinar e aprender de educação infantil e à realização 

de atividades pedagógicas que sustentem o efetivo desenvolvimento das crianças. A realidade 

direciona para a realização de uma proposta pedagógica desarticulada do real objetivo da 

educação das crianças pequenas, onde o cuidar e o educar são preponderantes na formação de 

seres humanos autênticos, produtivos e atores sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Informações obtidas no grupo focal. 
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4.3 As políticas públicas de educação infantil e a construção/organização/gestão dos 

espaços da escola 

 
 

O investimento na educação infantil ainda é muito pequeno, a questão espacial é 

muito séria e os profissionais deste segmento de ensino precisam ser reconhecidos e 

valorizados. As creches e pré-escolas em muitos municípios, ainda funcionam em qualquer 

espaço. Em Jequié, o Conselho Municipal de Educação não tem normas para construção, 

infra-estrutura e funcionamento para escolas de educação infantil32. É necessária e urgente a 

implementação de políticas públicas voltadas para a educação infantil em nível municipal. 

Está comprovado que nem as normas e nem as diretrizes estabelecidas pelo governo federal 

estão sendo cumpridas. A questão é tão crítica que levou a direção da escola pesquisada a uma 

tomada de decisão em relação ao funcionamento da creche, assim declarando: 

 

Aqui funcionava uma creche e, quando entrei, bati o pé firme para acabar, 
pois não tinha espaço físico adequado, só tinha dois colchonetes, não tinha 
lençol, as crianças dormiam no chão com os coleguinhas passando por 
cima. Só tinha uma alimentação por dia, os professores é que colaboravam 
comprando biscoitos. Consegui uns lençóis, mas a realidade era dura, não 
tínhamos monitoras, banheiros adequados (Diana). 
 
A questão do espaço angustia a gente (Márcia). 

 
 

A visão das professoras em relação às políticas de (re)construção da escola é muito 

clara. Elas entendem que a escola como está arquitetada não atende de forma alguma as 

necessidades da educação infantil e não possui espaços para ampliação, pois a escola está 

cercada de casas pelo fundo e pelas laterais, não sendo possível, portanto,  construção alguma. 

Sem falar no grave problema de infiltração na escola, que, mesmo a metade das paredes tendo 

sido azulejadas, o problema persiste, visível acima dos azulejos. Diante disso, a sugestão das 

professoras é: 

 

Construção no bairro Mandacaru de uma nova escola de educação infantil. 
É a única solução (Márcia).  
 

 

                                                 
32 Informação obtida de uma funcionária do Conselho Municipal de Educação de Jequié quando fiz uma visita a 
este Conselho para coleta de dados. 
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As professoras participantes da pesquisa apontam como política necessária à 

educação infantil a participação da família na educação/cuidado das crianças pequenas. 

Acreditam que a construção de projetos que envolvessem efetivamente os pais ampliaria a 

qualidade da educação e daria à criança sustentação para um desenvolvimento saudável. 

Assim destaca uma das professoras durante o grupo focal: 

 
 

É necessário criar projetos para serem trabalhados com a família. A família 
precisa participar mais da vida da escola e da criança. Precisamos melhorar 
o nível de conscientização dos pais, até para que, na hora de votar tenham 
mais consciência, (Márcia). 

 

 

Para ampliar a qualidade da educação infantil, é necessário também ampliar as 

políticas de formação inicial e continuada do profissional, bem como as políticas de seleção 

desses profissionais para desenvolver o trabalho com as crianças. O perfil do professor para 

atuar com crianças pequenas é especial, é preciso ter características bem definidas e uma 

formação específica, longe da velha história: “Gosta de criança? Então coloca na educação 

infantil”. Nesse sentido, ressaltam as professoras33: 

 

Os professores precisam ser mais comprometidos (Diana). 
 
A maioria dos professores das creches por onde passei não tem 
compromisso com o que faz e nem com a criança (Márcia). 
 
O professor de educação infantil precisa ter compromisso com os alunos, 
com a escola, consigo mesmo (Joana). 
 
Trabalhar na educação infantil é preciso amor, responsabilidade, gostar do 
que faz (Ana Maria). 
 
Quem não se atualiza fica para trás. O profissional do século XXI precisa 
estar em constante atualização. Estamos vivendo na era da globalização e 
esta era exige mudanças (Rosa). 
 
O município oferece curso de formação de professores, mas não oferece 
apoio para os estudos. A carga horária de trabalho permanece a mesma de 
40 horas semanais (Vera Lúcia). 
 
O município oferece cursos, capacitações para os professores de educação 
infantil. O que acho errado é que nem todos os professores podem fazer, é 

                                                 
33 Informantes da pesquisa, participantes do grupo focal. 
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por sorteio. Isto não é correto, muitos de nós que queremos fazer o curso 
ficamos de fora... (Márcia). 

 

Nesse sentido, é válido salientar que, na entrevista semi-estruturada, foi destacado 

pela Secretária de Educação do município de Jequié que, cerca de 98% dos professores, têm o 

curso superior. Ao ser questionado sobre o que a Secretaria de Educação tem feito para 

atender às exigências da LDBEN nº 9.394/96 e do Plano Nacional de Educação/2001, no que 

se refere à formação do professor, a resposta foi: 

  
A Prefeitura Municipal de Jequié buscou assegurar que todos os professores 
da rede freqüentassem uma universidade. Para tanto, fez convênio com a 
UESB para graduar 280 professores para atuam nas classes de educação 
inicial e para os anos iniciais do ensino fundamental... 

 

No tocante às condições oferecidas aos professores de Educação Infantil da rede 

para fazer o curso superior, a referida secretária salientou: 

 

Os professores que fazem o curso de graduação não são dispensados de suas 
atividades, porque o quadro de professores é bastante limitado e o 
município não teria condições de substituir um número significativo de 
professores, o que traria um impacto muito alto na folha de pessoal.  
Contudo, todas as adequações foram feitas no sentido de assegurar que 
todos os professores não fossem impedidos de realizarem seus cursos, 
principalmente os professores da zona rural que trabalham em localidades 
de difícil acesso. Estes professores foram transferidos para localidades mais 
próximas e com acesso a transporte para assegurar a continuidade de seus 
estudos.  
 

Ainda neste contexto, a Secretária de Educação fez um balanço sobre a formação 

continuada dos seus profissionais: 

 
Nos anos últimos três anos, os professores das classes de educação infantil  
estavam em curso de graduação, e em sua maioria com 40 horas, em 
regência de classe. A pouca disponibilidade de carga horária dificultou um 
programa intensivo de formação continuada. Contudo, realizamos com 
apoio do FNDE, um curso de aperfeiçoamento de 120 horas, específico para 
profissionais de educação infantil, um curso de 120 horas em Educação 
Inclusiva, que também envolveu os professores de Educação Infantil, além 
de encontros semanais de 2 horas... Também contamos com o Programa 
PRO-LETRAMENTO em parceria com o MEC, que também inclui 
professores de classes de Educação Infantil. 
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É importante ressaltar a exigência da LDBEN nº 9.394/96 e do Plano Nacional de 

Educação – PNE/2001 em relação às políticas de formação de professores e salientar que, 12 

anos depois, ainda temos profissionais trabalhando na educação infantil sem a formação 

necessária para atuar neste segmento e que ainda existem secretarias de educação sem uma 

política de seleção/contratação desses profissionais. Vale ressaltar que a Coordenadora de 

Educação Infantil do município de Jequié, ao assumir este cargo, coordenava o Projeto Todo 

Agente Comunitário de Saúde na Escola, em outro segmento, e cursava Letras34. A própria 

coordenadora destaca na entrevista semi-estruturada, a importância da formação exigida por 

lei para atuar na educação infantil. Vejamos o depoimento abaixo: 

 
 

Primeiro, a formação na área exigida por lei, ainda que seja a mínima, o 
magistério. Depois o desejo, o compromisso com a promoção de uma 
educação de efetiva qualidade para as crianças de 0 a 5 anos 
(Coordenadora). 
 

Em relação às políticas de atendimento/assistência à criança, as condições são 

precárias. A escola não conta com a colaboração de profissionais especializados na área de 

saúde para acompanhamento do desenvolvimento infantil. Não conta com psicólogos,  

odontólogos, oftomologistas, clínica infantil etc. As professoras ressaltam que, quando há 

uma emergência, levam as crianças no posto de saúde e, quanto ao atendimento com 

psicólogos, dá-se da seguinte forma: 

 

De vez em quando, de ano em ano, aparece um psicólogo que a prefeitura 
manda, marca a consulta, levamos as crianças, ele atende e acabou. Não 
continua com o acompanhamento (Diana). 

 

É valido ressaltar as políticas públicas consideradas imprescindíveis pela 

Coordenação de Educação Infantil do município de Jequié para a promoção e qualidade da 

educação das crianças pequenas: 

 

• Promoção de concurso público para formação de quadro efetivo de 
professores/as da Educação Infantil; 
 
• Formação continuada com acompanhamento periódico das mudanças 
in loco; 

 
                                                 
34 Dados obtidos através da Coordenação de Educação Infantil do município de Jequié na entrevista semi-
estruturada. 
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• Expansão da Rede de Ensino com adequação dos espaços físicos; 
 

• Ampliação do atendimento com prioridade para crianças de 0 a 3 
anos, que é nossa vulnerabilidade; 

 
•  Asseguramento de que as crianças participem de atividades que 
articulem o eixo cuidar/educar e brincar etc; 

 
• Articulação da Educação Infantil com o ensino fundamental, no 
Sistema Municipal de Educação; 
 
• Implantação de um Fórum Municipal de Debate sobre Educação 
Infantil. 

 

Ainda em relação às políticas para a educação infantil do município de Jequié, a 

Secretaria de Educação, na entrevista semi-estruturada, aponta como principais metas para o 

ano de 2009:  

 

• Ampliar o atendimento entre 4 meses e 3 anos em creches em 30% em 
2009; 50% em 2010, 70%, em 2011 e em 100% em 2012; 
 
• Realizar Concurso Público para professor Assistente de Creche e 
Professor Titular; 

 
• Implantar as Diretrizes Municipais de Educação Infantil do Município 
de Jequié; 

 
• Credenciar as Classes de Educação Infantil da rede Privada; 

 
• Ampliar a equipe pedagógica da SMEC, para acompanhar as Classes 
de Educação Infantil do Município de Jequié. 

 
 

Diante da realidade apresentada, é possível afirmar que, no tocante às políticas 

públicas para a educação infantil, existe uma distância muito grande entre a legislação e a 

realidade, fruto do processo histórico, cultural e político brasileiro. A dissociabilidade entre 

assistência à criança, cuidado e educação, tem sido um dos fatores responsáveis pelo descaso 

com a educação infantil, por as instituições se voltarem apenas para a assistência, para o 

cuidado, sem privilegiar a educação. Os municípios, por sua vez, pelo próprio percurso 

histórico, são mais comprometidos com o ensino fundamental, relegando a educação das 

crianças pequenas a segundo plano. Assim, não são observadas as leis e as diretrizes nacionais 

para a educação infantil e não são criadas e/ou implementadas políticas para este segmento da 
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educação. A realidade do município de Jequié e, em especial, da escola pesquisada confirma 

estas afirmativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

117

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Daquilo que eu sei 
Ivan Lins 

 
Daquilo que eu sei 

Nem tudo me deu clareza 
Nem tudo foi permitido 

Nem tudo me deu certeza 
 

Daquilo que eu sei 
Nem tudo foi proibido 

Nem tudo me foi possível 
Nem tudo foi concebido 

 
Não fechei os olhos 

Não tapei os ouvidos 
Cheirei, toquei, provei 

Ah! Eu usei todos os sentidos 
 

Só não lavei as mãos 
E é por isso que eu me sinto 

 
Cada vez mais limpo 
Cada vez mais limpo  
Cada vez mais limpo 

 
 

5.1 Um novo olhar para os espaços de ensinar e aprender nas escolas de educação 

infantil 

 

 

Os espaços de educação infantil se constituem em instrumentos eficazes de 

aprendizagens, por isso, devem ser vistos como possibilidades de desenvolvimento e 

construção do conhecimento. Nesse sentido, aprofundar nas reflexões teóricas acerca dos 

espaços educativos foi imprescindível para a realização desta pesquisa, pois possibilitou 

lançar um olhar questionador, investigador e analisador das instituições infantis e das 

atividades desenvolvidas nos espaços de ensinar e aprender. A visão das professoras 

informantes da pesquisa foi fundamental para que os objetivos deste estudo fossem 

alcançados, pois confirma os pressupostos teóricos e retrata a realidade com todas as 

interferências no desenvolvimento das potencialidades infantis.  

Ao analisar os modelos de arquitetura das escolas infantis, percebe-se que até 

mesmo os arquitetos envolvidos com as construções escolares deveriam ser, antes de tudo, 
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educadores, pois, assim, teriam uma visão mais ampla do processo educacional e 

compreenderiam a influência que têm os espaços na construção do saber. Acredita-se que a 

estrutura física de um espaço escolar e a maneira como ele é organizado e gerido interfere no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos e professores. Observa-se que a organização 

dos espaços de ensinar e aprender das escolas infantis tem objetivado atualmente reforçar a 

função disciplinadora da escola. Algumas instituições infantis utilizam até mesmo a “cadeira 

do pensar”. Esta é uma forma de pôr a criança de castigo. É comum ouvir dos professores “se 

continuar com a danação a tia vai lhe colocar na cadeira do pensar”35. Esta forma de 

pressão psicológica é denominada por Foucault “docilização do corpo”, pelo poder da 

disciplina. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil -  

RCNEI/98, as instituições de educação infantil devem promover espaços físicos e sociais 

organizados e seguros para que as crianças possam se sentir acolhidas e encorajadas a vencer 

desafios, favorecendo o desenvolvimento global. A estruturação dos espaços escolares é 

elemento essencial na construção do projeto educativo, constituindo-se em um poderoso 

auxiliar da aprendizagem. A gestão dos espaços infantis necessita de um planejamento 

conseqüente e de ações coletivas que envolvam toda a equipe de profissionais da escola, 

assim como toda a comunidade escolar. 

Alves (2001, p. 08) colabora com a relevância ao tema estudado ao enfatizar a 

possibilidade/necessidade de entender o espaço como dimensão material do currículo. Para 

ela, as relações espaços/aprender/ensinar são incontestáveis nas múltiplas redes do cotidiano 

escolar, nas quais os conhecimentos são criados e trocados. Assim, compreende-se a 

interferência da organização dos espaços escolares no processo de ensino e aprendizagem e 

percebe-se claramente a construção do conhecimento como um ato subjetivo, que acontece na 

coletividade e recebe influência direta das relações espaciais em que a escola está inserida. É 

preciso reconhecer que os aspectos físicos do ambiente exercem impacto sobre os 

comportamentos das crianças, promovendo, dentre outros fatores, a (in)disciplina e/ou o 

(in)sucesso infantil.  

O mundo globalizado e em constante transformação exige dos profissionais 

envolvidos com a educação infantil uma reflexão do espaço escolar em todos os seus níveis, 

procurando explorar todas as suas possibilidades e potencialidades: espaços/tempos, 

                                                 
35 Práticas de profissionais da educação infantil observadas durante as visitas às instituições infantis para 
acompanhar o processo de estágio. 
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espaços/lugares, espaços pessoais, espaços biopsicosociais, espaços políticos e culturais, 

espaços emocionais, afetivos e cognitivos, espaços como instrumentos eficazes da 

aprendizagem. Para Morin (2001), o ser humano, é ao mesmo tempo, biológico, psíquico, 

cognitivo, social, afetivo e racional, e a sociedade comporta dimensões históricas, 

econômicas, sociológicas e religiosas. Dessa forma, o ser humano é complexo e 

multidimensional, portanto, exige uma educação global e realizada em múltiplos espaços.  

Acredita-se que a adequada organização/gestão espacial das escolas de Educação 

Infantil possibilita a construção da identidade pessoal da criança, o desenvolvimento das 

competências necessárias para a formação do cidadão pensante e crítico, promove o 

crescimento pessoal, social, emocional e intelectual, e oferece ao educando segurança e 

confiança nas ações. A forma como estes espaços estão organizados e geridos influenciam na 

metodologia de ensino da educação infantil, conseqüentemente no processo de ensino e 

aprendizagem.  

A realidade pesquisada, refletida e analisada com cautela e ética corrobora para a 

urgência da criação e implementação de políticas públicas para a educação infantil que façam 

valer a legislação do País. A fala de algumas professoras participantes do grupo focal, da 

secretária de educação e da coordenadora pedagógica de educação infantil do município de 

Jequié indicam a necessidade de políticas que melhorem a qualidade da educação das crianças 

pequenas: 

Construção de Centros de Educação com limite máximo de 300 crianças, 
(Secretária de Educação). 
 
Implantação de unidades escolares observando estrutura física, 
administrativa e pedagógica, que atendam às especificidades da população 
infantil (Coordenadora de Educação Infantil). 
 
É preciso uma política de seleção para os professores de educação infantil 
(Professora participante do grupo focal) 

 
É preciso investir mais na formação continuada do professor (Professora 
participante do grupo focal). 
 

É imprescindível valorizar uma educação infantil voltada para os espaços de ensinar 

e aprender, para a construção de espaços educativos que transmitam sentimentos de prazer, de 

alegria e de emoção, nos quais as crianças se sintam estimuladas a pensar e a agir com 

entusiasmo, autonomia, respeito e interatividade. Os ambientes de aprendizagem precisam ser 

expressivos, ter vida, falar no silêncio, sorrir para a criança, ser convidativo, despertar a 

imaginação e o pensamento infantil. A escola da infância precisa ser um espaço vivo, com 
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vistas à satisfação das crianças, pois, dessa forma, elas deixarão de odiar a vida na escola, 

terão prazer em aprender e se tornarão seres humanos mais saudáveis e felizes.  

O caráter qualitativo da pesquisa, fundamentada na abordagem fenomenológica e no 

método etnográfico, assegurou a realização de um trabalho sério, mediado pela ética, e que, 

com certeza, contribuirá com o desenvolvimento da educação infantil. Lançar mão de 

dispositivos essenciais ao conhecimento da realidade, tais como: a realização densa da 

pesquisa bibliográfica, a análise de documentos legais que normatizam a educação infantil, a 

visita aos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, tanto de Salvador como de Jequié e 

a visita a uma das Escolas Parque, idealizadas por Anísio Teixeira, possibilitaram um olhar 

amplo acerca do tema em estudo, abrindo espaços para a investigação da realidade. 

Assim, pode-se garantir que os instrumentos que antecederam a realização do estudo 

de caso vieram somar para o êxito da pesquisa. Dispositivos estes que, seqüenciados pela 

observação participante, a entrevista semi-estruturada e o grupo focal, realizados na escola 

onde se desenvolveu a pesquisa, possibilitaram a compreensão e a constatação de alguns 

elementos analisados neste trabalho que merecem ser pontuados na conclusão desta pesquisa: 

A arquitetura das escolas infantis revela o percurso histórico da educação infantil 

no Brasil. A realidade atual deste segmento de ensino é fruto do processo do desenvolvimento 

histórico, cultural e político da sociedade brasileira. A construção e a organização das escolas 

estão diretamente vinculadas à desvalorização e ao descaso dos governantes para com a 

educação das crianças pequenas que se limitava apenas à assistência e ao regime 

compensatório. 

Permanece a distância entre a legislação brasileira, as políticas públicas e a 

realidade das escolas de educação infantil. No Brasil, os textos legais são muito bem 

redigidos, porém a falta de compromisso dos políticos do nosso país com a qualidade da 

educação inviabiliza a execução das leis. A Constituição Federal/88, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente/90, a LDBEN nº 9.394/96 trazem avanços significativos para a educação 

infantil. Em relação à arquitetura e a organização das escolas infantis merecem destaque o 

Plano Nacional de Educação/2001 e os Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para as 

Instituições de Educação Infantil/2006. O contexto legal brasileiro indica falta de uma política 

de investimento neste segmento educacional. 

Existe uma interação necessária entre o desenvolvimento infantil, a ludicidade e os 

espaços escolares. Os estudos têm mostrado que o investimento na educação das crianças 

pequenas nos primeiros anos de vida é fundamental para a formação do sujeito. Nesse sentido, 



 

 

121

 

é imprescindível harmonizar ludicamente os espaços internos e externos para possibilitar à 

criança um desenvolvimento saudável. 

O espaço escolar deve estar contido na proposta pedagógica de educação infantil. 

No processo de construção do currículo das instituições infantis, é necessário levar em 

consideração os espaços onde será desenvolvido o processo de ensino e aprendizagem, pois 

estes têm grande interferência no desenvolvimento da criança. A elaboração da proposta 

pedagógica precisa estar sintonizada com os espaços disponibilizados para a realização das 

atividades.  

O sucesso do trabalho pedagógico está associado à formação inicial e continuada 

do professor de educação infantil e aos espaços disponíveis para a realização das ações. A 

formação do profissional é fator preponderante para o êxito do trabalho pedagógico. Quanto 

maior for o investimento do poder público na formação continuada do professor, mais 

qualidade se terá na educação das crianças. A formação amplia os horizontes e desenvolve 

competências necessárias à construção e realização das ações pedagógicas de qualidade. O 

(in)sucesso do planejamento depende muito da postura do professor, da organização espacial 

e da forma como estes espaços são utilizados. 

Estes diagnósticos anunciam que o aprofundamento teórico e a análise da realidade 

pesquisada respondem com segurança a questão norteadora deste estudo e atingem os 

objetivos traçados para a realização deste trabalho. A análise da arquitetura e da organização  

dos espaços da escola em estudo, as concepções das professoras informantes da pesquisa 

acerca dos espaços de ensinar e aprender das crianças e a indicação pelas professoras de 

políticas públicas direcionadas para a construção e organização dos espaços escolares 

oportunizam afirmar que a forma como estão organizados e geridos os espaços da escola, 

apesar de todos os esforços empreendidos pelo corpo docente, direção, coordenação e 

funcionários, contribui negativamente para os processos de ensino e aprendizagem e para o 

desenvolvimento global da criança. Diante deste cenário, acredita-se que os espaços 

inadequados contribuem para a precariedade da educação infantil.  

Os dados da pesquisa indicam a necessidade de continuar investindo nos estudos 

acerca da educação infantil, especificamente, no que tange a gestão dos espaços de ensinar e 

aprender das instituições infantis e a construção/implementação de políticas públicas para este 

segmento de ensino. Pensar, refletir, teorizar e investigar é o desafio de todo 

educador/pesquisador contemporâneo comprometido com a melhoria da qualidade da 

educação brasileira. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 

 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 

História da escola observada: nome da escola; endereço; como foi criada, por 

quem e por que; quem são os responsáveis, corpo administrativo e pedagógico. 

Modalidade de atendimento: 

Creche ou Pré-escola; período integral (entre 06 e 08 horas por dia) ou meio período; 

número de crianças por turma; faixa etária; formação de turma.  

Estrutura física e recursos materiais: 

Arquitetura da escola; ventilação, iluminação, insolação do espaço interno; visão para o 

espaço externo; rede elétrica e segurança; água potável; esgotamento sanitário; instalações 

sanitárias e higiene pessoal das crianças; instalações para o preparo da alimentação; 

ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades; adequação às 

características das crianças especiais; estruturação do espaço: formas como os materiais 

estão organizados, adequação dos materiais e equipamentos; equipamentos: cadeiras, 

mesas, armários; parquinho; espaço para atividades motoras: jogos, brincadeiras, 

brinquedos e outros. 

Questões Pedagógicas: 

 A instituição tem Projeto Político Pedagógico? Trabalha com projetos? Como é o 

planejamento? O coordenador acompanha o planejamento? Como? Há participação dos 

pais?  

Organização do tempo: 
Como são as rotinas das turmas observadas? Qual o número de horas que as crianças 

permanecem na instituição? Qual o tempo das atividades lúdicas? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA – PROFESSORES 

 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 

 

 

1. Dados de Identificação:  

Nome______________________________________________________________________ 

Idade_____________       Sexo___________________ 

Nível de escolaridade/Curso ____________________________________________________ 

2. Como se tornou Professora de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo está na Educação Infantil? __________________________ 

4. Qual o sentido de ser Professora de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Tem participado de cursos de Formação Continuada? Quantos e quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Quais os elementos que considera essenciais para realizar o trabalho na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

7. Considera o espaço da escola bom para o desenvolvimento do trabalho? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. De que forma o desenvolvimento de atividades lúdicas interfere na aprendizagem dos 

alunos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. A arquitetura da escola e a forma como estão organizados os espaços possibilitam o 

desenvolvimento de quais atividades pedagógicas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA  COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA PESQUISADA 

 

 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 

 

 

1. Dados de Identificação:  

Nome______________________________________________________________________ 

Idade_____________       Sexo___________________ 

Nível de escolaridade/Curso ____________________________________________________ 

2. Como se tornou Coordenadora Pedagógica de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo está na Educação Infantil? _______________________ 

4. Qual o sentido de ser Coordenadora de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Tem participado de cursos de Formação Continuada? Quantos e quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Quais os elementos que considera essenciais para realizar o trabalho na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

7. Considera o espaço da escola bom para o desenvolvimento do trabalho? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. A escola tem Projeto Político Pedagógico? Foi construído coletivamente? Quem participou 

do processo de elaboração? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. A escola trabalha com Projetos? Como é construído? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Como acontece o planejamento das atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Como a Coordenação acompanha o planejamento dos professores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA  COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE 

MUNICIPAL DE JEQUIÉ 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 
 

1. Dados de Identificação:  

Nome______________________________________________________________________ 

Idade_____________       Sexo___________________ 

Nível de escolaridade/Curso ____________________________________________________ 

2. Como se tornou Coordenadora Pedagógica de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo está na Educação Infantil? _______________________ 

4. Qual o sentido de ser Coordenadora de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Quais os elementos que considera essenciais para realizar o trabalho na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

6. Como acompanha o trabalho pedagógico das Escolas de Educação Infantil? 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

APÊNDICE E – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ 

 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 

 

 

1. Dados de Identificação:  

Nome______________________________________________________________________ 

Idade_____________       Sexo___________________ 

Nível de escolaridade/Curso ____________________________________________________ 

2.Todos os professores da rede municipal de Jequié têm o curso superior? 

________________________________ 

3. O que a Secretaria de Educação tem feito para atender as exigências da LDBEN nº 

9.394/96 e do Plano Nacional de Educação/2001 no que se refere à formação do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Quais as condições oferecidas aos professores de Educação Infantil da rede para fazer o 

curso superior? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. A Secretaria de Educação tem oportunizado a participação dos professores de Educação 

Infantil em cursos de formação continuada? Quais? 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Todos os monitores de Educação Infantil têm formação de nível médio? Eles participam 

dos cursos de formação continuada? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

7. Quais as políticas públicas para Educação Infantil implementadas no município?  

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

8. Quais os novos projetos para a Educação Infantil? 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

9. As instituições de Educação Infantil do município têm uma boa arquitetura escolar e uma 

infra-estrutura adequada para o seu funcionamento? 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

10. Em termos de infra-estrutura, o que tem sido feito para atender as exigências legais do 

Plano Nacional de Educação e dos Parâmetros de Infra-estrutura para a Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

APÊNDICE F – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA – DIREÇÃO DA ESCOLA PESQUISADA 

 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 

 

1. Dados de Identificação:  

Nome______________________________________________________________________ 

Idade_____________       Sexo___________________ 

Nível de escolaridade/Curso ____________________________________________________ 

2. Como se tornou Diretora desta escola de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Há quanto tempo está na direção da escola? _______________________ 

4. Qual o sentido de ser Diretora de uma instituição de Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Tem participado de cursos de Formação Continuada? Quantos e quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Quais os elementos que considera essenciais para realizar o trabalho na Educação Infantil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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7. Considera o espaço da escola bom para o desenvolvimento do trabalho? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. A escola tem Projeto Político Pedagógico? Foi construído coletivamente? Quem participou 

do processo de elaboração? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. O que tem contribuído para prejudicar a qualidade da educação das crianças? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Acredita que a forma como é organizado e gerido os espaços escolares interfere na 

aprendizagem e na (in)disciplina da criança ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 

APÊNDICE G – GRUPO FOCAL 

 

Título da Pesquisa: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa Escola de 

Educação Infantil do município de Jequié – Bahia 

Pesquisadora: Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Orientadora: Celma Borges Gomes 

 

TEMA: A organização e gestão dos espaços escolares e sua interferência no desenvolvimento 

infantil  

 

1. Você acredita que a forma como está organizado e gerido o espaço escolar interfere na 

aprendizagem da criança? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

137

 

2. Você considera que a forma como estão organizados os espaços pode interferir na 

(in)disciplina do aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Políticas públicas voltadas para educação infantil melhorariam a qualidade da educação 

infantil de Jequié? Dê exemplos. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARTICIPANTES: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

DATA: _______/_______/_______ 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié  
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº. 196/96 do CNS 
 

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a esclarecer ao participante 

da pesquisa intitulada: A organização dos espaços de ensinar e aprender numa escola de 

Educação Infantil do município de Jequié - Bahia, sob a responsabilidade da Pós-

Graduanda Stricto Sensu Cláudia Celeste Lima Costa Menezes, do Programa de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Educação - 

FACED, e orientação da Professora Dra. Celma Borges Gomes, do Departamento de 

Educação da UFBA, os seguintes aspectos: 
 

 Propósito de estudo: Investigar a organização dos espaços e tempos de ensinar e 

aprender nas Instituições de Educação Infantil do município de Jequié – Ba e 

diagnosticar a sua interferência no processo educativo. 

 

  Participação: ao concordar com a participação na pesquisa, deverei estar à 

disposição para responder a uma entrevista semi-estruturada, constando de questões 

referentes às minhas concepções sobre organização e gestão dos espaços de ensinar e 

aprender da educação infantil. 

 

 Riscos: este estudo não trará riscos para minha integridade física, mental ou moral. 

Todos os dados que obtivermos serão utilizados somente para fins científicos com 

garantia de anonimato. 

 

 Confidencialidade do Estudo: os registros da sua participação nesse estudo serão 

mantidos em sigilo. Serão guardados esses registros e somente os pesquisadores 

responsáveis terão acesso a essas informações. Se alguma publicação resultar deste 

trabalho, a identificação do participante não será revelada e os resultados serão 

relatados de forma sumariada preservando o anonimato da pessoa. 



 

 

140

 

 Benefícios: a importância desta pesquisa reside na perspectiva de que seus resultados, 

além de possibilitarem o estudo das reais condições dos espaços de ensinar e aprender 

de educação infantil, servirão como instrumento de reflexão/avaliação a nortear as 

proposições de políticas públicas em educação infantil a serem efetivadas pela garantia 

incondicional do acesso, permanência e aprendizagem da criança. 

 

 Dano advindo da pesquisa: se houver algum dano decorrente desse estudo, o 

tratamento será oferecido sem ônus e será providenciado pelos pesquisadores 

responsáveis. 

 

 Participação voluntária: toda participação é voluntária, não há penalidades para 

aqueles que decidam não participar desse estudo. Ninguém será penalizado se decidir 

desistir de participar do estudo em qualquer época. Podendo retirar-se da participação 

da pesquisa, sem correr riscos e sem prejuízo pessoal. 

 
 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: 

Eu, __________________________________________________, declaro que estou 

devidamente informada e esclarecida quanto aos itens acima citados, referentes à pesquisa. 

Além disso, os pesquisadores responsáveis pela pesquisa me garantiram disponibilizar 

qualquer esclarecimento adicional que eu venha solicitar durante o curso desta, por isso estou 

de acordo com a minha participação voluntária no referido estudo.  

Jequié, 20 de agosto de  2007. 

 

 

Assinatura  
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COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 
 
 
 

Eu, CLÁUDIA CELESTE LIMA COSTA MENEZES, discuti as questões acima 
representadas com este participante desse estudo e estou consciente que o mesmo 
compreendeu todos os itens supracitados. 

 

Jequié, 20 de agosto de  2007. 

 
 

 
 

___________________________________________________________ 

Assinatura 
 
 
 
 
Cláudia Celeste Lima Costa Menezes 

Rua Frei Ludouvico de Liorne, 201 

Bairro Ferradas – Itabuna-BA – 45609-030 

(73) 3616-1220 

kakauceleste@hotmail.com 

 

 

Celma Borges Gomes  

(71) 3351-9896 

celmaborges@atarde.com.br 
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