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A organização dos espaços de ensinar
 e aprender nas instituições de

educação infantil

Cláudia Celeste Lima Costa Menezes

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

INTRODUÇÃO

Os estudos recentes sobre educação infantil demonstram que estão
sendo ampliadas as preocupações e ações para com este segmento da edu-
cação, tanto por parte da ciência como do setor sociopolítico. Tem-se per-
cebido os diversos pesquisadores da área se aprofundando nas investiga-
ções sobre o desenvolvimento infantil em seus diferentes aspectos, porém
a relação espacial tem sido ainda pouco discutida e valorizada. É impor-
tante ressaltar que este estudo é um recorte da dissertação de mestrado
intitulada A organização dos espaços de ensinar e aprender numa escola de edu-
cação infantil do município de Jequié – Bahia, sob a orientação da professora
Celma Borges Gomes1. A referida pesquisa teve como objetivo analisar a
organização dos espaços de ensinar e aprender das escolas de educação
infantil e diagnosticar a sua interferência no processo educativo.

O processo histórico e político da educação infantil demonstra que,
durante muito tempo, não se acreditava na possibilidade de se estabelecer

1 Profa. Dra.Celma Borges Gomes é psicóloga, mestre em Educação, doutora em Sociologia e pro-
fessora associada I do Programa de Pós-graduação em Educação e do Departamento de Educação,
Faculdade de Educação da UFBA.
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espaços de aprendizagens com crianças de 0 a 62 anos em instituições
escolares. No Brasil, até quase o final do século XX, as crianças que fre-
quentavam creches e pré-escolas tinham um atendimento de caráter
assistencialista e compensatório. Não se exigia dos educadores que presta-
vam atendimento a essas crianças uma formação específica, portanto, bas-
tava 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 for-
mados em cursos de nível superior, admitindo como formação mínima o
nível médio – modalidade normal.

Apesar das conquistas no campo da educação infantil em termos
legais, políticos, teóricos e metodológicos, com a criação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1991), a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), o
Referencial curricular nacional para a educação infantil (RCNEI) (BRASIL,
1998), o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2001) e o Fundo
da Educação Básica (FUNDEB) (BRASIL, 2007), percebe-se ainda que
permeiam nos espaços educativos infantis os resquícios de todas as contra-
dições apresentadas durante séculos, fazendo-se necessário ampliar as dis-
cussões acerca da importância da organização adequada dos espaços de
aprender e ensinar das instituições de educação infantil.

A LDB nº 9.394/96 legisla que a Educação Infantil é a primeira
etapa da Educação Básica destinada às crianças de 0 a 6 anos de idade,
com o objetivo de proporcionar condições adequadas para promover o
bem-estar infantil, seu desenvolvimento físico, motor, intelectual, emocio-
nal, moral e social. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/90)
afirma 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, ideias e crenças.

Dessa forma, o contexto legal brasileiro nos direciona para uma
prática educativa infantil de qualidade, fazendo-se necessário, portanto,
abrir espaços para discussões que priorizem a organização dos espaços de

2 Com o ensino fundamental de nove anos é considerado educação infantil 0 a 5 anos. Porém,
neste texto, quando se refere às leis e documentos anteriores, mantém-se 0 a 6 anos.



99

ensinar e aprender das instituições de educação infantil e refletir sobre sua
interferência na prática pedagógica, no desenvolvimento infantil e na
aprendizagem da criança. Assim, estaremos contribuindo para assegurar
os direitos legais, civis e sociais da criança.

No decorrer da história da educação, os espaços escolares foram se
constituindo de formas diferenciadas, atendendo aos anseios políticos, his-
tóricos, culturais e sociais de cada época, a fim de “cumprir” as funções
sociais da escola. Vale salientar que os espaços escolares estão em constan-
te diálogo com os espaços sociais, pois são elementos centrais no processo
de construção do sujeito, possibilitando a internalização das representa-
ções sociais.

A dimensão espacial da ação educativa, tomada como objeto de
pesquisa, é relativamente nova. Alguns historiadores da educação atribu-
em ao espaço escolar lugar de destaque no processo de construção do
conhecimento. Historicamente, o espaço escolar delimita o caráter políti-
co-pedagógico da instituição educativa. As preocupações educacionais sem-
pre estiveram voltadas para uma política escolar mais ampla, para os as-
pectos 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 in-
dividuais e coletivos.

A construção espacial das escolas é desvinculada da prática peda-
gógica. Políticas públicas responsáveis pelo processo organizacional, políti-
co e administrativo das instituições educacionais não dão atenção à orga-
nização dos espaços educativos, principalmente aos espaços de educação
infantil. Em muitas situações, os municípios alugam casas, garagens e
galpões para transformar em espaços de ensino e aprendizagem. Ao ob-
servar a construção/organização espacial das escolas públicas de educação
infantil do município estudado, percebe-se claramente uma preocupação
maior com a “quantidade” do ensino. As narrativas dos professores dei-
xam claras as dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendi-
zagem 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 direcionou a proble-
mática central da pesquisa: A forma como são organizados e geridos os
espaços escolares das instituições de educação infantil interfere nos pro-
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cessos de ensino e aprendizagem? Essa questão apontou possibilidades
investigativas que esta pesquisa explorou: A construção e a organização
espacial das escolas de educação infantil interferem no processo ensino e
aprendizagem? A forma como são organizados e geridos os espaços de
ensinar e aprender contribuem para a (in)disciplina do aluno? Políticas
públicas voltadas para a construção/organização dos espaços educacionais
ampliariam a qualidade da educação infantil?

Para assegurar a qualidade dos seus resultados, a pesquisa teve como
objetivo geral analisar a organização dos espaços de ensinar e aprender
das instituições de educação infantil e diagnosticar a sua interferência no
processo de aprendizagem. Com a intenção de responder as questões
norteadoras da pesquisa científica, foram traçados os seguintes objetivos
específicos: analisar a arquitetura e a organização das instituições de edu-
cação infantil do município em estudo; identificar a concepção dos profes-
sores de educação infantil acerca dos espaços de ensinar e aprender e da
sua interferência na (in)disciplina do aluno; identificar as políticas públi-
cas do município analisado voltadas para o processo de ensino e aprendi-
zagem da educação infantil, analisando a interferência na qualidade da
educação.

Com os resultados da construção desse conhecimento, estamos co-
laborando 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 deem suporte à construção, organização e gestão dos espaços de ensi-
nar e aprender das crianças.

OS ESPAÇOS DE ENSINAR E APRENDER DA EDUCAÇÃO
INFANTIL: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA

A educação infantil é uma atribuição institucional, com uma
especificidade própria, diferenciada da família, da escola formal e do orfa-
nato, com objetivos direcionados para o desenvolvimento das atividades
que envolvam saúde, cuidado e educação das crianças. Portanto, cabe aos
sistemas de ensino definir normas de gestão democrática dos estabeleci-
mentos públicos de educação infantil, procurando atender aos princípios
da participação dos profissionais da educação, da família e da comunida-
de na elaboração e execução do projeto pedagógico da instituição.
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Nesse sentido, é válido ressaltar que uma educação infantil de qua-
lidade exige uma política nacional de educação infantil e uma política de
formação de seus profissionais, para que seja assumido com responsabili-
dade o nosso papel social e para que as crianças possam de fato usufruir os
seus direitos. Para tanto, alerta Kramer (2006, p. 400):

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

Ao analisar os modelos de arquitetura escolar, percebemos que até
mesmo os arquitetos envolvidos com as construções escolares deveriam ser
antes de tudo educadores, pois assim teriam uma visão mais ampla do
processo educacional e compreenderiam a influência dos espaços educativos
na prática pedagógica e na construção do saber. A construção espacial das
escolas e a organização desses espaços indicam uma preocupação maior
com a “quantidade” do ensino, desvinculado do processo global de cons-
trução do conhecimento.

Percebemos que a organização dos espaços escolares tem objetivado
reforçar a função disciplinadora da escola. Algumas escolas de educação
infantil utilizam até mesmo a “cadeira do pensar” ou “cantinho da disci-
plina”. Estas são formas de pôr a criança de castigo. É comum ouvir dos
professores “se continuar com danação, a tia vai lhe colocar na cadeira do
pensar”. Foucault chama isso de “docilização do corpo” pelo poder da
disciplina.

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, o regime de
atendimento integral e parcial e os espaços educativos. Para Ostetto (2000),
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 ini-
ciativa e a livre escolha das crianças.
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Não é possível conceber um currículo de educação infantil sem pen-
sar nos espaços destinados à aprendizagem das crianças. Analisar os espa-
ços 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. Dessa forma, o espaço
físico e sua organização são fundamentais para o desenvolvimento e cresci-
mento da criança e por isso exige planejamento por parte dos responsá-
veis 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, tranquilidade, curiosidade, indisciplina, etc.

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 educa-
ção 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.

Para que se possa assumir uma postura de compromisso com a edu-
cação das crianças pequenas, é necessária uma preocupação voltada para o
planejamento das ações pedagógicas, tanto para creches quanto para pré-
escolas. As ações dos profissionais envolvidos com a educação das crianças
precisam ter intencionalidade e qualidade. Ostetto (2000, p. 175) asseve-
ra: “Na intencionalidade do trabalho reside a preocupação com o planeja-
mento”.

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 proble-
mas e indo em busca das causas. Vai aprendendo a caracterizar o proble-
ma para, aí sim, tomar decisões para superá-los. O ato de planejar pres-
supõe o olhar atento à realidade.

De acordo com o Referencial curricular nacional para a educação in-
fantil (BRASIL, 1998), as instituições de educação infantil devem promo-
ver espaços físicos e sociais organizados e seguros para que as crianças
possam se sentir acolhidas e encorajadas a vencer desafios, favorecendo o
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desenvolvimento global. A estruturação dos espaços escolares é elemento
essencial na construção do projeto educativo, constituindo-se em podero-
so auxiliar da aprendizagem. A gestão dos espaços infantis necessita de
um planejamento consequente e de ações coletivas que envolvam toda a
equipe de profissionais da escola, assim como toda a comunidade escolar.

O espaço da escola deve ser bem utilizado para não gerar insatisfa-
ção tanto para a criança quanto para o professor, precisa oferecer às crian-
ças 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 intrapessoais e até mesmo as relações
familiares. O professor deveria utilizar este momento para estreitar as rela-
ções de afetividade entre ele e as crianças e ampliar a formação social
infantil.

É imprescindível que haja uma sintonia entre os objetivos da pro-
posta de trabalho do professor e a organização espacial da instituição in-
fantil. 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 dos cantinhos da leitura, jogos e brincadeiras, plantinhas,
casinha, supermercado, pintura, teatro, bem como, os cartazes, os varais,
as figuras servirem de espaços poucos produtivos, que não incentivam a
curiosidade, a imaginação e a criatividade e, às vezes, até atrapalham o
processo do desenvolvimento infantil, impedindo a interação das crian-
ças, provocando brigas, 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 possibili-
dades para a criança reconhecer objetos, experiências, significados de
palavras e expressões, além de ampliar o mundo de sensações e percep-
ções. Funciona esse ambiente como recurso de desenvolvimento, e, para
isso, ele deve ser planejado pelo educador, parceiro privilegiado de que a
criança dispõe.
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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 geri-
do com sabedoria e competência, abre as janelas para o pensamento e para
a imaginação infantil, possibilitando a criatividade, a segurança e a autono-
mia da criança, oportunizando, assim, o seu crescimento, a sua socialização
e a sua atuação no mundo. Rubiano e Carvalho (1996) enriquecem as afir-
mativas acrescentando que a organização adequada do ambiente educativo
promove a identidade pessoal, oportuniza o crescimento cognitivo, motor e
social e oferece confiança e conforto à criança.

Segundo Kramer (2006), não é possível educar e cuidar em situa-
ção precária. Ensinar e aprender demandam espaços que possibilitem,
além de estudar e discutir valores, questionar, sugerir e assumir compro-
missos. Só é possível formar cidadãos nos mais diferentes espaços em que
circulam conhecimentos e saberes. É preciso promover experiências com
as diferentes linguagens/espaços: a arte em geral, a literatura, a música, o
cinema, o teatro, a pintura, os museus, as bibliotecas. Dessa forma, estare-
mos humanizando e compreendendo o sentido da vida para além da di-
mensão didática.

Kramer (2006, p. 399) adverte-nos:

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 apren-
derem com a história vivida e narrada pelos mais velhos, do mesmo
modo a que os adultos concebam a criança como ser histórico, social e
cultural.

Alves e Sgarbi (2001) dão relevância ao tema em estudo, quando
enfatizam a possibilidade/necessidade de entender o espaço como dimen-
são material do currículo. Para eles, 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 interferên-
cia da organização dos espaços escolares no processo de ensino e aprendi-
zagem, e percebe-se claramente a construção do conhecimento como um
ato subjetivo, que acontece na coletividade e recebe influência direta das
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relações espaciais em que a escola está inserida. É preciso reconhecer que
os aspectos físicos do ambiente exercem impacto sobre os comportamen-
tos das crianças, promovendo a (in)disciplina e/ou o (in)sucesso.

Para entender o conhecimento 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. Nessa pers-
pectiva, pressupõe a existência de uma atividade estruturante e construtiva
do sujeito, e 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.

Nesse sentido, acrescentam Góes e Smolka (1997, p. 12-13):

Na perspectiva dessa abordagem construtivista, a assimetria de funciona-
mento 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 cooperati-
vas entre parceiros.

Vivemos num mundo globalizado e em constante transformação,
portanto, é preciso refletir o espaço escolar em todos os seus níveis, procu-
rando explorar todas as suas possibilidades e potencialidades: espaços/
tempos, espaços/lugares, espaços pessoais, espaços biopsicossociais, espa-
ços 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, socio-
lógicas e religiosas. Dessa forma, o ser humano é complexo e
multidimensional, logo, exige uma educação global e realizada em múlti-
plos espaços.

Compreendendo o conhecimento como um processo subjetivo de
construção que acontece na coletividade, num determinado espaço histó-
rico-cultural, social e político, podemos afirmar que as arquiteturas escola-
res são resultados de todo um processo histórico e do contexto político de
cada época. O momento atual exige de nós, profissionais da educação,
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uma revisão de conceitos preestabelecidos pela sociedade, pois estamos
vivenciando um processo político democrático e um novo contexto educa-
cional, no qual a construção do saber se dá além dos muros da escola. O
espaço escolar nos moldes que temos 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 Viñao Frago e Escolano (1998), a edu-
cação possui uma dimensão espacial e temporal, 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.

Segundo Alves (1998), para discutir o espaço como dimensão ma-
terial do currículo, faz-se necessário estabelecer a diferença/relação da es-
cola 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 ocupada pelas ações e pelos sujeitos históricos.

Entendemos que o espaço escolar pode ser analisado como uma
construção cultural que expressa e reflete a materialidade do currículo. No
pensamento de Viñao Frago e Escolano (1998), o espaço-escola é um me-
diador cultural, um elemento significativo do currículo, uma fonte de ex-
periência e aprendizagem. Os espaços educativos estão dotados de signifi-
cados e transmitem estímulos, conteúdos e valores a que chamamos 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 discur-
sos. 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 signifi-
cativo do currículo, uma fonte de experiência e aprendizagem. (VIÑAO
FRAGO; ESCOLANO, 1998, p. 26-27)

Compreendendo a escola como uma construção cultural, é ur-
gente reorganizar os espaços das salas de aula, dos pátios, dos laborató-
rios de informática, de ciências, de vídeos, cantina, direção, secretaria,
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biblioteca. Esse é o desafio do educador contemporâneo. Entender que
se constrói o conhecimento para além dos espaços escolares é funda-
mental 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, pois 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, percebendo o espaço como condição
essencial para o ensino e a aprendizagem. Assim, salienta Arroyo (2004,
p. 207):

O espaço e o tempo escolares são a materialização e concreção das con-
cepções 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 Parâmetros básicos de infra-estrutura para insti-
tuições de educação infantil (BRASIL, 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 im-
portante para o desenvolvimento infantil e abrindo espaços para que cada
criança possa propor, recriar, re-significar, explorar e transformar o que foi
planejado. Esta forma de conduzir as atividades na educação infantil ba-
seia-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades expressas
pelos pequenos, transformando-as em objetivos pedagógicos. É impres-
cindível 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.

Acreditamos que a adequada organização espacial das escolas de
educação infantil possibilita a construção da identidade pessoal da crian-
ça, oportuniza o desenvolvimento das competências necessárias para a
formação do cidadão pensante e crítico, promove o crescimento pessoal,
social, emocional e intelectual, e oferece à criança segurança e confiança
nas ações. Ressaltamos que a forma como estes espaços estão organizados
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influenciam na metodologia de ensino da educação infantil, e
consequentemente, no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, faz-
se necessário rever as dimensões dos espaços físicos, sociais, culturais, emo-
cionais e políticos que permeiam o ambiente educacional e buscar cami-
nhos para uma educação infantil de qualidade.

A escola de educação infantil precisa com urgência se superar, tor-
nar-se um espaço convidativo, atraente, agradável, saudável, onde sejam
privilegiados 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 pre-
cisam existir dentro de cada profissional, pois, assim, diante dos
(des)encontros da vida conseguirá envolver a criança, tornando-a mais fe-
liz. Nesse contexto, faz-se necessário que os profissionais envolvidos com a
creche e a pré-escola reflitam melhor sobre o espaço educativo e a forma
como ele está sendo utilizado, pois os espaços de ensinar e aprender preci-
sam ser significativos, estabelecendo um movimento prazeroso entre a cons-
trução do ser e a construção do saber.

UMA SÍNTESE DO PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Os estudiosos da contemporaneidade têm sinalizado para a crise
que se está vivendo na construção do conhecimento, devido à complexi-
dade do mundo. O homem tem buscado incansavelmente compreender
a sociedade, por isso recorre às diversas ciências, com a finalidade de
perceber-se e perceber o outro. Conceitos como multidimensionalidade,
multirreferencialidade, transdiciplinaridade, polilógica, subjetividade,
intersubjetividade, opacidade têm sido discutidos com o objetivo de en-
contrar caminhos para novas possibilidades do ser estar e viver no mun-
do.

O conhecimento é a maneira como o sujeito entende a realidade,
possibilitando-lhe dar significação à existência. 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 trans-
formação social.
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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 complexi-
dade das relações sujeito-objeto, partindo de múltiplos referenciais,
(re)construídos numa relação dialógica e dialética, visando a compreensão
dos fenômenos.

A pesquisa realizada apresenta um caráter qualitativo, fundamenta-
da na abordagem fenomenológica e no método etnográfico. Buscou-se
um referencial teórico-metodológico que possibilitasse compreender a com-
plexidade do fenômeno estudado. Foi utilizado como opção metodológica
qualitativa o estudo de caso, pois o seu objetivo era analisar intensamente
o fenômeno, dentro do seu contexto real, buscando descrever, compreen-
der e interpretar a situação. As técnicas empregadas foram a coleta e a
análise. A pesquisa bibliográfica e documental, a observação direta, a en-
trevista semiestruturada e o grupo focal foram os dispositivos empregados
na coleta de dados. Esses dispositivos foram aplicados na escola envolven-
do todos os professores, direção e coordenação e na secretaria de educação
do município, especificamente, com a coordenadora de educação infantil
da rede e a secretária de educação.

Este foi o percurso metodológico seguido por esta pesquisa. Du-
rante a trajetória, foram feitas algumas alterações na proposta inicial,
procurando flexibilizar de acordo com as exigências do processo e a par-
tir 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”.

A INSTITUIÇÃO PESQUISADA: UMA ANÁLISE DO
CONTEXTO REAL

A arquitetura de uma escola é reveladora de um determinado perí-
odo histórico e das concepções políticas e educacionais de cada época. A
edificação escolar consegue traduzir os valores e os objetivos de uma socie-
dade, 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”.
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A escola pesquisada tem uma história que sustenta a concepção
acima, confirma o descaso com a educação infantil e oportuniza analisar e
afirmar com segurança a falta de infraestrutura para a realização de ativi-
dades infantis que promovam o desenvolvimento global da criança. A es-
cola 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 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 peda-
gógico, é um espaço ocioso. Tanto na parte dos fundos como nas laterais,
há corredores, 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.

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.

Outro aspecto gritante referente aos espaços da escola e a sua organi-
zação diz respeito aos banheiros das crianças. Eles são muito pequenos, os
vasos sanitários são para adultos e não oferecem o mínimo conforto necessá-
rio às crianças e muito menos àquelas portadoras de necessidades especiais.

As professoras informantes3 desta pesquisa confirmam estas con-
cepções 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 pes-
quisa:

3 Os nomes dos profissionais são fictícios.



111

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 alu-
nos se desentendem, as relações ficam conturbadas, prejudica a socializa-
ção, gera conflito e agressividade. (Márcia)

Nessa escola não existe espaço físico adequado, não tem um parque in-
fantil, 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)

As crianças precisam de espaços para extravasar os sentimentos (Madalena).

Os depoimentos dos profissionais aliados às imagens da escola
pesquisada, confirmam a falta de condições físicas para o seu funciona-
mento e a não observância ao Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL,
2001) e aos Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação
infantil. (BRASIL, 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.

Todas as concepções analisadas e fundamentadas indicam a fra-
gilidade da escola pesquisada em relação aos espaços de ensinar e apren-
der 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 ob-
jetivo da educação das crianças pequenas, onde o cuidar e o educar são
preponderantes na formação de seres humanos autênticos, produtivos e
atores sociais.

As condições do desenvolvimento no campo da educação infantil
no Brasil, de modo geral, têm sido precárias, apesar de alguns avanços em
termos políticos, teóricos e metodológicos. No que tange à organização



112

dos espaços de ensinar e aprender, muito pouco se tem discutido. A pes-
quisa nos indica que os espaços educativos infantis devem ser construídos
e organizados, de forma a possibilitar às crianças condições favoráveis ao
seu desenvolvimento motor, social, afetivo, cognitivo e psicológico. Os de-
poimentos dos profissionais da educação infantil da escola pesquisada con-
firmam a hipótese de que a construção e a organização espacial têm gran-
de interferência no processo de ensino e aprendizagem das crianças e dos
professores:

O espaço físico é muito importante para o desenvolvimento afetivo, inte-
lectual e emocional da criança. (Rosa)

A criança aprende interagindo com o meio ambiente. (Ana Maria)

Nessa perspectiva, melhorar a qualidade da educação infantil deve
significar reorganizar os espaços de ensinar e aprender, transformando-os
em espaços de produção do conhecimento, com ações prazerosas e
envolventes, com profissionais que conheçam e compreendam a criança,
que acompanham passo a passo o seu crescimento, que se preocupam com
a qualidade das ações que desenvolvem, que refletem sobre a sua prática
cotidiana e que oportunizam a todos, participação e ação no processo edu-
cacional, e consequentemente, na sociedade em que estão inseridos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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.

Forneiro (1998, p. 231)
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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, alegria e 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 pensa-
mento infantil. A escola da infância precisa ser um espaço vivo, com
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. Os espaços de educação infantil,
portanto, se constituem em instrumentos eficazes de aprendizagens,
por isso devem ser vistos como possibilidades de desenvolvimento e
construção do conhecimento.

Através das análises realizadas podemos afirmar que:

a) 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.

b) Existe uma interação necessária entre o desenvolvimento infantil, a
ludicidade e os espaços escolares. Os estudos têm mostrado que o inves-
timento na educação das crianças pequenas nos primeiros anos de
vida é fundamental para a formação do sujeito. Nesse sentido, é
imprescindível harmonizar ludicamente os espaços internos e exter-
nos para possibilitar à criança um desenvolvimento saudável.

c) O espaço escolar deve estar contido na proposta pedagógica de educação
infantil. No processo de construção do currículo das instituições in-
fantis, é necessário levar em consideração os espaços onde será de-
senvolvido o processo de ensino e aprendizagem, pois estes têm gran-
de interferência no desenvolvimento da criança. A elaboração da
proposta pedagógica precisa estar sintonizada com os espaços
disponibilizados para a realização das atividades.
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d) 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
(BRASIL, 1991), a LDB nº 9.394/96 trazem avanços significativos
para a educação infantil. Em relação à arquitetura e à organização
das escolas infantis, merecem destaque o Plano nacional de educação
(BRASIL, 2001) e os Parâmetros básicos de infra-estrutura para institui-
ções de educação infantil. (BRASIL, 2006) O contexto legal brasileiro
indica falta de uma política de investimento neste segmento educa-
cional.

e) O sucesso do trabalho pedagógico está associado à formação inicial e conti-
nuada do professor de educação infantil e aos espaços disponíveis para a
realização das ações. A formação do profissional é fator preponderan-
te para o êxito do trabalho pedagógico. Quanto maior for o investi-
mento 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 re-
alização das ações pedagógicas de qualidade. O (in)sucesso do pla-
nejamento depende muito da postura do professor, da organização
espacial e da forma como estes espaços são utilizados.

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 organiza-
dos os espaços da escola, apesar de todos os esforços empreendidos pelo
corpo docente, direção, coordenação e funcionários, contribui negativa-
mente para os processos de ensino e aprendizagem e para o desenvolvi-
mento 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 investin-
do nos estudos acerca da educação infantil, especificamente no que tange
à 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/
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pesquisador contemporâneo comprometido com a melhoria da qualidade
da educação brasileira.

REFERÊNCIAS

ALVES, Nilda. O espaço escolar e suas marcas: o espaço como dimensão material
do currículo. Rio de Janeiro: DP & A, 1998.

______; SGARBI, Paulo (Org.). Espaços e imagens na escola. Rio de Janeiro: DP
& A, 2001.

ARROYO, Miguel González. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos
e mestres. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº 8.069/90, de 13 de julho
de 1990. São Paulo: CBIA, 1991.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e
bases da educação nacional. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br> Acesso
em: 2 de jan. 2008.

BRASIL. Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007. Estabelece o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissi-
onais da Educação. Brasília, DF, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Plano nacional de educação. Brasília, DF,
2001.

______. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros básicos de infra-estrutura para
instituições de educação infantil. Brasília, DF, 2006.

______. Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de de Educação
Especial. Referencial curricular nacional para educação infantil. Brasília, DF, 1998.

FORNEIRO, Lina Iglesias. A organização dos espaços na educação infantil. In:
ZABALZA, Miguel Ángel. Qualidade na educação infantil. Porto Alegre: Artmed,
1998. p. 229-281.

GÓES, Maria Cecília R.; SMOLKA, Ana Luíza B. (Org.). A significação nos espaços
educacionais: interação social e subjetivação. Campinas, SP: Papirus, 1997.

KRAMER, Sônia. As políticas de educação infantil e as práticas cotidianas com
as crianças: desafios para a conquista da qualidade. In: ENCONTRO NACIO-



116

NAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO, 13., 2006, Recife. Anais...
Recife: UFPE, 2006.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo:
Cortez, 2001.

OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. São
Paulo: Cortez, 2007.

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Encontros e encantamentos na educação infantil.
Campinas, SP: Papirus, 2000.

RUBIANO, Márcia R. Bonagamba; CARVALHO, Mara Ignez Campos de.
Organização do espaço em instituições pré-escolares. In: OLIVEIRA, Zilma de
Moraes Ramos de (Org.). Educação infantil: muitos olhares. São Paulo: Cortez,
1996.

SOUZA, Rosa Fátima de. Prefácio. In: BENCOSTTA, Marcus Levy Albino
(Org.). História da educação, arquitetura e espaço escolar. São Paulo: Cortez, 2005.

VIÑAO FRAGO, Antonio; ESCOLANO, Agustín. Currículo, espaço e subjetivi-
dade: a arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP & A, 1998.


