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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo principal discutir a organização do espaço na
Educação Infantil. Justifica-se a intenção do mesmo, pois do ponto de vista
científico, muitas áreas de conhecimento discutem o impacto do ambiente no
comportamento e desenvolvimento infantil, sobretudo, no que diz respeito às
interações estabelecidas entre crianças-crianças e crianças e professores no
processo educativo. Considerando que a função da educação infantil na sociedade
contemporânea, integra cuidados e educação, é importante ressaltar que a
organização desse ambiente pode tanto contribuir, como prejudicar o
desenvolvimento infantil. Assim, como metodologia, optou-se pela Pesquisa
bibliográfica e de campo. Como instrumento para coleta de dados, utilizou-se de
registro fotográfico e análise dos dados observados, que aconteceu na instituição de
educação infantil da Universidade Estadual de Londrina- CEI/campus. Como
resultado verificou-se que a instituição visitada, dispõe de um amplo espaço para a
movimentação das crianças, assim, como, brinquedos e outros materiais
pedagógicos. No entanto, na prática, observou-se que, falta uma melhor utilização
desses ambientes. É importante ressaltar que um espaço bem planejado, pode
contribuir imensamente para a educação dos pequenos. Para tanto, faz-se
necessário que o professor organize esses espaços, de modo a favorecer o
desenvolvimento e aprendizado da criança.
Palavras-chave: Educação Infantil. Organização do Espaço. Professor. Criança.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende discutir a organização do espaço na
educação infantil. Justificamos a intenção desse estudo, pois consideramos que a
Educação Infantil precisa de um redimensionamento dos seus ambientes. Outro fator
que justifica a pesquisa, diz respeito ao fato que os espaços podem contribuir para o
ensino e aprendizagem das crianças.
Segundo Majewski (2002), na grande maioria das escolas infantis,
as crianças brincam, dormem, fazem atividades, almoçam tudo na mesma sala, em
uma estrutura objetivada no controle, na vigilância do adulto e numa concepção de
criança incapaz de envolver-se e manter-se na mesma atividade sem a mediação do
adulto. Em geral, são orientadas para atender as necessidades dos adultos ou do
grupo como um todo. O que temos hoje é a pedagogia escolarizada, e a pedagogia
que se busca é a pedagogia da educação infantil. Para que isso ocorra é necessário
também que o educador planeje o espaço (ambiente) a fim de que se tornem
significativos e prazerosos para as crianças (MAJEWSKY et al, 2002, [S. p.]).
Diante disso, este trabalho aspira a analisar a organização dos
espaços escolares, pensando também na contribuição destes para a Educação
Infantil e os profissionais da área. Como problema da pesquisa, questionamos como
as instituições de educação infantil têm organizado seus espaços para atender as
crianças de zero a cinco anos de idade?
Como objetivo geral, nossa intenção foi conhecer a organização dos
espaços em instituições de educação infantil. Como objetivos específicos
pretendemos: discutir a educação na atualidade e analisar criticamente os espaços e
os ambientes nas escolas infantis.
O estudo em questão trata-se de uma pesquisa qualitativa, que tem
como característica a descrição, em que o processo e análise dos dados
indutivamente são muito importantes (TRIVIÑOS, 1987), neste caso um estudo
exploratório sobre a organização dos espaços na educação infantil. A mesma
realizou-se através de pesquisa bibliográfica sobre a temática proposta, visita a uma
instituição pública de educação infantil, acompanhada de registro fotográfico, de
modo que foi possível realizar uma análise e discussão sobre o espaço desta.
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O primeiro capítulo “A educação infantil na contemporaneidade”
demonstrou a relevância da educação infantil na atualidade, apresentando um breve
histórico sobre a educação infantil, desde seu surgimento como creches
assistencialistas, que está ligada ao processo social e econômico da Revolução
Industrial.
No segundo capítulo, abordamos “A organização dos espaços na
educação infantil”, trazendo algumas propostas de vários autores que discutem o
mesmo, demonstrando o quanto esse tema tem importância na vida de um educador
e o quanto faz diferença para as crianças.
Muitas áreas de conhecimento discutem sobre o impacto do
ambiente no comportamento e desenvolvimento das crianças pequenas, do mesmo
jeito que nas interações e ações dos presentes no processo educativo. Como citado
por LIMA & BHERING (2006, p.574), “a organização do ambiente oferecido às
crianças pequenas depende das características dos contextos em que elas vivem e
que freqüentam, e do que eles podem oferecer”. Por isso é primordial a avaliação da
qualidade desse ambiente para as crianças. Quando se pensa na organização dos
espaços na educação infantil, temos que lembrar que isso envolve muita coisa,
desde a sala de aula, parque, refeitório, banheiros, entrada da escola, solário, e
muitas outras coisas, além das pessoas envolvidas nesse processo também.
Neste segundo capítulo destaca-se também a importância dos
cantinhos nessa organização dos espaços feita para e pelas crianças, pensando
sempre em uma educação de qualidade. Assim, “cada centro deve ser planejado de
modo a propiciar atividades baseadas nos interesses das crianças e que estimulem
uma aprendizagem valiosa” (SPODECK & SARACHO, 1998, p. 127).
No terceiro capítulo “O centro de educação infantil da UEL: um olhar
para o espaço e o ambiente”, apresentamos uma pesquisa realizada em um centro
de educação infantil público da UEL - Sede (Campus), demonstrando, analisando e
discutindo a importância da organização deste espaço.
Como contribuição, esta pesquisa pretende apontar o quanto a
adequada organização do espaço em um centro de educação infantil, faz diferença,
sobretudo quando favorece a aprendizagem das crianças. Traz contribuições,
também para a formação do educador, que seja capaz de planejar seu espaço de
trabalho, transformando-o em um ambiente significativo e prazeroso para a criança.
Portanto, o presente trabalho pretende contribuir para uma discussão acerca da
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organização do espaço na educação infantil, ou seja, aspectos físicos do ambiente
neste nível de ensino, que exerce impacto sobre as ações das crianças e do
educador.
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL NA CONTEMPORANEIDADE

Um dos níveis educacionais que mais vem se desenvolvendo nos
últimos anos, no Brasil, é a Educação Infantil. Conseqüentemente, é uma das áreas
que apresenta maior crescimento de matriculas, a que realiza mais seminários,
congressos, simpósios e eventos de capacitação de seus professores. Segundo
Didonet (1998), em razão disso, o surgimento e a evolução da creche e da préescola no mundo ocidental estão respondendo as demandas precisas da sociedade
e as exigências quanto à qualidade dessa instituição.
Essa evolução não aconteceu por acaso, já que sua história está
ligada ao processo social e econômico da Revolução Industrial, onde a passagem
de uma economia agrária para industrial provocou o deslocamento das famílias do
campo para os novos locais de trabalho. Consequentemente, as mulheres e crianças
maiores começaram a trabalhar nessas fábricas e deixavam seus filhos menores em
casa, sozinhos, sem o cuidado e atenção dos pais. A partir daí, começaram a surgir
instituições assistências para acolher e abrigar essas crianças durante o dia, onde
posteriormente foram-se aflorando idéias revolucionárias, dando-lhes finalidade
educativa.
A urbanização, a crescente participação da mulher no trabalho
extradomiciliar e as alterações na estrutura familiar são, ainda hoje,
fatores determinantes da demanda social por creches e pré-escolas
(DIDONET 1998, p. 91).

De acordo com Oliveira (2002), a partir da segunda metade do
século XIX, com a abolição da escravatura no Brasil, ocorreu um aumento do
abandono de crianças e a busca de novas soluções para o problema da infância,
pois os escravos já não podiam assumir a condição de pais de seus filhos. Surgiram,
diante desse fato, instituições de guarda para essas crianças.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro e em São Paulo eram criados os
primeiros jardins de infância, primeiramente sob cuidados de entidades privadas e
alguns anos depois públicos. Em 1885, durante a Exposição Pedagógica no Rio de
Janeiro, esses locais foram confundidos com as salas de asilos franceses, e até
mesmo entendidos como início de escolaridade precoce. Dessa forma, “planejar um
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ambiente promotor da educação era meta considerada com dificuldade” (OLIVEIRA,
2002, p. 93).
No Brasil República foi instituída a primeira escola infantil de Belo
Horizonte, e o primeiro jardim de infância municipal do Rio de Janeiro. Ainda assim,
o maior investimento da época se concentrava no ensino primário, que atendia
apenas parte da população em idade escolar. Durante esse período, a urbanização
e a industrialização causaram modificações na estrutura familiar em relação ao
cuidado dos filhos pequenos. Enquanto os homens estavam na lavoura, as fábricas
criadas usavam grande número de mulheres para o trabalho. Assim, surgiam as
mães crecheiras, “crendeiras”, para cuidar dos filhos das operárias.
Com a vinda dos imigrantes europeus, a participação da mulher no
setor operário diminuiu e o problema das mesmas com seus filhos pequenos teve
algum tipo de resposta. Sendo assim, com essa vinda dos imigrantes, as mulheres
deixam de trabalhar e voltam para casa. Mas, os imigrantes também eram mais
politizados e começam a reivindicar melhores condições de trabalho e de vida,
dentre elas a existência de locais para guarda e atendimento das crianças durante o
trabalho das mães.
O fato de o filho da operária estar sendo atendido em instituições
montadas pelas fábricas passou, até, a ser reconhecido por alguns
empresários como algo vantajoso, por provocar um aumento de
produção por parte da mãe. Todavia, tanto o discurso dos patrões
como o próprio movimento operário enalteciam um ideal de mulher
voltada para o lar, contribuindo para que as poucas creches criadas
continuassem a ser vistas como paliativos, como situação anômala
(OLIVEIRA, 2002, p. 96).

Com a primeira regulamentação sobre o trabalho da mulher, em
1923, prevê-se a instalação de creches e salas de amamentação, próximas ao
ambiente de trabalho, para assim, facilitar a amamentação durante a jornada de
trabalho. Com isso também, surge o movimento de renovação pedagógica que foi
apoiado pela burguesia industrial, no qual os debates se dirigiram mais aos jardins
de infância, com crianças das camadas mais elevadas, do que aos parques infantis.
Nesse sentido, a creche surge como paliativo aos centros urbanos,
que se industrializavam muito rápido e, não possuíam infra-estrutura urbana em
termos de saneamento básicos, moradias, etc., trazendo o perigo de epidemias.
Assim, se preocupavam com a saúde mínima para garantir a mão-de-obra barata.
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O trabalho com as crianças nas creches tinha assim um caráter
assistencial-protetoral. A preocupação era alimentar, cuidar da
higiene e da segurança física, sendo pouco valorizado um trabalho
orientado à educação e ao desenvolvimento intelectual e afetivo das
crianças (OLIVEIRA, 2002, p. 100).

Isso demonstra que com a creche o trabalho ainda continuava
voltado para o cuidado, uma coisa técnica, ou seja, não era voltado para o aspecto
pedagógico.
Na segunda metade do século XX, com o aumento da participação
da mulher no mercado de trabalho, as creches e parques infantis passaram a ser
cada vez mais procurados. Isso se deve também à mudança ocorrida nesse período,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, que contemplou dois
artigos relacionados aos jardins de infância.
Em 1970, com a educação compensatória, foram elaboradas
propostas que visavam à estimulação precoce e ao preparo para a alfabetização,
para as creches e pré-escolas que atendiam a população de baixa renda, mantendo
assim, as práticas educativas formadas por uma visão assistencialista de educação
e ensino.
Em relação ao trabalho pedagógico, no início da década de 80,
muitos questionamentos eram feitos pelos técnicos e professores
acerca dos programas de cunho compensatório e da abordagem da
privação cultural na pré-escola. Acumulavam-se evidências de que
as crianças das classes populares não estavam sendo efetivamente
beneficiadas por esses programas. Ao contrário, eles estavam
servindo apenas para uma discriminação e marginalização mais
precoce delas (OLIVEIRA, 2002, p. 114).

Segundo Oliveira (2002), com término do período militar de governo,
em 1985, novas políticas para as creches foram incluídas no Plano Nacional de
Desenvolvimento. Em 1988, com a Constituição Federal fruto de um grande
movimento de discussões e participação popular, foi possibilitada a conquista do
reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como um direito da criança
e um dever do Estado. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, se
concretizaram as conquistas desses direitos das crianças. A LDB, Lei 9394/96,
estabelece a educação infantil como etapa inicial da educação básica.
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A partir daí, segundo a autora, foram criados fóruns estaduais e
regionais de educação infantil como espaços de reivindicação por mais verbas para
programas de formação profissional para professores dessa área. Contudo, esses
pontos estão ainda longe de representar uma transformação das práticas didáticas
em curso nas creches e pré-escolas.
Segundo Didonet (1998), em relação ao desenvolvimento cognitivo,
emocional, social e de aprendizagem das crianças, há aproximações e discordâncias
na visão dos diversos estudiosos. Daí a pluralidade de propostas pedagógicas, ou
seja, princípios e diretrizes pedagógicas que priorizam a criança como um sujeito
histórico. O desenvolvimento da criança acontece por meio da sua interação com o
meio social e físico, sendo a ludicidade um meio pelo qual ela constrói
conhecimentos.
As diretrizes que norteiam uma proposta pedagógica devem seguir
ações como: oferecer oportunidades várias que desafiem o raciocínio e permitam à
criança descobrir e elaborar hipóteses, estimular a consolidação de oportunidades
para a transmissão e a construção de conhecimentos, oferecer oportunidades de
fortalecimento da auto-estima e construção de identidade, respeitar e incorporar a
diversidade de expressões culturais existentes na sociedade, levar em conta que o
brincar constitui uma forma de aprender, valorizar o trabalho cooperativo e combinar
a atuação educativa às necessidades de cada criança. Segundo Didonet (1998),
essa pluralidade de propostas pedagógicas nasce da pluralidade de concepções
sobre a criança e seu desenvolvimento e aprendizagem, da diversidade de
contextos sociais e econômicos e das diferentes situações de vida das crianças, e
por isso é um fato que não se altera.
As mudanças que se operam no mundo contemporâneo, entre elas o
uso generalizado da informática, a planetarização instantânea da
informação, a onipresença dos instrumentos tecnológicos, a
substituição paulatina de uma cultura de base ideo-alfabética por
outra de índole viso-informativa repercutem sobre a formação
pessoal, acentuando o individualismo, diminuindo a atitude reflexiva
e crítica e enfraquecendo o papel socializador dos agentes primários
da educação (DIDONET, 1998, p.95).
São as razões de ordem econômica e social as que mais têm pesado
na expansão da demanda por educação infantil e no seu
atendimento por parte do Poder Público (ABREU, 2004 p. 3).
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O modo como as creches e pré-escolas se organizam reflete o
posicionamento que assumem acerca de sua função social, onde é a visão que se
tem de criança e de educação infantil, que vai determinar a proposta pedagógica.
Assim, segundo Oliveira (2002) a busca dessa proposta pedagógica partiu da
consideração de que todos os ambientes educacionais são culturalmente
construídos, e consequentemente, para construí-la implica a opção por uma
organização curricular que seja um elemento mediador fundamental da relação entre
a realidade cotidiana da criança e a realidade social mais ampla, com outros
conceitos, valores e visões de mundo.
De acordo com Filho (2001), ao elaborar as Propostas Pedagógicas
para a Educação Infantil, é preciso que os profissionais se norteiem pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais, que considera as crianças como sujeitos de direitos e alvo
preferencial de políticas púbicas.

Dessa forma, as Propostas Pedagógicas das

instituições de educação infantil devem buscar, a partir de atividades intencionais, a
interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã,
devem organizar suas estratégias de avaliação, devem ser criadas, coordenadas e
avaliadas por educadores formados e por fim devem proporcionar condições de
funcionamento das estratégias educacionais, do uso do espaço físico, etc., tendo o
aperfeiçoamento das diretrizes.
Hoje, pelo ordenamento legal, temos assegurada no Brasil, uma
concepção de criança cidadã e de educação infantil como direito da
criança. Isto não assegura, no entanto, que a realidade das crianças
brasileiras tenha mudado, nem mesmo que as creches e pré-escolas
tenham modificado suas propostas e seus trabalhos pedagógicos [...]
(FILHO, 2001, p. 46).

Segundo o autor, quando se pensa numa educação infantil que
coloque a criança como centro do processo educacional, ou seja, criança cidadã,
sugere-se que os professores, mais do que aqueles que devem ensinar as crianças,
se coloquem na posição de quem observa as atividades infantis, com o intuito de
melhor conhecê-la.
Atualmente, a sociedade brasileira assiste à desarticulação e a
descaracterização da Educação Infantil (de 0 a 6 anos) enquanto primeira etapa da
Educação Básica, árdua conquista, que requer os investimentos suficientes para
considerá-la uma política de direitos da infância brasileira. Assim, tivemos
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promulgada no dia 16 de maio de 2005, a Lei 11.114, que altera os artigos 6, 30, 32
e 87 da LDBEN 9394/96, “com o objetivo de tornar obrigatório o inicio do Ensino
Fundamental aos seis anos de idade” (ANGOTTI, 2006, p. 50).
Kramer (2006) enfatiza que o ensino fundamental de nove anos e as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de pedagogia, são expressões claras
da direção que as políticas educacionais assumiram no Brasil com relação às
crianças de 0 a 6 anos nos últimos anos. Do debate sobre isso, nasceu a
necessidade de formular políticas de formação de profissionais e de estabelecer
alternativas curriculares para a educação infantil.
Em relação a essas políticas educacionais, muitos desafios surgem,
quando se quer consolidar o direito e ampliar a oferta como, por exemplo, a
ausência de financiamento da educação infantil, a organização dos sistemas
municipais, a necessidade de que as políticas da educação infantil sejam articuladas
com políticas sociais, a formação dos profissionais da educação infantil, as ações e
pressões de agências internacionais, as precárias condições das creches
comunitárias não transferidas para as redes municipais de educação.

Este cenário político apresenta na formação de professores um dos
mais importantes desafios para a atuação das políticas educacionais.
Formar professores para lidar com crianças pequenas é uma tarefa
nova na história da escola brasileira e, para muitos, desconhecida e
até mesmo menos nobre; ter crianças com menos de 7 anos na
escola parece surpreender ou impactar gestores e pesquisadores
(KRAMER 2006, p. 804).

Outras questões, também dizem respeito à educação infantil, como:
investimentos e profissionais que tem compromisso com a educação infantil, a
alfabetização e os primeiros anos do ensino fundamental. Dessa forma, para Kramer
(2006), assumir para dentro do curso de pedagogia esta etapa da educação básica,
significa não só habilitar professores e professoras para a educação infantil, mas,
sobretudo, formar formadores, de longa data um de nossos maiores problemas no
tocante às políticas educacionais em todos os níveis.
Quando se pensa no ensino de nove anos, temos que lembrar que
para a criança não há separação entre educação infantil e ensino fundamental, eles
sempre são crianças e não só alunos. Sendo assim, a educação infantil e o ensino
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fundamental devem ter como objetivo, atuar com liberdade para assegurar a
apropriação e a construção do conhecimento por todos.
Segundo Kramer (2006) cabe às políticas publicas a expansão com
qualidade das ações de creches, pré-escolas e escolas, com a implantação de
propostas curriculares e de formação de profissionais de educação e professores,
onde as crianças têm o direito de estar numa escola estruturada de acordo com uma
das muitas possibilidades de organização curricular que favoreçam a sua inserção
crítica na cultura.
Em relação ao ensino de nove anos, essa autora faz considerações
interessantes ao analisar que as crianças de 6 anos acabam de ser incluídas e,
ainda que signifique muito trabalho de mudança no ensino fundamental, essa
mudança é necessária, onde há muito trabalho a ser feito para uma educação de
qualidade.
Essa ampliação do Ensino Fundamental para as crianças de 6 anos
acontece devido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996),
diminuindo assim, a demanda para esta etapa educacional e ampliando a
possibilidade de matrícula para as crianças de 4 e 5 anos. No entanto, esta inclusão
das crianças ao Ensino Fundamental não pode ser efetivada sem que se
considerem as especificidades da faixa etária e a articulação entre essas duas
etapas da Educação Básica.
Para isso, se tornam necessárias duas ações desenvolvidas com as
crianças, de forma indissociável: educar e cuidar.

Tendo
esta
função,
o
trabalho
pedagógico
visa
atender às necessidades determinadas pela especificidade da faixa
etária, superando a visão adultocêntrica em que a criança é
concebida apenas como um vir a ser e, portanto, necessita ser
preparada para (BRASIL, 2006, p.8).

Dessa forma, olhar a educação infantil, enxergá-la em sua
complexidade e sua singularidade significa buscar entendê-la em sua característica
de formação de crianças entre o 0 e os 6 anos de idade, construindo espaços e
tempos, procedimentos e instrumentos, atividades e jogos, experiências, vivências,
em que o cuidar possa oferecer condições para que o educar possa acontecer e o
educar possa prover condições de cuidado, onde “a educação infantil enquanto
etapa da educação básica, não pode mais aceitar a manutenção de paradigmas que
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ofereçam apenas atendimento assistencial as crianças sem educá-las” (ANGOTTI,
2006, p. 28).
Segundo Angotti (2006), a aceitação da proposta da educação
infantil atendendo até os 5 anos de idade e do ensino fundamental constituído de
nove séries marca o inicio do desmanche dos pequenos passos percorridos no
sentido de estruturação da educação infantil e de sua finalidade traçada na letra de
Lei.
Na sociedade contemporânea, a escola tem enfrentado desafios
para se tornar uma conquista democrática efetiva, seja pelas rápidas transformações
no mundo do trabalho, pelo avanço tecnológico ou os meios de comunicação.
Segundo Carvalho & Carvalho ([200-?], [S.p.]) isso não é tarefa fácil, uma vez que
transformar as instituições de educação infantil em suas práticas e culturas
assistencialistas, tradicionais e burocráticas, em escolas que acolham e eduquem as
crianças, que lhes assegurem condições para fazerem frente às exigências do
mundo atual exige, desde políticas governamentais efetivas, como mudança nas
concepções e ações dos professores, o que implica um esforço coletivo da escola.
De acordo com Borba (2001), diversos autores vêm se dedicando à
reflexão sobre as relações entre infância e contemporaneidade, denunciando o
isolamento dos sujeitos e o empobrecimento das relações comunitárias e familiares;
a perda crescente de espaço físico interno e externo, com moradias cada vez
menores e precárias e a não utilização pelas crianças dos espaços públicos para
brincadeiras coletivas; a erotização precoce; a grande exposição da criança à TV, e
a conseqüente exposição a todo tipo de programa e informação e a cultura do
consumo como forte mediadora das relações entre os sujeitos.
Diante disso, pretende-se considerar dois grandes eixos: a
brincadeira e a idéia da construção do conhecimento em rede como orientadora do
planejamento pedagógico e da seleção e tratamento dos conteúdos curriculares. Em
relação às brincadeiras, além de observar, é fundamental que os educadores
compartilhem das brincadeiras, fornecendo espaços para as crianças, tempo e
materiais apropriados e convidativos para o brincar, e auxiliando-as quando
solicitados. Então, segundo Borba (2001), quando se pensa no espaço físico da
creche ou da pré-escola, esse deve ser um convite à imaginação das crianças, com
cantos para o faz-de-conta, com acessórios, fantasias, utensílios e tudo aquilo que
as crianças e professores acharem importante, pensando sempre na criança.
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Para tanto, é importante priorizar os aspectos organizacionais na
sala de aula de educação infantil, tanto para a aprendizagem, como para o
desenvolvimento da criança.
Assim, percebe-se nesse processo histórico, que pouco se
preocupavam com a organização dos espaços na educação infantil até um tempo
atrás. Hoje vemos que isso está mudando, que as instituições de educação infantil,
em sua maioria, têm organizado seus espaços adequadamente para atender as
crianças de 0 a 5 anos.
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3 A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os aspectos organizacionais têm grande importância nos centros
infantis e influem na qualidade pedagógica, onde a construção do espaço além de
social vincula-se totalmente com o tempo, juntando diferentes influências advindas
da cultura e do meio ao qual estão inseridos seus atores.
Segundo Barbosa & Horn (2008), o espaço é, então, entendido em
uma perspectiva definida em diferentes dimensões: a física, a funcional, a temporal e
a relacional, legitimando-se como um elemento curricular. Sendo assim, não se
considera somente o meio físico ou material, mas as interações que se produzem
nesse meio, onde a implicação pedagógica decorrente dessa idéia é a de que a
forma como organizamos o espaço interfere significativamente nas aprendizagens
infantis.
Conforme vão crescendo, as crianças estabelecem novas relações,
fruto de importantes modificações no plano mental e social. Assim, outros móveis,
objetos e acessórios tornam-se indispensáveis para povoar o espaço que habitam,
dando novas possibilidades de ação no ambiente que constroem, tais como mesas
adequadas para pintar, desenhar, caixas com diferentes tipos de tinta, pincéis, colas,
tesouras, papéis de diferentes formatos, texturas e tamanhos, livros de histórias,
baús com roupas e fantasias, etc. Dessa forma, o espaço destinado às crianças
pequenas não será sempre o mesmo, onde todos os espaços das instituições
infantis são “educadores” e promovem aprendizagens na medida em que, devido as
suas peculiaridades, promovem o desenvolvimento das múltiplas linguagens infantis
(BARBOSA & HORN, 2008, p. 50-51).
Sabe-se que quando o ambiente é favorável, quando os objetos são
pertinentes e quando a criança é autônoma, esta constrói por si própria os
conhecimentos desejados pelo adulto. Dessa forma, segundo Fredmann (2005),
para cuidar das dificuldades e desafios no trabalho junto às crianças torna-se
necessário pensar em um espaço essencial, significativo, feito pela e para criança,
preocupando-se com a ambientação, as cores, a diversidade de materiais, um
mobiliário flexível e sua distribuição adequada a cada proposta, onde a criança dará
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sua cor e imprimirá sua personalidade com suas produções, seus cuidados, sua cocriação e seu respeito às regras, impregnando o espaço com o seu ser.
Quando se pensa na etapa da educação infantil, um dos objetivos da
atividade nesse momento é a adaptação ao seu meio, que envolve tanto as pessoas
que a cercam e participam nesse processo, como o meio físico em que se
desenvolve. Sendo assim, “a interação e o conhecimento do ambiente permitem as
crianças irem construindo interpretações mais ajustadas e mais potentes para poder
continuar aprendendo sobre o funcionamento do mundo que as envolve”
(BASSEDAS, HUGUET & SOLÉ, 1999, p. 72).
Uma boa estrutura é essencial para se realizar um trabalho eficiente.
Isso diz respeito a ter materiais suficientes para que todos consigam compartilhar e
um bom espaço de criação. De acordo com Santamauro & Andrade (2008, p. 50),
“uma sala bem cuidada, rica em cores e com variedade de brinquedos e estímulos
igualmente

possibilita

momentos criativos,

prazerosos e

produtivos”.

Para

desenvolver a identidade e autonomia das crianças, a organização do ambiente em
cantos de atividades pode ser um meio de favorecer o exercício de escolha, onde
cada um define onde brincar, com quem e por quanto tempo e pensando nesses
movimentos, os espaços das instituições devem ser desafiadores, mas também
seguros principalmente.
Bassedas, Huguet & Solé (1999) faz referencia as pré-escolas que
se encontram no mesmo centro que os da etapa primária, citando suas vantagens e
desvantagens, tanto para as crianças como para os professores que conhecem o
que as crianças deverão conhecer e aprender ao término da pré-escola, facilitando
uma adaptação mais gradativa segundo as exigências da etapa primária. Os
pequenos podem dispor de mais espaços diversificados e especializados, como sala
de música, ginásio, biblioteca e laboratório.
Quando ingressa na pré-escola, a criança está bastante centrada
nela mesma e necessita poder adaptar-se, descansar ou brincar quando estiver mais
cansada devido à atividade proposta. Esse é o momento em que se devem levar as
crianças para o pátio, procurando os seus cantinhos, jogos e brinquedos preferidos,
onde aos poucos, começam a dominar aquele espaço exterior. Assim, “convém criar
espaços acolhedores, para que cada grupo brinque tranqüilo, sob a vigilância de sua
educadora” (BASSEDAS, HUGUET & SOLÉ, 1999, p. 105).
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Na organização, na ambientação e na utilização do pátio são
favorecidas determinadas experiências positivas e necessárias, no qual se podem
aumentar as capacidades e determinados conteúdos. Sabe-se que uma das funções
do pátio é utilizar o espaço para as crianças correrem e descontraírem-se, mas esse
não deve ser considerado como único potencial. Em outros momentos, é necessário
que esse espaço seja usado como meio de se propor jogos e experiências diversas
para aproveitar todo o seu potencial.
Assim como se faz nos cantinhos da sala de aula, se o pátio for
grande, podemos propor que ele seja dividido, para que as crianças possam
escolher, formar pequenos grupos e lá refugiarem-se quando necessitarem, ou seja,
para que sintam-se mais protegidas. Dessa forma, segundo Bassedas, Huguet &
Solé (1999), em um pátio organizado podemos encontrar:
 O cantinho da areia, para brincar com as pás, os baldinhos e
moldes variados.
 O cantinho da casinha, com bancos interiores e escadas ou
rampas acopladas para entrar, sair, enfileirar-se, subir,
observar o ambiente de outra perspectiva, etc.
 O cantinho dos elementos de jogos motores exteriores
(balanços, escorregadores, tubos, rampas e construções
diversas).
 O cantinho das bicicletas e de outros veículos com pistas
para deslocamentos e passeios.
Se o pátio for muito pequeno, terá que se pensar em como é
possível substituir as necessidades de movimentos e de experimentação ao ar livre,
priorizando a função que se lhe atribui, pois se o espaço for muito pequeno e nãoacolhedor provavelmente vai gerar apatia, agressividade e uma sensação de
incômodo nas crianças. Sendo as medidas, os espaços e as distribuições fixas, o
que é possível é adaptar os espaços às necessidades educativas do centro.
As crianças necessitam de espaços abertos e com o mínimo de
condições higiênicas e físicas para sentirem-se à vontade. Dentre essas
necessidades das crianças pequenas, está o jogar, brincar, aprender, dormir, comer,
chegar, brincar ao ar livre, lavar-se e fazer suas necessidades fisiológicas, que
precisam ser resolvidas na sala, no dormitório ou no pátio. Pensando nesses
espaços, devemos lembrar também dos profissionais que o utilizam, do pessoal que
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trabalha indiretamente com as crianças e dos pais. Na hora de organizar o espaço
ou decorá-lo, é preciso colocar-se primeiramente no lugar das crianças e tentar
valorizá-los com olhos e medidas de crianças.
Bassedas, Huguet & Solé (1999, p. 108), cita como exemplo “um
rebaixamento

de

teto,

efeito

resultante

de

um

tecido

dependurado

harmoniosamente, que se torna acolhedor para os pequenos e favorece um
ambiente mais próximo às suas medidas”.
Os espaços amplos e com boa visibilidade produzem um ambiente
mais tranqüilo e relaxante. Por isso é importante que a escola disponha de luz
natural nos ambientes e de janelas baixas, por meio das quais as crianças podem
ver e ampliar suas experiências, sendo vantajoso também quando as janelas dão
acesso ao pátio, visando a observação e controle das crianças que começam a sair.
Outro aspecto em que se deve dar atenção é o espaço da entrada
na escola, que necessita ser um espaço agradável, com boa recepção, onde se
possa ficar conversando por um tempo, olhando as fotografias expostas sobre as
experiências e eventos vivenciados na escola, mostrando o que as crianças estão
trabalhando. Pode ser usado, também, como um espaço para informações,
sugestões e propostas, estimulando a participação da família junto ao centro.
Segundo Sanfelice (1989), a sala de aula é a Sala de Aula: aquele
espaço físico determinado das instituições educativas, com algumas características
mais ou menos universais, destinado de modo prioritário á freqüência de professores
e alunos que ali se reúnem para desenvolverem atividades conhecidas como sendo
de ensino e aprendizagem ou, mais globalmente, atividades educacionais.
Pensando na educação infantil, a organização desse espaço que é a
sala de aula deverá respeitar as especificidades de cada criança e das atividades
que lhes são propostas. Ainda que seja preciso considerar na organização dos
espaços; os lugares de encontro, de ação individual, os lugares amplos para
moverem-se, os locais de grupo, lugares para dormir ou descansar e para trocar-se;
o importante não é a quantidade de espaço, e sim as possibilidades de jogos e
brinquedos que oferecem e a possível ação das crianças.
Não é preciso ter tudo preparado ou previsto desde o
primeiro dia de aula, pois pode haver necessidade de
modificações no decorrer do ano. O espaço da sala pode
ser organizado e preparado em função dos diferentes
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temas e das necessidades que sejam detectadas,
segundo os objetivos planejados e as idades das
crianças (BASSEDAS, HUGUET & SOLÉ, 1999, p. 111).

De

acordo

com

essas

necessidades,

consideram-se

como

funcionalidades do imobiliário de serem baixos, com prateleiras e compartimentos
para poder separar espaços, cadeiras pequenas, colchonetes e sofás para usarem
nas refeições, mesa pequena e baixa, sobretudo no primeiro ciclo, etc. Já no
segundo ciclo, à medida que as crianças vão crescendo, podem começar a colocar
mais material ao seu alcance, pois já conseguem segurá-los, guardá-los e cuidá-los.
Quando se pensa na organização da sala, é preciso considerar os
objetivos educativos que a esses se referem, onde pra consegui-los, é preciso levar
em conta as condições que os facilitem. Dessa forma, a organização da sala, das
estantes, dos armários e dos cantinhos deve possibilitar a utilização progressiva da
autonomia e favorecer que a criança possa fazê-la sozinha.
Além desses espaços apresentados, têm-se diversos outros que
dependem da infra-estrutura da qual a escola dispõe, como corredores, sala de
reunião, a biblioteca, sala de motricidade; onde todos devem ser organizados de
maneira funcional e serem planejados, do ponto de vista educativo, como espaços
conhecidos e utilizados pelas crianças. Na organização do espaço na Educação
Infantil, além de ser necessário pensar nas atividades diárias do estabelecimento e
nas necessidades das crianças, também é importante considerar o contexto
sociocultural e a proposta pedagógica da instituição.
Como já mencionado, o espaço físico e social é fundamental para o
desenvolvimento das crianças em relação às funções motoras, sensoriais,
simbólicas, lúdicas e relacionais. Segundo Craidy & Kaercher (2001), nos primeiros
anos de vida a criança tem suas percepções centradas no corpo, o que depois
começa a descentrar-se e estabelecer fronteiras entre o eu e o não-eu. Em
conseqüência disso, os espaços educativos tem que ser diferenciados, pois o
mundo é cheio de contrastes e tensões e as crianças devem aprender a lidar com
isso.
Pensando então nessas identidades, as autoras ressaltam que, para
atender com qualidade as crianças, é importante o contato com as famílias, com seu
lugar de moradia e lazer para pensar formas de organização do ambiente e
estabelecer princípios quanto ao uso deste ambiente, onde a escola poderá levar até

22

a família outros hábitos, costumes, modos de tratar com a criança, criando interação
entre os dois ambientes.
Craidy & Kaercher (2001) fazem referências ao uso dos espaços
externos e internos ao qual é muito interessante a abordagem que utiliza em relação
aos espaços semi-abertos que podem: promover a identidade pessoal das crianças,
o desenvolvimento da competência, a construção de diferentes aprendizagens e a
oportunidade para o contato social e a privacidade.
Dessa forma, segundo as mesmas, a sugestão de organizar os
espaços através de temas que os caracterizam tem sido uma prática bem-sucedida
nesta organização em espaços semi-abertos e estruturantes, onde se sugerem
alguns cantos:
 Casa de bonecas com fogão, geladeira, TV, cama, etc.
 Canto da fantasia com pedaços de pano, chapéus,
maquiagens, etc.
 Canto da biblioteca com almofadas, estantes, livros, revistas,
etc.
 Canto dos jogos e brinquedos.
 Canto da música com instrumentos musicais comprados ou
confeccionados.
 Canto do supermercado.
 Canto do Museu com objetos colecionados pelas crianças,
entre outros.

Assim, cada novo canto, com novos temas e personagens, é um
estímulo para a capacidade de criação das crianças e dos
educadores. O canto dá oportunidade para interagirmos com as
crianças. Dá oportunidade também para que haja interação entre
elas (SILVA; OLIVEIRA; DIMAS e ALVES, 2008, p. 153).

Seguindo essa idéia, apresentamos alguns exemplos de cantinhos
possíveis de trabalhar e de grande importância para as crianças.
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Figura 1: Canto das histórias
Fonte: Revista AMAE educando, 2009.

O cantinho da Contação de histórias, juntamente com o uso de
recursos

como

fantoches,

brinquedos,

fantasias,

instrumentos

musicais

e

dramatizações ajudam o professor a interagir com os alunos através dos livros e
possibilita as crianças um momento de muita alegria, prazer e aprendizado.

Figura 2: Canto da leitura
Fonte: VILARINHO. Equipe Brasil Escola, 2010.

O cantinho na figura 2 é de grande importância em qualquer escola,
não só para educação infantil. É ele que vai proporcionar à criança um momento
para relaxar, despertar o interesse na leitura, se interagir com os colegas nessa
hora, onde estarão aprendendo sem perceber. É necessário que seja um ambiente
acolhedor como qualquer outro, mas que acima de tudo favoreça a autonomia das
crianças, estando os livros, materiais, etc., ao seu alcance.
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Figura 3: Canto da Fantasia
Fonte: Massaguaçú: EMEI/EMEF, 2007.

Figura 4: Canto do faz-de-conta
Fonte: JANAÍ, 2010.

A figura 3 apresenta o canto da fantasia, com roupas, pedaços de
panos e adereços mais. Proporciona as crianças fazerem suas próprias escolhas e
até se utilizarem das fantasias para fazer apresentações. Já a 4 se refere ao canto
do faz-de-conta onde as crianças podem usar toda sua imaginação e criatividade
além de se divertirem. No faz-de-conta pode-se utilizar de cantinhos do mercado, do
salão de beleza, da cozinha, etc.
Na organização dos cantinhos, é interessante também, o momento
em que a professora tenha ajuda da criança, mas para que isso aconteça é
fundamental o apoio da instituição, que deve planejar, promover recursos materiais,
discutindo sempre com os educadores e valorizando suas potencialidades.
Por uma pedagogia da educação infantil, as instituições deverão ser
espaços que garantam o imprevisto e que possibilitarão o convívio das mais
variadas diferenças, apontando para a arbitrariedade das regras. “Assim, a
Pedagogia faz-se no espaço e o espaço, por sua vez consolida a pedagogia”
(FARIA, 2001, p. 70).
De acordo com Faria (2001), grande ou pequeno, o espaço físico de
qualquer centro de educação infantil precisa tornar-se um ambiente, onde se torne
criança, onde se pode crescer sem deixar de ser criança, onde se descobre o mundo
através do brincar, das relações mais variadas com o ambiente, com os objetos e as
pessoas, em especial as crianças.
Sendo

assim,

os

espaços

devem

permitir

o

aumento

da

independência das crianças, onde mesmo sendo seguro, não deve impedir
experiências que favoreçam o auto-conhecimento dos perigos e obstáculos que o
ambiente proporciona. Ao invés de omitir atividades relacionadas à natureza porque
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são consideradas perigosas, pode-se aprender juntos, adultos e crianças, como
aventurar-se no perigo sem se machucar, tudo em nome de objetivos pedagógicos
essenciais.
Outro ponto relevante que Faria (2001) destaca, é o documento da
Coordenação-Geral de Educação Infantil COEDI/MEC (1995) que tem como bases a
construção de uma pedagogia da educação infantil. Para tanto será necessário
garantir na organização espacial, o direito à infância sem antecipar a escolaridade
do ensino fundamental, um ambiente educativo que contemple a indissociabilidade
do cuidado/educação das crianças pequenas, o respeito aos seus direitos
fundamentais e otimização das condições e dos recursos materiais e humanos para
implantar-se redes de qualidade no país com todos os aspectos propostos no
documento.
Sabemos que os centros de educação infantil não têm o poder de
resolver os problemas sociais por si só e nem devem ser vistos como solução da
educação, porém, podem possibilitar melhores condições de vida para as crianças,
se estruturados adequadamente.

Então, a organização do espaço vai favorecer e vai ser favorecida
por uma pedagogia das diferenças, uma pedagogia das relações,
uma pedagogia da escuta, uma pedagogia da animação, garantindo
a melhoria das condições de vida através do direito à educação das
crianças (FARIA, 2001, p. 80).

De acordo com os fatores apresentados, a autora sugere questões a
respeito do espaço físico a serem observadas pelas creches e pré-escolas que
respeitem os direitos fundamentais das crianças:
- o ambiente é adequado para trabalhar e fazer experiências com os
quatro elementos: água, terra, ar e fogo?
- tem local coberto para brincar nos dias de chuva?
- o ambiente é desafiador do ponto de vista da curiosidade infantil?
- existe flexibilidade para a criança poder escolher a atividade que vai
realizar?
- a decoração e o mobiliário garantem um trabalho pedagógico de
qualidade?
- possui um local para a criança poder ficar sozinha?
- são oferecidas variadas oportunidades de jogos internos e
externos?
- o local para as crianças comerem favorece prazer?
- tem árvores, flores, jardim, horta, e os respectivos apetrechos
adequados para aprender a conservar?
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- tem local visível para o quadro de avisos?
- os brinquedos estão guardados em altura que as crianças
alcancem?
- os brinquedos estruturados do espaço externo estão em condições
de segurança e higiene?
- os banheiros e os vestuários são adequados e funcionais? Para as
crianças e para os adultos?
- o ambiente está permanentemente limpo?
- tem espelhos na altura das crianças?
- o tamanho do espaço comporta adequadamente favorecendo o
cuidado/educação de qualidade para a quantidade de crianças
usuárias? [...] (FARIA, 2001, p. 85)

Seguindo esta idéia de organização do espaço físico, Spodek &
Saracho (1998) nos apresentam alguns exemplos que estão longe de responder
positivamente as questões levantadas anteriormente, ou seja, muitas vezes há uma
dupla utilização de alguns espaços, onde centros comunitários, casas e até mesmo
lojas têm servido como escolas para crianças pequenas.
Sendo as exigências básicas de espaço para as salas de aula
muitas vezes determinadas por lei, cabe também aos professores verificar a
organização física das mesmas, para garantir que sejam seguras. Porém, “devido à
grande variedade de instalações escolares e grupos de crianças, é difícil sugerir uma
organização ideal para a sala de aula” (SPODEK & SARACHO, 1998, p. 126).
Como o espaço interno deve ser planejado de forma a permitir a
flexibilidade dos programas educacionais, segundo as autoras, algumas áreas da
sala devem ser isoladas para permitir uma sensação de aconchego e dar espaço
para atividades que devem acorrer à parte do grupo, como também é positivo, ter
salas bastante abertas, permitindo o acesso fácil aos materiais, pelas prateleiras
abertas, onde as crianças tenham alcance.
De acordo com Spodek & Saracho (1998, p. 127) “cada centro deve
ser planejado de modo a propiciar atividades baseadas nos interesses das crianças
e que estimulem uma aprendizagem valiosa”. Sendo assim, muitas salas de aula são
organizadas em centros de atividades, ou seja, em cantinhos bem planejados e
equilibrados, evitando problemas de disciplina e permitindo à equipe de professores
conhecerem as crianças como indivíduos únicos. Para ilustrar essa organização do
espaço interno, as autoras nos apresentam um modelo de sala de aula da Primeira
Infância.
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Figura 5: Planta-Baixa de uma Sala de Aula de Primeira Infância.
Fonte: Spodek, B; Saracho, O. N., 1998.

A figura 5 mostra um diagrama de centros de atividades, onde notase a ótima distribuição dos espaços, de forma que um cantinho não atrapalhe o
outro, onde a área de silêncio pode ser bem utilizada sem incômodos, onde as
crianças podem fazer suas atividades de artes, se sujarem e já lavar as mãos, por
exemplo, pois estão perto da pia. Tudo isso às vezes pode parecer insignificante,
mas é de grande importância na hora de organizar centros de interesse,
aprendizagem e atividades.
Mesmo as crianças fazendo parte de toda essa organização do
espaço, alguns professores podem querer ter alguns móveis para uso pessoal, ou
seja, uma mesa, cadeiras e um armário para pastas. Sendo assim, pode-se reservar
uma parte isolada da sala para materiais de planejamento e os registros do
professor.
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Majewski; et al (2002, [S. p.]) a partir da pergunta: Qual o espaço
que temos e qual o espaço que queremos na Educação Infantil? vem nos
apresentando as realidades das creches, onde o que temos hoje é a pedagogia
escolarizada, e a que queremos é a pedagogia da educação infantil, que objetive a
vivência plena da infância. Para que isso aconteça “o espaço tem que mudar
juntamente com a atitude do educador, porque não adianta ter um espaço rico que
garanta todos os direitos da criança, se o educador não mudar a sua prática”.
Segundo Horn (2007), para que haja uma educação de qualidade,
um dos aspectos mais evidentes diz respeito à organização dos espaços nas
instituições de educação infantil, não só pelo modo de organizar materiais e móveis,
mas também pela forma que crianças e adultos utilizam esse espaço, que são
reveladores de uma concepção pedagógica. Assim, “não basta a criança estar em
um espaço organizado de modo a desafiar suas competências; é preciso que ela
interaja com esse espaço para vivê-lo intencionalmente”.
Planejar a vivência no espaço implica prever que atividades são
fundamentais para a faixa etária a que se destina, adequando a
colocação dos móveis e dos objetos que contribuirão para o pleno
desenvolvimento das crianças (DIAS, 2009, [S. p.]).

Percebe-se assim que a adequada organização do espaço faz
diferença nos centros de educação infantil. Com ela o professor tem mais
possibilidades para ensinar e a criança poderá desenvolver suas potencialidades
com mais facilidade e conforto, sendo um agente motivador para ambas as partes.
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4 O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UEL: UM OLHAR PARA O ESPAÇO
E O AMBIENTE

4.1 - Procedimentos Metodológicos

O presente estudo realizou-se em um Centro de Educação Infantil
da UEL – Sede (Campus), onde a mesma possui dois centros, o outro localizado no
Hospital Universitário (HU) – Londrina/PR, sendo Sub-Sede. Assim, foi realizado um
recorte dos mesmos, estudando somente o CEI (Campus), que está localizado no
extremo Oeste da Universidade Estadual de Londrina, próximo ao Colégio
Aplicação. O Centro de Educação Infantil (Campus) em estudo, foi inaugurado,
primeiramente como creche da UEL, em 16 de junho de 1992. É destinado a atender
filhos (as) de servidores da mesma, atendendo crianças entre 3 meses e 6 anos de
idade em período integral.
De acordo com pesquisa realizada por Moreno (2006) em relação ao
CEI, este possui um terreno de aproximadamente 6.0000 m2: 819,59 m2 de área
construída e 677,53 m2 de área interna, entre outros. Sua área externa é composta
por playground com área gramada, pátio coberto e solário. Possui ainda, Hall de
entrada/recepção, sala de enfermagem, sala de amamentação, secretaria,
banheiros, cozinha, refeitório, lavanderia, seis salas de aulas de Educação Infantil:
Ed. Infantil I, Ed. Infantil II, Ed. Infantil III, Ed. Infantil IV, Ed. Infantil V e Ed. Infantil
VI, que vai do maternal até o pré-3.
Como instrumentos para coleta de dados foram utilizados registro
fotográfico e observação do espaço.

4.2 - Análise e Discussão dos Dados

Muitas áreas de conhecimento discutem sobre o impacto do
ambiente no comportamento e desenvolvimento das crianças pequenas, do mesmo
jeito que nas interações e ações dos presentes no processo educativo. Como citado
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por LIMA & BHERING (2006, p.574), “a organização do ambiente oferecido às
crianças pequenas depende das características dos contextos em que elas vivem e
que freqüentam, e do que eles podem oferecer”. Por isso deve-se reconhecer que o
grande desafio dos profissionais da Educação Infantil é o da qualidade desse
ambiente para as crianças.
Segundo Forneiro (1998) é fundamental para uma adequada
organização do espaço e um projeto ideal do ambiente de aprendizagem, que o
professor exerça um papel ativo em todo o processo que envolve a organização,
começando com a concretização das intenções educativas e dos métodos de
trabalho que se apropriará.
Seguindo da mesma importância do professor nesse processo,
Majewsky; et al (2002), vem nos dizer que o que temos hoje é a pedagogia
escolarizada, e a pedagogia que se busca é a pedagogia da educação infantil.
Dessa forma, para que isso ocorra é necessário também que o educador planeje o
espaço (ambiente) a fim de que se tornem significativos e prazerosos para as
crianças.
Pensando nesse ambiente de aprendizado e desenvolvimento de
crianças de 0 a 5 anos, é a mesma coisa que pensar na organização do trabalho
pedagógico. Assim, esse trabalho pedagógico na educação infantil
[...] deve respeitá-las quanto aos seus direitos e especificidades, isto
é, na sua essência lúdica; sua constante curiosidade; seus
desenvolvimentos físico, cognitivo, afetivo e social; sua dependência
e/ou necessidade de ajuda no cuidado com seu corpo, com sua
alimentação, seus pertences, dentre outras (MORENO &
PASCHOAL, 2007, p.3)

De acordo com o estudo realizado, no que diz respeito à legislação o
CEI (Campus), atende a Deliberação n° 002/05, do Conselho Estadual de Educação
do Estado do Paraná, em seu Capítulo IV – DO ESPAÇO, DAS INSTALAÇÕES E
DOS EQUIPAMENTOS, que normatiza:

Art. 21- Os espaços internos deverão atender as diferentes funções
da instituição de educação infantil e conter uma estrutura básica que
contemple:
I – espaços para recepção;
II – espaço para professores e para os serviços administrativos,
pedagógicos e de apoio;
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III – salas para atividades das crianças, com boa ventilação e
iluminação, visão para o ambiente externo, com mobiliário e
equipamentos adequados, respeitando área mínima de 1,5 m2 por
criança atendida;
IV – refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de
alimentos, que atendam as exigências de nutrição, saúde, higiene e
segurança, nos casos de oferecimento de alimentação;
V – instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o
uso das crianças;
VI – instalações sanitárias para uso exclusivo dos adultos;
VII – berçário, se for o caso, com área livre para movimentação das
crianças; lactário; locais para amamentação e higienização, com
balcão e pia; solário; respeitada a indicação da Vigilância Sanitária
de 2,20m2 por criança.
VIII – área coberta para atividades externas compatível com a
capacidade de atendimento, por turno.
Art. 22 – As áreas ao ar livre deverão possibilitar as atividades de
expressão física, artística e de lazer, incluindo áreas verdes
(PARANÁ, 2005).

Embora várias dimensões sejam importantes no ambiente escolar,
iremos enfatizar a dimensão física, uma vez que os dados observados e obtidos
referem-se, em especial, a organização do espaço na instituição de educação infantil
(CEI – Campus). O projeto do mesmo dá a idéia de uma cidade e seu crescimento
natural – a de um trem – que se amplia com acoplamento de módulos (MACHADO,
1997).
Nenhuma escola é igual à outra em sua estrutura física, o que
naturalmente não depende só dos professores, mas das necessidades educativas
do centro. Na instituição pública em estudo pudemos observar que possui espaços
para recepção, para os professores, para os serviços pedagógicos e principalmente
para as crianças. “A entrada é o primeiro espaço por meio do qual crianças e pais
entram em contato com este novo cenário que é a escola” (JAUME, 2004, p. 363).
As figuras a seguir, retratam a disposição do espaço e a organização do ambiente
no cotidiano da instituição pesquisada.
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Figura 6: Fachada

Figura 7: Hall de entrada

Sendo a entrada o primeiro lugar a ser visto por que vem de fora,
esta precisa ser um espaço agradável, para que as pessoas sejam bem recebidas,
despertando assim uma atitude positiva em relação ao novo ambiente. A figura 6
mostra a entrada do CEI do lado de fora, aliás, muito acessível por possuir escadas,
mas também rampas. No hall de entrada fizemos um recorte ao controle de entrada
e saída que existe no centro. Todos os dias ao chegarem, os pais anotam nessas
fichas que ficam em cima do balcão, o horário de entrada e saída de seus filhos.
Nota-se também que utilizam o espaço para informações, mostrando sempre o que
as crianças estão trabalhando (atividades), o que estão comendo (cardápio), etc.
A secretaria está localizada juntamente com o hall de entrada, sendo
possível assim os pais se manterem mais informados com facilidade. Considerando
a organização segundo Jaume (2004), entendemos que faltam objetos próximos e
familiares para a criança, bem como um sofá ou mesinha para os pais, para que seja
um lugar de espera.
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Figura 8: Recepção/ Secretaria

Figura 9: Sala de amamentação

Próximos a entrada, como já citado, está a secretaria e também a
direção, banheiro dos professores, sala da enfermagem, sala de reunião e sala de
amamentação. Na figura 9 temos a sala de amamentação, com algumas cadeiras
macias, decorações de bebe na parede, é uma sala pequena, porém confortável. As
salas de amamentação presentes nos centros infantis são espaços para que a
mulher possa retirar e armazenar o seu leite, para alimentar a criança, estimulando a
continuidade da alimentação com leite materno.
Tanto a sala de amamentação como a sala da enfermagem não
estão presentes em todos os centros de educação infantil, o que as vezes faz muita
falta. Nas figuras 10 e 11, verifica-se a porta de entrada bem decorada e ao lado a
sala da enfermeira, com a mesa e alguns objetos, pois na maioria das vezes é a
enfermeira que vai até a criança na sala de aula para dar um remédio, por exemplo.

Figura 10: Entrada da Enfermagem

Figura 11: Mesa da Enfermagem
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O CEI não dispõe de um espaço exclusivo para oficinas de artes
plásticas e a sala de psicomotricidade, sendo tais atividades desenvolvidas nas
salas de aulas e demais espaços disponíveis, como pátio ou parque.

Figura 12: Área externa

Figura 13: Pátio com jardim

Na figura 13 nota-se que no pátio tem-se também um acesso para o
parque, salas de aula e refeitório. Segundo Jaume (2004), o pátio externo é tido
como área de transição entre o interior e o exterior, onde sendo semicoberto protege
da chuva, excesso de sol ou vento, podendo ser também uma área de jogo com
materiais e possibilidades de ação. No entanto,
“é comum encontrar nas escolas uma dicotomia entre espaços
internos e externos. Existe uma clara divisão entre a atividade
pedagógica como exclusiva dos espaços internos e a atividade de
diversão e desafogo para os espaços externos [...]” (JAUME, 2004, p.
375).

O pátio é bem amplo, com boa limpeza e chão adequados, possui
alguns brinquedos como escorregadores, cavalinhos e balanço de plástico, para as
crianças menores. Mas falta a melhor utilização do espaço que não é
suficientemente aproveitado em todas as suas possibilidades, que podem ser desde
descontração para as crianças, interações entre os alunos orientadas pelo professor
e até mesmo uma atividade proposta em sala de aula, mas que possa ser realizada
em um espaço ao ar livre como o pátio, ou seja, alguns cantinhos organizados de
acordo com a faixa etária, ou mesmo utilizar para Contação de histórias, que as
crianças gostam bastante.
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A sala de Educação Infantil I (berçário) é composta por área de
atividades/estimulação, descanso, lactário, fraldário e solário, todos eles com grande
significação nessa faixa etária de 0 a 1ano.

Figura 14: Sala do Berçário

Figura 15: Berços para descanso

Assim, a sala de estimulação do berçário encontra-se bem
estruturada, com um espelho enorme e ocupando as duas paredes, colchonete bem
grande para as crianças se exercitarem e brincarem, brinquedos bem adequados
para a faixa etária. A figura 15 mostra a área de descanso das crianças, onde possui
o berço de cada uma, que deve ser isolada da área de jogo, do barulho dos maiores,
proporcionando uma atmosfera tranqüila.

Figura 16: Entrada do Lactário

Figura 17: Organização do Lactário

Nas figuras 16 e 17 tem-se a entrada do lactário e sua organização
do espaço por dentro, que dispõe de pia, fogão e balcão, tudo com bastante higiene.
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“Situado nas salas de lactantes e crianças de colo, para que o adulto possa
esquentar ou preparar papinhas e mamadeiras” (JAUME, 2004, p. 372).

Figura 18: Pátio do Solário

Figura 19: Lateral do Solário

Junto à sala do berçário, do lado de fora, encontra-se o solário, no
qual as educadoras deixam as crianças a vontade para brincarem, engatinhar pelo
chão, ao mesmo tempo em que recebem mais a luz do sol. Não só o berçário possui
solário, a sala de educação infantil II e III também, que são separados por grade
para as crianças maiores brincarem separados das menores, nesse momento.

Figura 20: Brinquedos do Parque

Figura 21: Espaço gramado do Jardim

A área verde disponível no CEI (Campus) é bem extensa, com
bastante grama, árvores, brinquedos variados e destinados para todas as faixas
etárias, como labirinto, escorregadores de tamanhos diferentes, balanços, túnel,
casa de boneca (pequena e grande) que é pouco utilizada não tendo mobílias,
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carrossel, etc. O parque é utilizado tanto para atividades livres, como em atividades
orientadas pelo professor, na hora da Educação Física.

Figura 22: Vista ampla do Parque

O espaço externo contribui no processo de aprendizagem das
crianças, como por exemplo, coloca a criança em situações de
adaptarem a novas experiências que exigem dela novas respostas;
proporciona a criança a possibilidade de utilização de materiais e
objetos: terra, areia, plantas, animais, pedras; possibilita a conquista
a conquista progressiva de habilidades motoras e o deslocar-se
livremente (MORENO & PASCHOAL, 2007, p. 10).

Dessa forma, a área externa é bastante lúdica, onde possui uma
horta que as crianças visitam, bancos para se sentarem a sombra, árvores floridas,
gramado com morro para subirem e descerem. “Que o chão seja variado: areia,
terra, cimento para provocar reações diferentes; alguns relevos no terreno também
apresentam mais possibilidades de jogo” (JAUME, 2004, p. 376).

Figura 23: Mesas e armários da Sala V

Figura 24: Quadro da Sala V
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O parque é de fácil acesso as salas de aula. As figuras 23 e 24 se
referem a sala de educação infantil V (crianças de 4 a 5 anos). Na primeira com uma
visão mais geral, nota-se a disposição da sala, com mesinhas ao centro adequadas
ao tamanho das crianças, materiais ao fundo que em sua grande maioria está ao
alcance das crianças favorecendo sua autonomia e colchonetes que são utilizados
na hora do soninho. Na parede em que se encontra o quadro, temos também o
alfabeto, atividades realizadas pelas crianças que ficam expostas por um tempo e
também um bebedouro com um copo com o nome de cada criança.

Figura 25: Espaço organizado - Sala V
“É importante que a sala de aula esteja organizada e ambientada
com uma certa sensibilidade estética que, além de tornar agradável a
permanência na mesma, “eduque” a sensibilidade estética e artística
das crianças” (FORNEIRO, 1998, p. 260).

Assim, neste espaço percebemos a grande variedade de cores,
criatividade das professoras, personalizando o mesmo. Falta sensibilizar mais a
parte artística das crianças, pois a sala não possui réplicas de obras de arte,
quadros ou esculturas.
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Figura 26: Recursos Pedagógicos da Sala IV

Figura 27: Prateleira com jogos e brinquedos

As figuras 26 e 27 nos mostram parte da sala de educação infantil IV
(crianças de 3 e 4 anos), além de ser ampla, com mesas adequadas para o tamanho
da criança, possui também vários recursos: TV, Vídeo, DVD, Som, Bebedouro em
sala, etc. No geral, as educadoras têm bastante material para trabalharem com
diversas coisas, propiciam a exposição de atividades das crianças na parede,
possuem um quartinho juntamente com a sala (figura 27) onde guardam todos os
brinquedos, colchonetes que as crianças usam na hora do soninho, aquecedor,
caixas diversas e outros. A sala de aula também dispõe de um banheiro amplo,
adequado para faixa etária das crianças, com espaço para elas escovarem os
dentes e se limpar.

Figura 28: Banheiro da sala IV

Figura 29: Pias da sala IV

Pelas imagens do banheiro da sala IV, vemos que é adaptado para o
tamanho das crianças, com pias maiores e outras menores, separando também
meninos de meninas pela figura que existe na porta. “Este espaço tem uma dupla
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função: favorece os hábitos de higiene pessoal e os jogos com água” (JAUME, 2004,
p. 372). Em relação à questão da água, pensamos que facilita muito nas atividades
de artes, em que as crianças usam tintas, se sujam, sujam a mesa, o chão, podendo
pegar água próxima para se limparem. O que falta neste espaço são chuveiros para
que as crianças possam tomar banho em questões urgentes, podendo se limpar e
trocar-se com tranqüilidade.

Figura 30: Banheiro coletivo

Somente a sala IV possui banheiro acoplado, o berçário utiliza o
fraldário e as outras salas: Educação Infantil II, III, V e VI usam o banheiro coletivo
situado entre o refeitório e a sala VI no pátio. O banheiro coletivo é maior, vasos
sanitários também adaptados, dois para as meninas e dois para os meninos. As pias
estão ao alcance das crianças facilitando na hora de lavar as mãos, mas o espelho
está muito alto pelo tamanho das crianças.
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Figura 31: Regras do banheiro coletivo

A figura 31 faz parte do banheiro coletivo das crianças, onde
colocamos para mostrar a questão da organização até mesmo no banheiro, onde as
crianças têm regras para sua utilização como: dar descarga sempre, não jogar papel
no vaso nem no chão, não chutar a porta, esperar sua vez e não deixar a torneira
ligada. Esse tipo de organização é sempre importante para as crianças terem limites
e respeitarem as regras.

Figura 32: Organização do refeitório

Figura 33: Frente da cozinha

A cozinha é junto ao refeitório infantil. As funcionárias entregam a
comida pela janela de acesso que existe ao refeitório, mas são as professores que
distribuem para as crianças.
O refeitório é utilizado na hora do café da manhã, almoço e café da
tarde. Destaca-se pela higiene e organização, possui um bom espaço e carteiras
adequadas ao tamanho das crianças, organizadas em grupos de quatro.
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“Entendemos que é necessário considerar este momento primeiro como educativo e,
conseqüentemente, zelar pelas condições materiais onde se realiza essa atividade”
(JAUME, 2004, p. 369). Dessa forma, faltam alguns aspectos em sua ambientação
como: bonitos recipientes de vidro com massas, doces, frutas, como também
fotografias e imagens, para poder criar um ambiente sem pressa e ansiedade,
convidando sempre a criança ao ato de comer.

Figura 34: Sala VI

Figura 35: Sala VI

As salas de aula no geral possuem basicamente a mesma
organização, com mesas adequadas ao tamanho das crianças, ventilação, janela na
altura das mesmas possibilitando uma maior visão da área externa, iluminação
adequada, materiais ao alcance das crianças, decoração infantil que nas figuras 34
e 35 notamos bastante presente em relação à copa do mundo, toda decorada de
verde e amarelo, mesa e cadeira do professor, quadro negro, bebedouro, estante
para armazenamento dos materiais. Até na sala VI temos um grande espelho na
altura das crianças e um amplo espaço para os colchonetes na hora do soninho, ou
até mesmo para rodas de conversa. Em relação ao mobiliário, alguns são pesados,
necessitando da intervenção dos adultos na hora da transformação do ambiente.
Os espaços-grupo deverão ser organizados de modo que os
materiais sejam de fácil acesso às crianças; é importante um espaço
para expor os registros das crianças, suas produções coletivas, suas
fotos, conclusões e descobertas. Uma das propostas bem sucedidas
na organização interna das salas é organizá-las em cantos (Canto da
fantasia, da biblioteca, dos jogos, da música, do supermercado, do
cabeleireiro, do museu, etc.) favorecendo a autonomia das crianças
na escolha da atividade a ser realizada, diminuindo o tempo de
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espera das mesmas entre uma atividade e outra (MORENO &
PASCHOAL, 2007, p. 8).

Figura 36: Colchonetes da sala III

Figura 37: Mesa da professora da sala III

A sala de Educação Infantil III que atende crianças de 2 a 3 anos
nas figuras 36 e 37, está organizada para a hora do soninho, onde as professoras
arrastam as carteiras para um canto e distribuem os colchonetes sobre a sala, onde
fecham as cortinas para escurecer o ambiente. Próximo a mesa das professoras
está disponível também um computador para seus trabalhos. Achamos que falta um
pouco mais de colorido nesta sala, mais decorações, pensando sempre nas
crianças.
Concluindo, o CEI – Sede (Campus), por ser uma instituição pública
é bem diferenciado da maioria de outras do município de Londrina, onde a
organização do espaço é bem adequada à faixa etária das crianças, faltando apenas
uma melhor utilização dos espaços para favorecer a aprendizagem delas. Segundo
Campos (2006) não há que fazer mudanças só em questão aos espaços, mas nos
atores envolvidos no processo também, pois à medida que se introduzem
mudanças, novos desafios aparecem sobre a importância da educação infantil.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento deste trabalho, com as leituras realizadas,
observações e registro fotográfico, foi possível conhecer esse universo que é a
educação infantil. O que de início era só um tema a mais que tinha que escolher, foi
se tornando de grande importância para o desenvolvimento dessa pesquisa.
Os resultados desse estudo revelam que a adequada organização
dos espaços na educação infantil contribui, e muito, no desenvolvimento integral da
criança, onde desenvolve suas potencialidades e ainda propõe novas habilidades,
tanto motoras como afetivas ou cognitivas. Mas, o que temos hoje em relação a
esses aspectos organizacionais não nasceram de um dia para outro. Tudo é
resultado de lutas e conquistas na área da Educação que Infantil que se tornou
primeira etapa da educação básica, garantindo seus direitos e assim, melhorando as
condições de vida de muitas crianças. Dentro dos espaços disponíveis às crianças,
ocorrem várias aprendizagens, que tanto ajudam na construção da autonomia e
conseqüentemente na construção do conhecimento, pois este acontece no dia a dia,
onde as crianças precisam encontrar-se em um ambiente acolhedor para assim
explorar suas potencialidades.
Para garantir todos esses aspectos, o adulto tem papel fundamental,
pois é ele que planeja e organiza atividades, promovendo as interações tanto dele
com as crianças, ou das crianças entre si, buscando esse desenvolvimento integral
da mesma. Sendo assim, o educador necessita conhecer sua sala de aula, seus
alunos, para agir de acordo com as necessidades das crianças, melhorando sua
prática e criando novas alternativas de trabalho, proporcionando bem estar às
crianças, facilitando suas interações e organizando espaços adequados para as
mesmas.
Dessa forma, muitas foram as propostas apresentadas neste
trabalho, sugeridas por vários autores, mas sabe-se que isso só será praticado
literalmente, no dia que os profissionais envolvidos com a educação infantil se
conscientizarem sobre a importância de oferecer espaços adequados para cada
faixa etária, espaços esses que sejam ricos em informações, reconhecendo também
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a importância das interações ocorridas no espaço, das trocas da criança com o seu
meio, sendo fator essencial na vida de cada uma.
Os resultados da pesquisa apontam que as instituições de educação
infantil têm organizado seu espaço para atender crianças de zero a cinco anos de
idade, contribuindo, também, para uma discussão acerca do assunto estudado. Isso
nos mostra, que com o redimensionamento deste ambiente é possível melhorar as
condições de ensino e aprendizagem nos centros infantis, pensando sempre na
criança.
Portanto, o estudo apresentado sobre a organização do espaço na
educação infantil é de grande relevância para a formação de professores. Através
dele foi possível um contato maior com estes ambientes que são importantes na vida
das crianças. Muitos educadores chegam à sala de aula preocupados somente com
o que vão ensinar para as crianças e como vão fazer isso, esquecendo que o que as
crianças aprendem, dependem muito do contexto, do ambiente em que estão
inseridas. Assim, além de informações, este trabalho traz contribuições para a
formação do educador, que seja capaz de planejar seu espaço de trabalho,
transformando-o em um ambiente significativo e prazeroso para a criança.
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