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RESUMO 

 
 

O presente estudo procurou compreender quais as possibilidades de organização 
das salas de aula de Educação Infantil como elemento importante no trabalho 
pedagógico. Analisa as maneiras de organização que são possíveis no espaço das 
instituições infantis, respaldadas em princípios capazes de orientar esta ação e que 
foram respaldadas em Forneiro (1998). Se partirmos da compreensão que não há  
infância, mas infâncias, se não há um padrão único de criança, o espaço a ser 
organizado com e para elas não pode ser definido a priori, de forma 
descontextualizada, sendo fundamental o papel do professor neste processo. O 
estudo valeu-se de pesquisa qualitativa com levantamento bibliográfico e de campo. 
A pesquisa foi realizada em três instituições de educação infantil e as imagens foram 
coletadas em salas de crianças de 4 e 5 anos. Os dados foram analisados dentre 
quatro categorias elencadas como unidades de significação. Os resultados 
evidenciaram que a organização do espaço das salas de aula apresenta-se como 
uma excelente ferramenta para o desenvolvimento e a formação das crianças, pois 
favorecem o desenvolvimento da autonomia, a educação da sensibilidade estética e 
a inclusão das diversidades: pessoal, étnica, social e cultural, e permite a 
descentralização da figura do adulto, além de favorecer a integração e socialização 
nas relações que se formam no espaço da Educação Infantil. 
 
 
Palavras-chave: Criança e Infância. Educação Infantil. Organização do espaço. 
Papel do professor. 
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1 INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos temos presenciado avanços na educação básica, e 

em especial na etapa da Educação Infantil. O primeiro grande documento a 

reconhecer à criança pequena o direito à educação em creches e pré-escolas foi a 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Na carta foi assegurada a oferta 

deste nível de escolarização como um direito da criança e da família e um dever do 

Estado. Mais tarde, esse entendimento foi referendado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, (BRASIL, 1996). Nessa Lei, a Educação Infantil passa a figurar como 

primeira etapa da Educação Básica, e, desde então, mudanças importantes 

aconteceram no tocante à concepção do que seja um atendimento educacional à 

criança pequena, uma vez que as creches, até então, vinculadas à área de 

assistência social, passaram a ser responsabilidade da educação.  

Como consequência da nova Lei as políticas educacionais e sociais 

dedicadas à Educação Infantil são abordadas com mais especificidade por parte dos 

educadores e também dos órgãos oficiais. Com a finalidade de instituir diretrizes 

para esta modalidade educacional e construir referências, documentos são 

produzidos pelo MEC para servir de base na educação das crianças inseridas nos 

contextos de Educação Infantil. Dentre esses documentos, alguns norteiam a 

construção e organização dos espaços nesta etapa educacional, a saber: 

Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998), Subsídios para 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (1998), 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2006). 

O debate acerca dos espaços na Educação Infantil vem ganhando 

força atualmente, tanto através dos documentos e também pesquisas acadêmicas, 

como da bibliografia especializada vinda de experiências educacionais 

representativas na área como encontrado em Carvalho e Rubiano (1996), Forneiro 

(1998), Bondioli e Mantovani (1998), Spodeck e Saracho (1998), Faria (1999), 

Gandini (1999), Souza (2001), Horn (2004).  

Forneiro (1998) discute o espaço da Educação Infantil como um 

recurso polivalente, um ambiente cujas possibilidades de utilização são diversas, um 

único espaço com áreas diversificadas de funcionalidade. 
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O tema despertou interesse pessoal, após ser estudado em uma das 

disciplinas do curso de graduação, tendo em vista uma ação educacional de 

qualidade, enfatiza-se o ambiente como aspecto favorável a esta. Uma vez que este 

pode vir a ser nosso ambiente de trabalho, torna-se importante compreender qual 

papel precisa ser desempenhado pelo adulto na organização do espaço.  

Diante do exposto e baseado na bibliografia especializada 

suscitaram alguns questionamentos a fim de perceber: Que princípios precisam 

orientar a organização do espaço a fim de que possa promover a aprendizagem da 

criança e interação entre os envolvidos?  Qual o papel do adulto na organização do 

espaço? Quais as possíveis concepções de criança e da educação destinada a ela 

estão refletidas nos espaços da escola infantil?  

O objetivo geral desta pesquisa é discutir o interrelacionamento 

entre o espaço e sua organização no trabalho pedagógico na Educação Infantil. 

Os objetivos específicos são: Analisar as possibilidades na maneira 

de organizar o espaço nas salas para crianças de 4 e 5 anos. Explorar os aspectos 

concernentes à configuração do espaço e sua utilização. 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza 

bibliográfica embasada no estudo de autores que discutem a temática do espaço 

escolar na Educação Infantil. Posteriormente, foram registradas imagens de espaços 

de instituições de Educação Infantil da cidade de Londrina, a fim de revelar as 

concepções de espaço físico destinados às crianças de 4 e 5 anos, bem como a 

organização feita pelo professor. 

As pesquisas de cunho qualitativo valorizam mais o processo do que 

o resultado, logo não costuma considerar números, nesse tipo de pesquisa os dados 

são fornecidos por meio de palavras e/ ou imagens. Segundo Bogdan e Biklen 

(1994), investigação qualitativa é um tipo de pesquisa descritiva, cuja finalidade 

principal é esclarecer informações e questionamentos sobre determinado objeto de 

pesquisa. Este objeto por sua vez, pode ser uma ação, entre outras coisas, mas que 

tem seu contexto, suas finalidades e causas de existência.  

Para melhor compreensão do objeto de pesquisa, é importante a 

preocupação com esses fatores, de tal modo, os autores relatam que os 

investigadores qualitativos frequentam os locais de estudo considerando tanto o 

objeto de pesquisa, quanto seu ambiente habitual de ocorrência. 
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Sendo o ambiente natural a fonte direta de dados, abordagem 

também chamada pesquisa de campo, estratégia que foi utilizada neste trabalho, 

culminando em uma investigação feita presencialmente, é imprescindível a 

frequência do investigador no local, verificando os fenômenos que lhe interessam. 

Cabe ressaltar que o pesquisador é instrumento principal na realização desta, 

podendo ser chamado também naturalista, por adentrar ao campo de pesquisa, 

observar e, da sua coleta de dados afunilar os que são mais relevantes a fim de 

esclarecer seus questionamentos iniciais (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Na caracterização da pesquisa qualitativa Filho e Gamboa (1995) 

contribuem afirmando que quanto à visão de mundo considera-se a realidade como 

uma construção social, que influencia o homem tornando-o sujeito e autor, dando 

ênfase ao significado, tornando a verdade relatada relativa e subjetiva.  

Quanto à relação entre o objeto pesquisado e o pesquisador, 

segundo Filho e Gamboa (1995), não há neutralidade, utiliza-se uma linguagem 

popular, sendo também o objeto de pesquisa inseparável da história e da vida social. 

Com relação aos objetivos, ainda segundo os mesmos autores, “seu propósito 

fundamental é a compreensão, explanação e especificação do fenômeno” (p. 43), 

optando por um método indutivo, escolhendo seletivamente os conceitos e 

definições que concretizam o processo através da imersão do pesquisador.  

A pesquisa foi realizada em três instituições de Educação Infantil 

que guardam algumas características diferentes entre si. Nas visitas foram 

realizados registros fotográficos do espaço, mas sem a presença das crianças, uma 

vez que nosso interesse é exclusivamente o espaço físico e o modo como é 

organizado. 

A captação de registros fotográficos foi utilizado e compreendido 

como recurso inicial para reflexão, assumindo o sentido exposto por Trierweiller 

(2008) em seu trabalho, como um olhar fotográfico não neutro e omisso, mas 

constituído e orientado pela cultura a qual se pertence. Nesse sentido, ao fotografar 

procurei os sentidos e significados que envolvem a problemática que buscamos 

investigar, procurando compreender a experiência estética dos professores pelas 

imagens que o espaço das instituições oferecem, ainda, procurando entendê-las no 

que anunciam. 

Por meio das imagens coletadas buscou-se conhecer como as salas 

de Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos de idade são organizadas em 
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diferentes instituições, e buscar revelar as concepções de criança expressa 

naqueles espaços e quais princípios orientam a organização destes espaços no 

trabalho pedagógico. 

As fotos capturadas dos espaços das instituições de Educação 

Infantil foram analisadas de acordo com a dimensão estruturante do ambiente 

fundamentado em Forneiro (1998), elencados em quatro categorias de análise: 

1) configuração dos elementos estruturais: dimensão da sala, posição das janelas, 

existência ou não de pontos de água, tipo de piso, espaço anexo; 

2) Mobiliário: dimensão, configuração, estado de conservação; 

3) Materiais: tipo e quantidade; 

4) Decoração do espaço.  

Os critérios de orientação de organização de espaços das salas de 

aula propostos por Forneiro (1998) são: estruturação por áreas, delimitação clara 

das áreas, transformação, autonomia, segurança, diversidade, polivalência, 

sensibilidade estética e pluralidade. E em conformidade com estes critérios 

elencamos as quatro categorias propostas neste estudo. 

De posse de todas as imagens e com base na bibliografia estudada 

procuramos realizar uma leitura atenta dos dados oferecidos pela realidade e 

localizar aspectos convergentes e dissonantes para compreensão da importância do 

espaço físico e sua organização no âmbito da Educação Infantil. 

 

1.1 CENÁRIO 

 

 Foram três as instituições pesquisadas, no município Londrina. A 

escola A é uma instituição privada, situada na região central da cidade, e atende 

crianças de 2 a 5 anos na Educação Infantil no período matutino e vespertino. A 

instituição B é um Centro de Educação Infantil mantido pela Universidade Estadual 

de Londrina, localizado na região leste do município, sendo a localização adequada 

ao público alvo.   Atende crianças de seis meses a 5 anos em período integral. A 

instituição C é um Centro de Educação Infantil filantrópico, mantida por doações, 

promoções e convênio com o poder público, localizado na região leste da cidade. 

Atende crianças de seis meses a 5 anos em período integral. 

 A tabela abaixo elenca os espaços físicos disponíveis nas 

instituições pesquisadas: 
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Espaço físico A B C 

Gramado  X X 

Solário  X  

Pátio X X X 

Pátio coberto X X  

Parque X X X 

Salas de aula adequadas X X X 

Materiais apropriados X X X 

Cozinha X X X 

Refeitório X X X 

Sala para equipe pedagógica  X X 

Sala para amamentação  X  

Brinquedoteca X X X 

Sala de vídeo  X  

Biblioteca X X X 

Sala multiuso  X  

Tabela 1: Espaço físico das instituições analisadas: 

Fonte: a autora 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente 

anunciamos o nosso objeto de pesquisa, os questionamentos iniciais, instrumentos 

para coleta de dados e os procedimentos de análise. No capítulo dois, abordamos 

as diferentes imagens da infância que foram construídas ao longo dos tempos e a 

concepção atualmente aceita da infância enquanto construção social. 

No terceiro capítulo discorremos sobre a concepção e organização 

do espaço na Educação Infantil, com base em autores da área que abordam esse 

tema e em algumas publicações de documentos oficiais do governo. No capítulo 

quatro analisamos as imagens coletadas em três instituições de Educação Infantil na 
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cidade de Londrina, baseando-se nos critérios para uma adequada organização dos 

espaços, defendidos por Forneiro (1998). 

Nas considerações finais buscamos lançar um olhar retrospectivo 

sobre o trabalho realizado, a fim de responder as questões levantadas e apresentá-

las como um canal particular de aprendizagem e futuro aprofundamento do tema. 
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2 INFÂNCIAS E CRIANÇAS 

Contemporaneamente, estudos acerca da infância têm sido 

produzidos por vários campos do saber. A partir dos olhares da História, da 

Antropologia, da Psicologia, da Sociologia, e mais recentemente a chamada 

Sociologia da Infância, entre outros, essas produções vêm apresentando os efeitos 

das posições multidisciplinares e transdisciplinares, cada vez mais comuns a quem 

investiga essa temática. 

Quando falamos em infância comumente encontramos concepções 

que desconsideram que os significados que damos a esta fase da vida dependem 

do contexto no qual surge e se desenvolve e também das relações sociais nos seus 

aspectos econômico, histórico, cultural e político, entre outros, que colaboram para a 

constituição de tais significados e concepções, emergindo daí posições que 

entendem a criança como essência, universal, descontextualizada, ou refletindo 

diferentes infâncias existindo na mesma época e lugar. 

Nesse sentido, ao buscar uma concepção sobre a infância e a 

criança é necessário considerar o contexto sócio-econômico-cultural no qual a 

criança está inserida, incluindo também a raça e a religião. Isto porque ser criança 

na sociedade contemporânea é muito diferente de ser criança nos períodos 

históricos anteriores. Cada período imprime na infância uma significação mais ou 

menos vinculada às condições sociais e não apenas a sua condição de ser vivente e 

biológico.  

A infância não é uma experiência universal, nem natural, tendo uma 

duração fixa, mas está relacionada à história individual de cada um e aos 

significados dados pela cultura, como lembram Sarmento e Pinto (1997). Assim, a 

percepção atual da infância não é eterna nem natural, mas se constitui uma 

instituição social de aparição recente vinculada a práticas familiares, modos de 

educação e, consequentemente, a classes sociais, conforme definem Varela e 

Alvarez-Uria (apud BARBOSA, 2006) 

O clássico estudo de Philippe Áries, em sua obra História Social da 

Criança e da Família (1981), defende que infância é uma categoria social construída 

historicamente, pois sua concepção como uma fase singular da vida da criança, até 

a idade média, não existia.  
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Ariés (1981) pesquisou e analisou obras de arte em variadas fontes 

como a iconografia religiosa e leiga, diários de família, dossiês familiares, cartas, 

registros de batismo, inscrições em túmulos, e seu estudo foi demarcado da era 

medieval à modernidade. Este autor observa que as representações da infância na 

Europa ocidental, especialmente na França, sinalizam o surgimento da noção de 

infância na sociedade moderna e é importante para compreender a construção da 

infância.  

É importante lembrar que a historiografia existente sobre a criança 

considera a criança européia e burguesa, não correspondendo à totalidade de 

experiências de infância vividas pelas crianças daquela época. Kuhlmann Jr (1998) 

salienta que o estudo de Áries fundamenta-se em fontes de famílias abastadas, 

ficando a margem fontes históricas de famílias populares que dispunham de poucos 

registros da infância em função da precariedade das condições econômicas. 

Áries (1981) demonstra que tanto a visão de infância é construída 

social e historicamente quanto a de que a sua inserção concreta e papéis variam 

conforme a organização da sociedade. A tese de ausência de representações da 

vida da criança que ocorre até a Idade Média, segundo o autor, tem como motivo 

aparente os altos índices de mortalidade infantil principalmente devido ao abandono 

e a falta de cuidados. 

Os estudos de Àries apontam que "a velha sociedade tradicional via 

mal à criança” (1981, p.10), e que morriam grande número delas, especialmente as 

bem pequeninas, mas este fato não causava nenhuma estranheza em familiares e 

amigos. Assim, as crianças sadias eram mantidas por questões de necessidade, 

mas a mortalidade também era algo aceito com bastante naturalidade, esse fato era 

comum para as famílias. Para este mesmo autor o desinteresse pela criança é 

devido a sua grande instabilidade. 

Outra característica da época era entregar a criança para que outra 

família a educasse. O retorno para casa se dava aos sete anos, se a criança 

sobrevivesse. Nesta idade, estaria apta para ser inserida na vida da família e no 

trabalho. Assim, tão logo a criança fosse desmamada tornava-se a companheira 

natural do adulto, era patenteada como “pertencente a sociedade dos adultos e já 

não se diferenciava mais dos mesmos” (ÁRIES, 1981,p.145), pois a vida não era 

entendida como uma sucessão de etapas divididas em faixas etárias com 

características próprias. 
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Essa forma de viver indistinta da dos adultos, manifestada nas 

vestimentas, nos brinquedos, na linguagem e em outras situações cotidianas como a 

prática de uma profissão para as crianças das camadas populares, considera a 

criança um adulto em miniatura. A criança participava de todas as atividades 

desenvolvidas pelas comunidades, fossem elas de trabalho ou de diversão, e a 

socialização e a educação se davam por meio de uma rede ampliada de 

sociabilidade. As crianças nobres tinham educadores que lhes preparavam para a 

vida adulta.  

Influenciada pelas transformações sociais, políticas e econômicas 

erigidas na sociedade há uma mudança cultural que transformam as relações no 

interior das famílias. A criança passa a ser educada pela própria família, o que fez 

que se despertasse um novo sentimento por ela. Nas famílias mais abastadas as 

crianças passam a ser "cuidadas" e amamentadas por amas de leite, as famílias 

passam a ver as crianças como uma oportunidade de relaxamento tanto para as 

mães como para as amas de leite, que as amamentam, diminuindo 

significativamente o número de abandono e mortalidade infantis. Esse fato é 

nomeado por Áries (1981) como "paparicação", sentimento que segundo ele, era 

destinado "à criancinha em seus primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma 

coisinha engraçadinha" (p.10). 

Com a chegada da fase avançada da Idade Moderna, no século 

XVIII, o sentimento de família emergente é marcado pelo desejo de privacidade, a 

vida privada e a vida material passam a ser separadas, cada qual circunscrita a 

espaços distintos, até mesmo em relação ao espaço físico em que a família vivia. O 

capitalismo e a propriedade privada instaura o modelo da família burguesa em que 

há divisão e diferenciação de papéis sexuais. O homem passa a ser o provedor, 

sendo parte do mundo público, e a mulher responsável pela casa e educação dos 

filhos, fazendo parte do mundo privado. 

Com a nova posição da família na sociedade a criança passa a ser 

responsabilidade dos pais e faz surgir um novo sentimento de infância e 

reconhecimento de que a criança precisa ser tratada diferente do adulto. A função 

básica da família é garantir a sobrevivência física, social e psicológica dos filhos, 

favorecendo a continuidade da família burguesa, inclusive de seu capital. 

Gradativamente a criança foi sendo valorizada em si mesma, mas a partir de uma 

visão que considerava a infância como a idade da imperfeição. 
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O novo sentimento de apego contrário a paparicação da criança 

supõe separá-la do adulto para educá-la nos costumes e na disciplina, e nesse 

momento a criança passa a ser um ser social dentro da coletividade. A nova moral, 

segundo Áries (1981), impõe dar aos filhos uma preparação para a vida, caberia, 

portanto, às escolas o papel de moralização. 

Nesse sentido, o surgimento do sentimento de infância da 

modernidade relaciona-se com a família burguesa e traz uma infância atendida. No 

entanto, Barbosa (2006) nos mostra que concomitantemente, dá lugar ao 

reconhecimento de uma outra infância nascente com a Revolução Industrial - a 

infância operária, potencial vítima das transformações pelas quais passava aquela 

sociedade, pois sua mão de obra era aproveitada e muitas vezes fundamental para 

a manutenção econômica do agregado familiar. A criança operária passou a ter 

visibilidade somente quando movimentos filantrópicos começaram a denunciar as 

condições sub-humanas em que estas crianças viviam.  

Kramer (2001) conclui que a ideia de infância não existiu sempre e 

do mesmo modo, ao contrário, surgiu no rastro da sociedade capitalista, urbano-

industrial, conforme mudam a inserção da criança na comunidade e o papel social 

que ela desempenha. A autora analisa que as noções de inocência e razão não se 

opõem, mas, na verdade, se completam no conceito de infância como essência ou 

natureza que atualmente ainda persiste. A partir desse conceito único, todas as 

crianças são consideradas iguais, correspondendo a uma criança abstrata, mas que 

tem concretude na criança burguesa. 

 

(...) A identificação do contexto burguês em que esse sentimento de 
infância surge e se estrutura é extremamente importante para a 
compreensão atual de criança, quando se acredita ou se quer fazer 
acreditar numa essência infantil desvinculada das condições de 
existência, ou seja, na criança universal, idêntica, qualquer que seja 
sua classe social e sua cultura (KRAMER, 2001, p.18).  

 

Os conceitos modernos que procuram compreender a criança são 

variados e modificáveis nas culturas e nos diferentes grupos sociais, de acordo com 

suas necessidades e da disponibilidade de seus membros a ela se dedicarem. Por 

conseguinte, a história da infância não é apenas uma história de crianças, mas e 

principalmente das representações específicas que ao longo do tempo têm sido 

construídas, mantidas ou modificadas (SARMENTO, 2008). 
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Quem quer que se ocupe com a análise das concepções de criança 
que subjazem quer ao discurso comum quer à produção científica 
centrada no mundo infantil, rapidamente se dará conta de uma 
grande disparidade de posições. Uns valorizam aquilo que a criança 
já é e que a faz ser, de fato, uma criança; outros, pelo contrário, 
enfatizam o que lhe falta e o que ela poderá (ou deverá) vir a ser. 
Uns insistem na importância da iniciação ao mundo adulto; outros 
defendem a necessidade da proteção face a esse mundo. Uns 
encaram a criança como um agente de competências e capacidades; 
outros realçam aquilo de que ela carece (PINTO e SARMENTO, 

1997, p. 33).  

Nesse sentido, a criança é vista como um “ainda não”, o que danifica 

a percepção de suas reais necessidades e potencialidades. Ao contrário, o 

tratamento a ser dispensado à criança deve, antes, situá-la no espaço e no tempo, 

ou seja, no seu presente, entendida como um ser que participa na construção da 

história e da cultura de seu tempo.  

Kramer (2006) nos indica a pensar a criança enquanto sujeito social 

e histórico, marcada, portanto, pelas contradições da sociedade em que está 

inserida. E não simplesmente sendo alguém que não é, mas que se tornará 

(posteriormente o adulto). A autora mostra a criança enquanto cidadã, detentora de 

direitos e que ao produzir cultura também é nela produzida. Essa concepção de 

criança favorece entendê-la e compreender seu ponto de vista sobre o mundo que a 

cerca.  

Para Gonzaga (2009) essa ideia de criança vem no rastro da etapa 

histórica que estamos vivendo e que vem sendo marcada pela transformação 

tecnológico-científica e pela mudança ético-social. Esses fatores podem legitimar a 

criança como figura social e como sujeito de direitos enquanto sujeito social. E no 

âmbito da Educação Infantil essa concepção precisa de uma imagem que reflita, 

segundo Rinaldi (apud EDWARDS, 1998), crianças ricas, fortes e poderosas, sendo 

vistas como sujeitos únicos com direitos ao invés de simplesmente com 

necessidades. Crianças que têm potencial, plasticidade, desejo de crescer, 

curiosidade, capacidade de maravilhar-se e a ânsia de relacionarem-se com outras 

pessoas e de ter ricas experiências, como também de comunicarem-se.  

Atualmente, a Educação Infantil tem sido compreendida como um 

lugar indispensável para garantir o cuidado e educação das crianças pequenas fora 

do âmbito familiar, mas que é uma ação que se realiza de forma complementar à da 
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família. A fim de que seja dada à criança “[...] uma garantia do direito à infância e a 

melhores condições de vida coletiva entre pares (VIEIRA, 2009, p. 16), assim 

espera-se que a escola da infância seja um  

 

[...] lugar em que a criança seja realmente o foco da atenção de 
adultos que buscam conhecer e atender suas necessidades, 
respeitando suas formas de aprender, suas habilidades e 
especificidades. E desenvolver novos interesses e novas 
necessidades humanizadoras (VIEIRA, 2009, p.16).  

 

O fato decorre de o conceito de infância ter, historicamente, um forte 

vínculo com a instituição escolar, pois foi a escola pública que primeiro assumiu a 

responsabilidade de promover a socialização, incumbida por grande parte da 

formação da criança. Nesse sentido, a escola vem se constituindo um espaço 

importante para assegurar o pleno desenvolvimento infantil e ser o lugar para 

também se viver a infância.  

Ainda Vieira (2009), demonstra as interações necessárias que 

devem acontecer para que se possa ampliar o desenvolvimento infantil em todos os 

aspectos.  

 

Desse modo, para garantir que a educação promova o 
desenvolvimento das aptidões humanas, consideramos o espaço em 
que ocorrem as relações entre os sujeitos, neste caso um espaço 
que os envolve intensamente em situações adequadas às formas de 
se relacionar com o mundo e aprender nas diferentes idades e 
destaca a importância da interferência intencional do adulto no 
planejamento competente para garantir que o processo de ensino 
impulsione ao máximo o desenvolvimento da criança [...] então, a 
necessidade de organizar espaços para educação de crianças 
pequenas que ofereçam oportunidades de experiências 
diversificadas para que elas se apropriem dos significados 
socialmente construídos, atribuam sentido ao que aprendem e 
realizam (VIEIRA, 2009, p. 37).  

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação 

Infantil (BRASIL, 1998) é função desta modalidade que compõe a Educação Básica 

integrar o cuidado e educação com brincar na proposta educativa, visando 

responder às demandas da criança de diferentes contextos, uma vez que já não lhe 

cabe apenas o assistencialismo, mas que lhe foi atribuída uma função educativa. 

Nesse sentido, a Educação Infantil se faz indispensável à criança, 

para que lhe seja garantido primeiramente o direito à educação, uma vez que esta 
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tem função de cumprir um papel educativo e socializador, isto é, através da 

Educação Infantil será propiciado à criança o desenvolvimento da identidade e de 

suas capacidades por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em 

situações de interação (BRASIL, 1998). Em relação à organização do espaço 

encontramos no RCNEI (BRASIL, 1998, p.68): 

 

A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão 
organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos 
essenciais de um projeto educativo. Espaço físico, materiais, 
brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários não devem ser vistos 
como elementos passivos, mas como componentes ativos do 
processo educacional que refletem a concepção de educação 
assumida pela instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares da 
aprendizagem. Sua presença desponta como um dos indicadores 
importantes para a definição de práticas educativas de qualidade em 
instituição de educação infantil. No entanto, a melhoria da ação 
educativa não depende exclusivamente da existência destes objetos, 
mas está condicionada ao uso que fazem deles os professores junto 
às crianças com as quais trabalham. Os professores preparam o 
ambiente para que a criança possa aprender de forma ativa na 
interação com outras crianças e com os adultos. 

 

 

Para Vieira (2009, p.18) uma boa organização do espaço no âmbito 

da Educação Infantil adiciona uma dimensão com muito mais significado na 

experiência educativa das crianças: 

 

[...] Trata-se então de organizar um espaço que propicie não apenas 
a transmissão de conhecimentos, mas a oportunidade de viver a 
riqueza cultural que o meio social oferece, estabelecendo condições 
não apenas quantitativas, mas também qualitativas num espaço que 
permite um tempo de qualidade, pois a organização espacial 
planejada de forma intencional contribui para que as crianças 
possam usar o tempo em atividades de seu interesse, ao mesmo 
tempo que cria nas crianças novas necessidades e novos interesses 
– que são formados, assim como as qualidades humanas, na relação 
social das novas gerações com a cultura. Ou seja, a criança precisa 
ser instigada a assumir o papel de sujeito na produção de suas 
atividades a partir da qualidade e da organização do espaço e do 
tempo. Devem-se então, organizar espaços que contribuem para um 
melhor tempo e a realização das atividades. 

 

Nesse sentido, a criança é entendida como sujeito ativo, e por 

conseguinte,  é necessário um espaço pensado para ela e feito também por ela. Por 

isso, é necessário que o espaço seja alegre, aconchegante, com diversos materiais 
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e objetos de fácil acesso, assim como o mobiliário adequado a estrutura dos 

pequenos. Vieira (2009) completa o objetivo é fazer com que eles, por si próprios, se 

interessem e criem novos interesses, ampliando a criatividade, de modo a 

desenvolver a autonomia, a ética, o respeito às regras e ao outro, sua identidade e 

sociabilidade. 

Ouvir as crianças, respeitá-las em suas especificidades e pensar em 

uma educação que seja promotora de aprendizagens e desenvolvimento. 

Atualmente dispomos de conhecimentos, teorias e práticas em favor de uma 

educação de qualidade para as crianças pequenas. No entanto, se não 

consideramos a diversidade, a multiplicidade de relações e a criança enquanto um 

sujeito ativo e histórico, não será possível compreender o papel da organização do 

espaço na Educação Infantil como fator primordial da prática e como eixo da 

proposta pedagógica.  
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3 O ESPAÇO E SUA ORGANIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

3.1 ELEMENTOS HISTÓRICOS 

 

Dentre os variados aspectos que influenciam a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil, na escola, está aquele que diz respeito ao 

espaço/ambiente. Pensar o espaço escolar como ambiente de aprendizagem requer 

reflexão acerca da prática pedagógica desenvolvida neste contexto. 

Ao observar a trajetória da organização do espaço na Educação 

Infantil, mesmo com a pouca importância destinada, percebemos vestígios de 

organização e de materiais que abarcavam suas dimensões, uma vez que é uma 

preocupação que vem de longa data. Neste sentido, este capítulo traz, ainda que de 

forma sucinta, a trajetória percorrida por essa modalidade da Educação, abordando 

o pensamento de alguns de seus precursores acerca da temática em questão, bem 

como de outros autores que hoje investigam a organização do espaço e a oferta de 

materiais adequados às crianças pequenas. 

A organização de creches, no Brasil, remonta ao final do século XIX 

e surge com o intuito de auxiliar as mulheres que trabalham fora de casa e não têm 

com quem deixar os seus filhos. Outro elemento que contribuiu para o surgimento 

dessas instituições foram as iniciativas de acolhimento às crianças desamparadas, 

órfãs ou abandonadas. 

As instituições destinadas ao atendimento de crianças foram criadas 

e desenvolvidas sob diferentes parâmetros. As distintas perspectivas, responsáveis 

pelos diferentes perfis e funções dessas instituições, podem ser percebidas ao 

longo do tempo pela predominância de uma destas visões: assistencialista e 

filantrópica; higiênica sanitarista; compensatória e pedagógica e pela formal e 

educativa, atual predominante.  

Em relação ao espaço, Horn (2004) assevera que a obra de Lima 

(1989), no tocante a abordagem histórica do espaço escolar, é de fundamental 

importância, no sentido de como o espaço intervém no disciplinamento e controle 

dos movimentos corporais das crianças. A autora ainda pontua a questão da 

intencionalidade de quem organiza os espaços, concebidos sobremaneira, para que 

as atividades ali realizadas tenham como figura central os adultos. Nesse sentido, 
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de acordo com Lima (1989) a criação dos espaços não tinha como objetivo a 

promoção da autonomia, mas o de ser um aliado para controlar as ações infantis. 

Horn (2004) afirma que as construções eram feitas com corredores 

estreitos, levando a organização dos alunos em fila. As janelas eram pequenas e, 

portanto, dificultavam o contato com o mundo exterior, prática justificada pela 

questão de segurança. 

A autora lembra Froebel (1837) e Montessori (1907), precursores da 

Educação Infantil que desde aquela época: 

 

[...] já legitimavam um espaço organizado para crianças pequenas, o 
qual procura integrar princípios de liberdade e harmonia interior com 
a natureza, propondo um arranjo espacial em ambientes muito 
diferentes dos vividos na época deles por crianças com menos de 
seis anos [...] um espaço que fez parte integrante de suas 
metodologias, definindo-o à luz das necessidades infantis [...] a 
grande inovação, naquela época, foi o fato de adequar os espaços 
às necessidades de crianças pequenas [...] todavia, cabe salientar 
que, apesar desses avanços significativos, tais práticas educativas 
se aliavam à organização dos espaços para impor uma disciplina 
rígida, coerente com os postulados educacionais daqueles tempos 
(HORN, 2004, p. 29). 

 

Considerado o fundador dos jardins de infância, Froebel propunha 

um espaço próprio para educar as crianças de todas as idades e classes sociais, e 

defendia a ideia de que o Estado deveria ser o responsável por edifícios projetados 

para esse fim (BARBOSA, 2006). A proposta de organização do espaço em Froebel 

era diferenciada, uma vez que: 

 

[...] os chamados jardins-de-infância tinham diferentes espaços, 
destacando-se os externos como os maiores e mais significativos. 
Nestes havia algumas divisões. O que se destinava às atividades 
individuais era subdividido em metros quadrados, um para cada 
criança, onde trabalhava sozinha cultivando este “canteiro” como 
melhor desejasse. O segundo espaço era dedicado ao trabalho 
coletivo, onde os alunos também plantavam, porém de forma 
conjunta. Nestes espaços estavam previstos locais fechados onde 
eram guardados os instrumentos de trabalho usados. Havia também 
espaços destinados à criação de animais, como peixes, aves e 
outros para as crianças observarem e estudarem. Além disso, um 
amplo pátio com árvores e fontes de água completava um cenário 
para lazer, juntamente com uma área coberta para dias de chuva 
(LOPES, MENDES E FARIA, 2006). 
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Para Froebel o contato com a natureza levaria o homem a uma 

relação harmônica com o universo conduzindo o homem à inteligência e a 

racionalidade, sendo este maior objetivo da educação. 

A proposta de Montessori era permitir as manifestações livres das 

crianças e sua metodologia era baseada na disciplina pela atividade e pelo trabalho 

(HORN, 2004). Na perspectiva de Montessori o ambiente deve servir como um 

estímulo, baseado no princípio de ambiente adequado e motivador, que precisa ser 

organizado para que a criança possa desfrutar de autonomia e independência. Deve 

“conter materiais interessantes e motivadores da atenção e do movimento infantil do 

descortinamento do mundo cognitivo” (FORMOSINHO, 2007). 

 

O primeiro fator da educação é o ambiente agradável e tranquilo que 
se faculta à criança, sem restrições, e dele faz também faz parte o 
adulto. O ambiente facilita a expansão do ser em desenvolvimento, 
reduzindo os obstáculos ao mínimo possível. O ambiente recolhe as 
energias, porque oferece os meios necessários para o 
desenvolvimento das atividades delas derivada. Começa pelo terreno 
cultivável, bastante vasto, ao ar livre, contíguo à escola, de 
preferência em comunhão direta com a escola [...] de maneira que a 
criança fosse livre e de entrar à vontade (MONTESSORI, 1932 apud 
ARAÚJO, ARAÚJO, 2007). 

 

Nesse sentido, a configuração escolar adota a perspectiva da vida 

doméstica com mobiliário à medida da criança para que esta possa escolher a 

posição que lhe agrada, ao invés de se sentar no seu lugar, “com algum movimento 

menos gracioso das cadeiras e mesas experienciará a sua incapacidade e virá a 

saber mover-se com graça e discernimento, o que não aconteceria através da 

imobilidade e do silêncio” (MONTESSORI, 1932 apud ARAÚJO; ARAÚJO,2007, 

p.122). 

De acordo com Araújo; Araújo (2007), na proposta de Montessori a 

figura do adulto é descentralizada, passando o educador a ser o construtor da 

ambiência educativa, sendo o seu papel o de perceber os objetivos estipulados por 

meio das simulações de que a ambiência deve ser portadora, ou seja, o adulto 

precisa interpretar as necessidades infantis para compreender e preparar um 

ambiente adequado. Nesse sentido, indica uma nova era na educação, a de auxílio 

à vida. 

Com isso, é de extrema importância, então, refletirmos acerca de 

um local próprio para a Educação Infantil, com características específicas e critérios 
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que apontem boa qualidade para o atendimento à criança pequena. Contudo, de 

acordo com Parâmetros Básicos de Infra Estrutura para Instituições de Educação 

Infantil nem sempre esses critérios foram levados em conta: 

 
A história de atendimento à criança em idade anterior à escolaridade 
obrigatória foi marcada, em grande parte, por ações que priorizaram 
a guarda das crianças. Em geral, a Educação Infantil, e em particular 
as creches, destinava-se ao atendimento de crianças pobres e 
organizava-se com base na lógica da pobreza, isto é, os serviços 
prestados – seja pelo poder público seja por entidades religiosas e 
filantrópicas – não eram considerados um direito das crianças e de 
suas famílias, mas sim uma doação, que se fazia – e muitas vezes 
ainda se faz – sem grandes investimentos. Sendo destinada à 
população pobre, justificava-se um serviço pobre. Além dessas 
iniciativas, também as populações das periferias e das favelas 
procuraram criar espaços coletivos para acolher suas crianças, 
organizando creches e pré-escolas comunitárias. Para tal, 
construíram e adaptaram prédios com seus próprios e parcos 
recursos, o que seguem fazendo na ausência do Estado (BRASIL, 
2006, p. 9). 

 

De um ponto de vista histórico pode se observar diferenças que 

foram sendo desenhadas e deixando suas marcas nas ofertas de atendimentos em 

creches e jardins de infância. Nestes últimos, a oferta se constituiu em estruturas e 

em modalidades diversas das creches, na medida em que espaços e tempos desde 

então são marcadamente educativos e escolarizados, traçados desde sua origem 

pela formulação de objetivos educacionais, destinados a crianças de famílias 

abastadas. Percebe-se que foi a origem social e não institucional que inspirou 

objetivos educacionais diferenciados para as crianças. 

 

3.2 EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

Segundo Barbosa (2006), no Brasil, o interesse pela Educação 

Infantil cresceu década de 1970 quando aumentou o número de estudos e 

pesquisas que mostram o desenvolvimento infantil não sendo somente associado à 

boa nutrição e saúde, mas, também, a propostas pedagógicas desenvolvidas com 

base nas teorias educacionais, psicológicas e sociais, e paralelamente a concepção 

de criança como sujeito ativo na construção do conhecimento, o que reclama por 

maior e melhor atendimento à criança. A histórica luta por creches engendradas por 

diversos movimentos sociais criou novos canais de pressão sobre o poder público, e 
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os governos que se instalaram pós-abertura política realizaram maiores 

investimentos para ampliação do direito à Educação das crianças pequenas.  

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, (BRASIL, 

1988) foi assegurada a oferta deste nível de escolarização, como um direito da 

criança e da família e um dever do Estado. Posteriormente, esse entendimento foi 

referendado com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

(BRASIL, 1990) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (BRASIL, 

1996), e pelas demais regulamentações que lhe seguiram, que configuraram a 

Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica. 

Essa inclusão no sistema de ensino pontuou mudanças radicais em 

relação ao quadro vigente historicamente na sociedade brasileira, isto é, daquele 

restrito à atenção a crianças como responsabilidade da assistência social, ao 

ressaltar a importância para uma nova compreensão quanto aos anos iniciais da 

infância, para o desenvolvimento cognitivo e sociocultural dos indivíduos. Assim, 

pode-se afirmar que o conceito de Educação Infantil como espaço educacional para 

crianças pequenas, inserido no sistema de ensino oficial, é recente no Brasil. 

Nos anos seguintes foram propostos documentos visando uma 

educação de boa qualidade, e que, necessariamente, exigia um local próprio e 

adequado às especificidades de seu público, a saber: Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998); Subsídios para Credenciamento e 

Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 1998 a); Parâmetros 

Básicos de Infra Estrutura para Instituições de educação infantil (BRASIL, 2006); 

Critérios para um atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais 

das Crianças (BRASIL, 2009); Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009). 

Para melhor compreensão dos aspectos relacionados ao espaço 

das escolas infantis, a partir daqui nos debruçaremos mais especificamente a 

concepção de espaço e como sua organização se constitui em um instrumento 

fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. 

 

3.3 ESPECIFICANDO ESPAÇO E AMBIENTE ESCOLARES 

 

No contexto educativo, os conceitos de espaço e ambiente são 

comumente empregados como sinônimos, cabe ressaltar aqui uma íntima ligação 
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entre os mesmos, mas que não são equivalentes, uma vez que é possível 

estabelecer diferenças entre estes.  

Existem várias concepções de "espaço", mas sua definição e 

sentido serão dados de acordo com as mais diversas áreas de abordagem. Forneiro 

(1998) defende o conceito de "espaço" fazendo referência ao espaço físico. Já o 

conceito de "ambiente", para a mesma autora, refere-se tanto ao espaço físico 

quanto as relações que nele acontecem. Espaço é materializado, estático, ambiente 

não é estático, e é composto por quatro elementos independentes, mas que em 

interação entre si permitem a existência do ambiente, podendo ser percebido de 

maneiras diferentes, isto é, a partir de cada olhar.  

No dicionário Mini Aurélio (2001) é possível encontrar para o 

conceito de espaço a definição de extensão indefinida que contém e envolve todos 

os objetos.  

Segundo Forneiro (1998, p.230) a concepção "extensão indefinida, 

meio sem limites que contém todas as extensões finitas. Parte dessa extensão que 

ocupa cada corpo", de fato é a mais comumente encontrada. Esta ideia relaciona o 

espaço a "algo físico" e tem ligação com as coisas e objetos que o compõem, logo 

pode ser ocupado. No entanto, a autora afirma que, nesta perspectiva, os adultos 

comparam o espaço a uma "caixa", ou seja, algo que se pode "até encher", criando-

se, assim, uma ideia abstrata, quando se deveria pensar em um espaço no qual a 

vida acontece, que é composto e caracterizado. 

São as crianças que o veem desta maneira, como um todo, por 

conseguinte confirma Battini (apud FORNEIRO, 1998 p. 231)  

 

o espaço para as crianças pequenas  é aquilo que nós chamamos 
de espaço equipado, ou seja, espaço com tudo o que efetivamente o 
compõe: móveis, objetos, odores, cores, coisas duras e moles, 
coisas longas e curtas, coisas frias e coisas quentes, etc.”. E ainda 
"o espaço é antes de mais nada luz: a luz que permite tanto a nós 
como à criança vê-lo conhecê-lo e, portanto, ao mesmo tempo, 
compreendê-lo, recordá-lo, talvez para sempre  (p.231). 

 

 

Nesse sentido, Lima (1989, pg. 30) esclarece: 

 

O espaço físico isolado do ambiente só existe na cabeça dos adultos 
para medi-lo, para vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança, existe o 
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espaço-alegria, o espaço-medo, o espaço-proteção, o espaço-
mistério, o espaço-descoberta, enfim, os espaços de liberdade ou de 
opressão. 

 
Com relação ao conceito de ambiente, é proveniente do latim, e 

refere-se "ao que cerca ou envolve". O ambiente pode ser definido como 

 

um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e 
pessoas que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física 
determinada que contém tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por 
todos esses elementos que pulsam dentro dele como se tivessem 
vida  (FORNEIRO, 1998 p.233) . 

 

Isto reafirma uma visão equivocada dos adultos, quando comparam 

o espaço com uma "caixa" a ser enchida. O espaço refere-se ao local em si, mas 

local caracterizado e, ambiente está mais relacionado à visão das crianças, que o 

compreendem como um todo, como um conjunto que de fato é, "conjunto do espaço 

físico e às relações que se estabelecem no mesmo" (FORNEIRO, 1998 p.233). 

Gandinni (1999) considera que o espaço escolar é algo mais do que 

um local útil e seguro para passar as horas, é uma reflexão da cultura e história 

particulares. O espaço é o favorecedor dos encontros, interações e intercâmbios 

entre professores, pais e crianças. O ambiente, por sua vez, é visto como algo que 

educa, têm suas peculiaridades, suas áreas e é capaz de criar sentimentos e 

sensações. A autora acredita que a organização do espaço é indispensável na 

Educação Infantil, pois este deve permanecer atualizado e sensível às 

necessidades tendo em vista que as crianças devem ser as protagonistas na 

construção de seu conhecimento.  

Barbosa e Horn (2001) compartilham a ideia de que o espaço físico 

é fundamental no desenvolvimento das crianças, deve ser o lugar propiciador na 

estruturação de funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais e, que 

permitam a composição do ambiente pelos diversos elementos. Este por sua vez é 

composto por gostos, toques, sons, palavras, luzes, cores, odores, mobílias, 

equipamentos, regras de uso e ritmos de vida. Defendem a organização do espaço 

como parte integrante da ação pedagógica, uma vez que será fator decisivo na 

construção da autonomia intelectual e social das crianças. 

Em suma, na concepção de Forneiro (1998), o espaço refere-se à 

estrutura física, aos locais de realização das atividades, as escolas, as salas de 
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aula, os espaços anexos, que tem suas características e funcionalidades. Também 

é o lugar do desenvolvimento das múltiplas habilidades, complementa Barbosa 

(2006).  

O espaço ainda compreende os objetos que dele fazem parte e sua 

organização. Não é apenas o lugar onde se ensina, nem tão somente elemento 

facilitador ou um recurso educativo, é um resultado da união de todas essas 

funcionalidades, o que segundo Forneiro (1998) é um processo que exige 

conhecimentos e habilidades. 

O ambiente, por sua vez, também tem suas características, é uma 

parte organizada do espaço, isto é, a presença ou ausência de objetos, mobiliários, 

decoração, enfim, não apenas o espaço por si, mas também determinadas 

mensagens que este é capaz de transmitir (FORNEIRO, 1998).  

Segundo Barbosa e Horn (2001), cada espaço deve ser diferente do 

outro, nunca deve estar completo e pronto, pois ele é uma construção temporal que 

se modifica de acordo com as necessidades. Satisfatoriamente ou não, todos os 

espaços têm suas identidades, os gostos, gestos, sons, cores, odores entre outros 

elementos que o compõem, integrados, caracterizam diferenciados tipos de 

ambiente, logo definem a identidade do espaço que nunca será igual a outro. 

Ainda que relacionem as mesmas coisas, espaço e ambiente não 

são o mesmo. Diferenciam-se, mas estão intimamente relacionados, pois os 

diversos componentes do espaço vão compor o ambiente dependendo do modo 

como estiverem organizados, e por isso a dificuldade de distinção dos mesmos na 

perspectiva de algumas áreas e estudiosos. Entretanto, é possível afirmar, a partir 

de Forneiro (1998), que o espaço diz respeito a tudo: todas as áreas, espaço interno 

e externo, seus componentes e frequentadores e o ambiente, as peculiaridades de 

cada uma destas áreas, bem como sua organização. 

Ao pensar em ambiente, podemos fazer referência a todas as 

relações indissociáveis que acontecem em um espaço físico quando se incluem 

sons, cores, formas, objetos, odores e pessoas, sendo que estes aspectos por si só 

“falam” e transmitem percepções, provocam lembranças, passam segurança ou 

aflição, mas que sempre carregam uma marca e geram alguma sensibilidade. 

 

3.4 ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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No processo de ensino e aprendizagem, o espaço é de extrema 

importância, pois é capaz de transmitir a concepção e valorização de infância até 

mesmo em suas paredes, uma vez que o modo de organização do ambiente 

transmite mensagens diretas (FORNEIRO, 1998). 

O espaço da sala de aula jamais é neutro. A sua estruturação, os 
elementos que o formam, comunicam ao indivíduo uma mensagem 
que pode ser coerente ou contraditória como que o educador (a) 
quer fazer chegar à criança. O educador (a) não pode conformar-se 
com o meio tal como lhe é oferecido, deve comprometer-se com ele, 
deve incidir, transformar, personalizar o espaço onde desenvolve a 
sua tarefa, torná-lo seu, projetar-se, fazendo deste espaço um lugar 
onde a criança encontre o ambiente necessário para desenvolver-se 
(POL E MORALES, 1982  apud FORNEIRO, 1998 p. 235 ).  

 

E ainda de acordo com Oliveira (2000, p.158): 

O ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia 
mensagens e, os que aprendem, respondem a elas. A influência do 
meio através da interação possibilitada por seus elementos é 
contínua e penetrante. As crianças e ou os usuários dos espaços 
são os verdadeiros protagonistas da sua aprendizagem, na vivência 
ativa com outras pessoas e objetos, que possibilita descobertas 
pessoais num espaço onde será realizado um trabalho 
individualmente ou em pequenos grupos. 

 
As paredes transmitem algumas mensagens que permitem perceber 

se professores e organizadores do espaço contemplam a criança como um sujeito 

ativo do processo educacional, bem como do processo de organização do espaço o 

qual ela é usuária. Se, de fato, for possível chegar a esta percepção, também pode-

se afirmar que o professor não só procura realizar um bom trabalho, de acordo com 

o que hoje sabemos por meio das pesquisas, como pelos documentos referentes a 

esta etapa da Educação Básica. Isso porque no processo de organização desse 

espaço, vários ítens devem ser considerados, de acordo com os Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006), e 

deve-se buscar relação harmoniosa com o entorno, de modo garantir o conforto 

ambiental dos seus usuários e a qualidade sanitária dos ambientes. 

Entre outros aspectos, enfatiza a busca pela adequação dos 

ambientes internos e externos (arranjo espacial, volumetria, materiais, cores e 

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

acessibilidade, além da inclusão. 
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Barbosa (2006) acredita que o espaço físico é o lugar onde a 

criança desenvolve suas habilidades e sensações. Deve favorecer desafios 

permanentes aos que o frequentam. A organização do espaço traduz os objetivos, 

as concepções e as ideias pedagógicas, assim opera favorecendo ou não a 

construção das estruturas cognitivas e subjetivas da criança. 

Segundo Vygotsky (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56): “o ser 

humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial 

ao seu desenvolvimento”. Portanto, para que o ambiente se torne atrativo e 

influencie de maneira benéfica para a criança, ele precisa ser estimulante, precisa 

fazer que ela sinta-se segura e ao mesmo tempo desafiada. Cabe ressaltar a 

importância da criança de sentir prazer em estar nesse ambiente, bem como a 

sensação de pertencimento ao mesmo. 

De acordo com Horn (2004, p. 28):  

 

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações 
entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo 
no qual se inserem emoções [...] nessa dimensão o espaço é 
entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-versa. Todavia é 
importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma 
linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes 
diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam 
iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem 
entre elas e o espaço organizado (HORN, 2004). 

 

Para Formosinho (2007), aspectos do espaço como arquitetura, as 

diversas salas, etc, são elementos capazes de transformar e criar as visões a 

respeito das crianças, dos professores e principalmente do ensinar e aprender. 

Além de auxiliar no processo de ensino aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, valorizar a organização do espaço significa promover 

a autonomia, quando a ela é propiciado um ambiente seguro. Spodek e Saracho 

(1998) compreendem que após a determinação dos objetivos e conteúdos, o foco 

deve ser o ambiente de aprendizagem, porque juntos, permitem a todos fazer o 

melhor uso dos espaços. 

Cabe ressaltar que nem todo espaço físico caracteriza-se como um 

contexto. Uma casa não é necessariamente um lar, um conjunto de salas não é uma 

escola, uma sala não é um ambiente, assim por diante. Isto porque algumas 

características, as circunstâncias e a temporalidade influenciam na construção de 
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um contexto educativo (FORMOSINHO 2007). 

Os prédios escolares são variados, Spodek e Saracho (1998) 

ressaltam que alguns espaços têm sido adaptados para funcionarem como salas de 

aula, muitas vezes duplamente usados, isto é, “igrejas, centros comunitários, casas 

e até mesmo lojas têm servido como escolas para crianças pequenas”. Estes 

autores dão algumas dicas para modificação dos espaços: tetos rebaixados, no 

caso do original ser muito alto, para melhorar a iluminação; sugerem pinturas claras 

nas paredes, cortinas nas janelas, mas não tem como sugerir uma organização 

ideal, uma vez que há grande variedade de instalações escolares e grupos de 

crianças. 

Algumas vezes não se tem condição para modificar uma estrutura 

física, especialmente quando a escola se apropria de um espaço já construído, que 

quando estava em seu processo de construção não foi pensado e preparado para 

abrigar uma escola.  Mas o que se pode fazer é melhorá-lo, ou seja, organizá-

lo. Tão importante quanto ter a oportunidade e condição de fazer adaptações ao 

espaço é a organização do mesmo: sobressai a necessidade de proporcionar 

àqueles que frequentarão esse ambiente a sensação de acolhimento, liberdade, 

estimulação e desafios. 

Todos os autores citados aqui concordam com a ideia de que o 

espaço é também um educador, mas a garantia de determinados critérios é 

necessária na organização, uma vez que um ambiente por si só, nem sempre é 

educativo.  

Entende-se que o contexto educativo pode caracterizar-se como educador, à 

medida que cria espaço para participação da criança, o que começa pelo professor 

criar um contexto que participe. Nesse sentido, a estrutura, a organização, os 

recursos e as interações são planejadas para criar oportunidades múltiplas a fim de 

que a escuta ativa da criança tenha reais consequências nos resultados de 

aprendizagem (FORMOSINHO, 2007). 

A mesma autora afirma que é possível considerar o espaço da sala 

de aula como um recurso polivalente, ou seja, o mesmo pode ser utilizado de muitas 

maneiras, e uma delas é possibilitar a extração de grandes conteúdos para a 

formação, da criança e do professor. Por conseguinte, o espaço caracteriza-se 

como elemento curricular, uma vez que existem vários elementos que constituem 

em si mesmos conteúdos de aprendizagem, ou podem transformar-se em tal. Por 
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exemplo, ao decidir o espaço e delimitá-lo, ao dispor o mobiliário neste espaço com 

a ajuda da criança favorece a mesma a noção espacial. Forneiro (1998), também 

lembra que a decoração pode se transformar em conteúdo, ao utilizar a harmonia 

das cores, a apresentação estética dos trabalhos, entre outros conteúdos.  

Para Forneiro (1998) a exploração desses fatores fazem do 

ambiente um educador por si mesmo, e daí sua importância como componente 

curricular. Para organizar o espaço de modo a considerá-lo no currículo e sendo 

auxiliador da prática pedagógica, é necessário considerar a existência de alguns 

elementos condicionantes nesse "processo complexo que exige a ativação de 

conhecimentos e habilidades de diversos tipos" (FONEIRO, 1998, p.242). 

A estrutura física, a decoração, a disposição dos móveis e também 

de materiais podem auxiliar na prática pedagógica tornando o trabalho significativo, 

quando se sabe aproveitá-los ou, se necessário, neutralizá-los. O ambiente 

influencia na aprendizagem e no desenvolvimento, deve ser entendido como 

educador, mas não se pode descartar o papel do professor nesse processo.  

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

(BRASIL, 1998, vol 1, p.58):  

 

A organização dos espaços e dos materiais se constitui em um 
instrumento fundamental para a prática educativa com crianças 
pequenas. Isso implica que para cada trabalho realizado com as 
crianças, deve-se planejar a forma mais adequada de organizar o 
mobiliário dentro da sala, assim como introduzir materiais 
específicos para a montagem de ambientes novos [...]. Além disso, a 
aprendizagem transcende o espaço da sala, toma conta da área 
externa e de outros espaços da instituição e fora dela. A pracinha, o 
supermercado, a feira, o zoológico, a biblioteca, a padaria, etc. são 
mais do que locais para simples passeio, podendo enriquecer e 
potencializar as aprendizagens.  

 
 

O importante é ter a consciência que o ambiente precisa 

proporcionar segurança para que a criança manifeste atitudes, transponha sua 

realidade, seus anseios e fantasias. Também devem ser planejados de forma a 

satisfazer as necessidades da criança, isto é, tudo deverá estar acessível à criança, 

desde objetos pessoais como também os brinquedos, pois só assim o 

desenvolvimento ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua 

socialização.  

A organização do ambiente pode ser proposta a partir de dicas das 
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próprias crianças, pois assim como o professor, as crianças também são 

responsáveis por suas aprendizagens.  

Para Forneiro (1998) não existe receita quando se trata da 

organização dos espaços, pois os contextos são muito diversos, mas existem 

alguns critérios que são capazes de orientar esse processo tornando o ambiente 

estimulante e rico.  

Os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (BRASIL, 2006) destacam que uma programação prévia faz toda a 

diferença na qualidade da construção de um espaço que visa promover aventuras, 

descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e interação entre os seus 

frequentadores. Defende ainda um espaço “lúdico”, “dinâmico, vivo, brincável, 

explorável, transformável e acessível para todos” (p. 8). 

Nessa programação implicam as condições contextuais e 

ambientais preexistentes: 

 

condições de acesso – capacidade e fluxo das vias públicas que 

delimitam o lote, meios de transporte, localização de pontos de 
ônibus; 
acessibilidade universal – garantia de que o ambiente construído 

seja o menos restritivo possível, incluindo espaços dimensionados de 
acordo com os preceitos de acessibilidade universal, considerando 
acessos a salas, área de serviço, cozinha, banheiros, áreas de 
brincar interna e externa, dentre outros espaços, de acordo com as 
normas brasileiras e os decretos em vigor;  
condições de infraestrutura básica – pavimentação de ruas, rede 

de esgoto, energia, abastecimento de água e lixo. Em regiões com 
precariedade de infraestrutura, solicitar a ação das administrações 
públicas para viabilizar as condições básicas para implantação das 
unidades; 
legislação arquitetônica e urbanística vigente – taxa de ocupação 

e índice de aproveitamento do terreno, áreas livres, alinhamentos e 
afastamentos, etc.; 
população – indicadores socioeconômicos, culturais e faixa etária; 
entorno (circunvizinhança) – arquitetura local (morfologia urbana, 
sistemas construtivos e tipo de construções existentes) e acidentes 
geográficos da região;  
disponibilidade de mão-de-obra e materiais de construção – 

deve-se levar em consideração as características térmicas, a 
durabilidade, a tradição da região, os custos e a facilidade de 
manutenção; 
condicionantes físico-ambientais do local – clima, topografia (ne-
cessidade de cortes e aterros do terreno, escoamento natural de 
águas pluviais), vegetação, recobrimento do solo, orientação, qua-
lidade do ar, massas de água e ocorrência de ruídos; 
processo participativo – escuta dos desejos e das necessidades 
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das crianças, dos professores, dos familiares e das entidades re-
presentativas, tais como sindicatos ou associações de docentes e 
funcionários; associações de pais; e outras entidades interessadas. 
(BRASIL, 2006 p.16). 

 

Estes critérios devem ser considerados tanto nas construções como 

nos arranjos, compreendidos aqui como reforma e adaptação do espaço.  

Nos "Critérios para um Atendimento que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças" (BRASIL, 2009) são apresentados alguns elementos 

considerados essenciais, objetivando garantir um mínimo de qualidade para 

respeitar a dignidade e os direitos básicos das crianças. Trazem aspectos 

importantes sobre o espaço, a saber:  

 

Nossas crianças têm direito à brincadeira; 
Nossas crianças têm direito à atenção individual; 
Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e 
estimulante; 
Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza; 
Nossas crianças têm direito a higiene e à saúde; 
Nossas crianças têm direito a uma alimentação sadia; 
Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, 
imaginação e capacidade de expressão; 
Nossas crianças têm direito ao movimento em espaços amplos; 
Nossas crianças têm direito à proteção, ao afeto e à amizade; 
Nossas crianças têm direito a expressar seus sentimentos; 
Nossas crianças têm direito a uma especial atenção durante seu 
período de adaptação à creche; 
Nossas crianças têm direito a desenvolver sua identidade cultural, 
racial e religiosa (BRASIL, 2009 p.13). 

 

 
3.5 DIMENSÕES DO ESPAÇO 
 

Para poder ser organizado o ambiente escolar precisa ser 

considerado como um todo indissociável. Segundo Forneiro (1998), na visão 

escolar, o ambiente é visto como uma estrutura com quatro dimensões bem 

definidas, mas que se relacionam entre si. 

 

3.5.1Dimensão Física 

 

A dimensão física compreende o espaço físico, aspecto material e 

suas condições estruturais, também sua organização, ou seja, a escola, a sala de 
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aula, o tipo de piso, de mobiliário, a disposição dos mesmos, são características da 

dimensão física do ambiente (FORNEIRO, 1998).  

Os prédios das escolas em si, espaços externos, espaços internos, 

a configuração dos mesmos, as cores das paredes, a iluminação, os tipos de 

materiais utilizados na construção destes, os mobiliários, a disposição destes e dos 

materiais escolares, os tipos de materiais utilizados nas atividades, caracterizam a 

dimensão física. 

Os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil nos apresentam:  

 

[...] concepções, reforma e adaptação dos espaços onde se realiza a 
Educação Infantil [...] que preconiza a construção coletiva das 
políticas públicas para a educação [...] elaborado em parceria com 
educadores, arquitetos e engenheiros envolvidos em planejar, refletir 
e construir/reformar os espaços destinados à educação das crianças 
de 0 a 6 anos (BRASIL, 2006, p. 3). 

 

O documento traz alguns pontos que devem ser considerados no 

que se refere à dimensão física, a saber: 

 

(a) A relação harmoniosa com o entorno, garantindo conforto 
ambiental dos seus usuários (conforto térmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar) e qualidade sanitária dos ambientes;  

(b) O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, 
valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;  

(c) O planejamento do canteiro de obras e a programação de 
reparos e manutenção do ambiente construído para atenuar os 
efeitos da poluição (no período de construção ou reformas): redução 
do impacto ambiental; fluxos de produtos e serviços; consumo de 
energia; ruído; dejetos, etc.  

(d) A adequação dos ambientes internos e externos (arranjo 
espacial, volumetria, materiais, cores e texturas) com as práticas 
pedagógicas, a cultura, o desenvolvimento infantil e a acessibilidade 
universal, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos (BRASIL, 
2006, p. 21). 

 

Spodek e Saracho (1998) defendem que o espaço interno precisa 

ser bem iluminado, bem ventilado, ou aquecido quando necessário. E ter fácil 

acesso entre as áreas, isso porque identificam o espaço físico por meio de 

dimensões que podem ser usadas para analisar o ambiente físico: macio - duro, 

aberto - fechado, simples - complexo, integração -isolamento, alta mobilidade - 

baixa mobilidade. 
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As áreas macias compreendem os lugares ou ambientes em que as 

crianças possam relaxar com leitura, música, brincadeiras silenciosas; atividades 

que podem ser auxiliadas com materiais do tipo: almofadas, bichinhos de pelúcia, 

ou até mesmo um gramado. Ao contrário das áreas duras que devem facilitar a 

limpeza e suportar a bagunça.  

A dimensão aberto – fechado diz respeito tanto ao espaço em si 

quanto aos materiais (aberto, ventilado ou fechado, aquecido; com fácil acesso, 

favorecendo a autonomia ou, fora do alcance das crianças). É importante lembrar 

que os objetivos e modos de relação são restritos, por exemplo, entre uma argila e 

um quebra-cabeça.  

Os aspectos simples e complexos são caracterizados, 

respectivamente, como os que possuem um uso claro (fácil) e são constituídos por 

um único elemento e os que permitem manipulação e improviso e podem ser 

divididos em elementos menores. 

Na quinta dimensão aparecem as áreas que devem permitir o 

aconchego – isolamento – outras devem estimular a integração. Nesse sentido 

implica a movimentação da criança, devendo a organização propiciar alta e baixa 

mobilidade. Há momentos em que a criança será estimulada a ficar mais calma, 

sentada numa roda de conversa quando o espaço for delimitado para isso, ou 

então, momentos em que espaços amplos e abertos encorajarão atividades motoras 

de maior mobilidade (SPODEK; SARACHO, 1998). 

Essa dimensões (macio-duro, aberto-fechado, simples-complexo, 

integração-isolamento, alta mobilidade-baixa mobilidade) defendidas pelos autores 

supracitadas visam a organização do espaço físico enquanto favorecedor do 

trabalho pedagógico. 

Gandinni (1999) chama atenção para a flexibilidade na organização 

do espaço, tanto com relação às condições estruturais quanto aos mobiliários.  

A partir da dimensão física se pode escolher o tipo de atividade a 

ser desenvolvida e os objetivos que se pretende alcançar, mas Barbosa e Horn 

(2001) afirmam que é necessário compatibilizá-los com o que essa dimensão 

permite realizar.  

Elementos pessoais, crianças e professores, são elementos 

condicionantes na organização do espaço. A criança condiciona a organização nos 

quesitos de idade, porque de acordo com a idade não tem autonomia suficiente para 
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realizar atividade sozinha, alcançar objetos, ou até mesmo pia, vaso sanitário, etc. 

As necessidades são também outro quesito condicionante, tanto as biológicas 

quanto as sociais. Outro fator condicionante são as características do próprio 

espaço, como mobiliários ao alcance das crianças, espaço para descanso, espaço 

estimulante, espaço para convivência, para estar com os outros, ou estar sozinho, 

espaços que proporcionem vivências prediletas e também novas descobertas é o 

que se propõe pensar na organização do ambiente. 

Forneiro (1998) chama atenção ao condicionante citado: falta de pia 

à altura e acesso das crianças, instalações de higiene longe da sala de aula, pouca 

iluminação, entre outros. Para a mesma autora, além da eliminação destas barreiras 

arquitetônicas, a Educação Infantil precisa de "espaços abertos amplos, com 

possibilidade de áreas de encontro de crianças". 

Spodek e Saracho (1999) na organização do ambiente não abrem 

mão de água disponível na sala, fácil acesso ao pátio e banheiros, bem como a 

verificação das mobílias e equipamentos que segundo eles, não devem ter arestas 

afinadas ou saliências que possam machucar as crianças, os equipamentos de 

escalada devem ser instalados sobre superfícies macias e devem ser criados 

padrões de deslocamento para evitar colisões. 

Com relação ao uso dos espaços internos, Barbosa e Horn (2001, p. 

76) afirmam que “uma organização adequada do espaço e dos materiais disponíveis 

na sala de aula será fator decisivo na construção da autonomia intelectual e social 

das crianças”. Para isso, as autoras sugerem a organização da sala em cantos. No 

entanto, cabe ao professor analisar as possibilidades e observar o que é possível 

ser realizado e cuidar para que não haja uma divisão exagerada, no qual não 

sobrem espaços para a realização de atividades coletivas e nem espaços amplos 

para atividades que exijam mais movimentação. 

Com relação à escola, em geral, os condicionantes são as 

condições arquitetônicas, os espaços externos e sua adequação e outros espaços 

de uso comum. Com relação ao ambiente, tanto aspectos climáticos, quanto os 

recursos do ambiente, podem condicionar a organização do espaço. Para Forneiro 

(1998) é importante poder contar com ambientes cobertos em lugares que chovem 

muito, que são muito frios ou lugares cujas temperaturas são muito elevadas, pois 

no momento do recreio, ou de realizar uma atividade extra-classe, as crianças 

possam sentir-se bem. Ambientes abertos também são importantes para que as 
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crianças possam se movimentar com liberdade e certa amplidão.  

Espaços alternativos como parques, bibliotecas, que transcendem a 

sala de aula, caracterizam-se como recursos do ambiente e são importantes - o rio, 

a mata, a praia, vizinhos, quando utilizados com bom senso. Esses recursos podem 

ser também materiais, que somados aos equipamentos da sala de aula enriquecem 

o trabalho, por exemplo, elementos naturais, pedras, plantas, entre outros. 

(FORNEIRO, 1998). 

Ainda para Forneiro (1998,) outro condicionante na organização do 

ambiente é o modelo pedagógico adotado pelo professor. Pode ser um modelo 

educativo implícito ou explícito. No primeiro caso, a manifestação pode ser 

percebida na maneira como se organiza a sala de aula, pois as concepções que o 

professor construiu serão refletidas em como o ambiente estará organizado, por 

exemplo, a disposição das mesas e cadeiras, indicará se o professor trabalha com 

grupos, pequenos ou grandes, ou até mesmo, se realiza trabalhos individuais. 

Além disso, indicará a visão que se tem de criança e infância, se 

este professor considera-os como sujeitos ativos ou não. No segundo caso, a 

organização e estruturação do espaço justificarão pelas concepções do professor, 

bem como sua interpretação dos currículos, juntamente com o modelo pedagógico 

seguido pelo mesmo. No que diz respeito ao professor, aspectos pessoais, o 

modelo educativo, os valores, ideologias e até mesmo o nível de criatividade 

funcionam como condicionantes na organização do ambiente.   

3.5.2 Dimensão Funcional 

Quanto à dimensão funcional, esta se refere à maneira de uso do 

espaço, sua polivalência, o tipo de acesso, livre ou apenas quando ordenado, ao 

tipo de atividade que se realiza, adquirindo assim uma ou outra dimensão funcional 

(FORNEIRO, 1998). 

Para Carvalho e Rubiano (1996) uma organização do espaço para 

que este seja rico e estimulante significa reconhecer aspectos físicos e explorá-los. 

Enfatizam a organização de acordo com a necessidade das crianças, a fim de 

alcançar objetivos estipulados. Nesse sentido, o ambiente deve atender a 

determinadas funcionalidades: promover a identidade pessoal, promover o 
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desenvolvimento de competências, oportunidade de crescimento, sensação de 

segurança e confiança e, promover oportunidades para contato social e privacidade. 

Promover a identidade pessoal significa considerar que os 

indivíduos não são soltos no espaço, vivem em determinado momento histórico-

social, moram em certos lugares, defendem ideias, valores, preferências, possuem 

certos objetos e a personalização disto favorece a integridade do sentido de si, uma 

vez que, segundo essas mesmas autoras, a identidade pessoal está 

intrinsecamente ligada à identidade de lugar (CARVALHO e RUBIANO, 1996). 

Ainda para as autoras supracitadas, promover o desenvolvimento 

de competência, uma vez que as crianças têm o desejo de ser competentes, mais 

aguçado que dos adultos, para satisfação desse desejo, a organização do ambiente 

deve favorecer o domínio e o controle do seu habitat. As barreiras são tão 

necessárias como os caminhos livres, para que a criança seja capaz de planejar e 

executar, às vezes com mais concentração e menos interrupção e vice-versa. 

A oportunidade de crescimento está associada ao desenvolvimento 

das crianças na esfera cognitiva, social e motora, a organização do espaço precisa 

oferecer oportunidades de movimentação – andar, subir, descer, correr, pular, com 

segurança – assim como estimular os sentidos, uma vez que os órgãos do sentido 

precisam de estimulação do ambiente externo para funcionar – o toque em 

superfícies, os dores, os sons, as sensações, os gostos diferenciados (CARVALHO 

e RUBIANO, 1996). Assim, promover sensação de segurança e confiança é 

indispensável:  

 

Sentir-se segura e confiante são aspectos essenciais que permitem 
à criança explorar o ambiente; por sua vez, como já dissemos, a 
exploração é crucial para o desenvolvimento motor cognitivo e 
emocional (CARVALHO E RUBIANO, 1996 p. 112). 

 
Continuando, estas autoras afirmam que promover oportunidades 

para contato social e privacidade significa que espaço deve ser planejado para 

atender as necessidades das crianças, necessidades estas de contato social e 

privacidade, isto é, áreas de encorajamento da participação individual, diminuição 

de estresse, oportunidade para se expressar e explorar os diversos sentimentos. 

Barbosa e Horn (2001) sugerem a organização do espaço por cantos temáticos, o 

que permite a descentralização do adulto e maior atuação das crianças.  
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3.5.3Dimensão Temporal 

Com relação à dimensão temporal, há ligação com o tempo 

disponível para realizar determinadas ações, os momentos em que os espaços 

serão utilizados (FORNEIRO, 1998). 

Segundo Gandinni (1999) é preciso estabelecer conexão particular 

entre tempo e espaço para que o ambiente realmente funcione e influencie 

beneficamente na aprendizagem. Isso significa dispor de tempo para o uso e 

desfrute do ambiente, levando em consideração o ritmo de cada criança. 

As rotinas são um aspeto importante a serem destacadas na 

dimensão temporal. Segundo Barbosa e Horn (2001), são diversas as atividades 

envolvidas na jornada diária tanto dos adultos como das crianças: o horário de 

chegada, das alimentações, da higiene, do repouso, dos jogos e brincadeiras, da 

contação de história das atividades livres ou direcionadas e para elas, 

independentemente do espaço – interno ou externo - mas nenhuma destas se 

ausenta da responsabilidade de permitir as múltiplas experiências, o estímulo a 

criatividade, imaginação, interação e, isso implica em planejamento, organização no 

tempo levando se em conta as diferenças individuais. 

Levando em conta a ideia da rotina, o educador precisa ter em 

mente três necessidades da infância que são fundamentais para a organização do 

tempo: as necessidades biológicas (alimentação, higiene e repouso), as 

psicológicas (diferenças individuais) e as necessidades sociais e históricas 

(relacionadas à cultura e ao estilo de vida da comunidade e da escola) (BARBOSA; 

HORN, 2001). 

Acrescentam ainda as autoras, a importância das atividades de 

diversos tipos, para que contemplem as diferentes crianças, com seus diferentes 

modos e tempos de aprendizagem e desenvolvimento. São elas atividades 

diversificadas para livre escolha, atividades opcionais, atividades coordenadas pelo 

adulto, atividades individuais, coletivas, corporais, musicais, dramáticas, plásticas, 

de linguagem oral e escrita, mas sempre com possibilidade de intervenção e sempre 

com acompanhamento.  

Na concepção de Spodek e Saracho (1998), a rotina determina as 

atividades para cada dia, ou período, e partir dela as crianças não se sentem 

inseguras, ao contrário antecipam eventos futuros pela regularidade das 
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ocorrências. No entanto a flexibilidade é necessária visto que as crianças possuem 

suas peculiaridades, seu tempo próprio de realização das atividades, mas uma 

organização do tempo permite um melhor aproveitamento do mesmo. 

Nesse sentido, Forneiro (1998, p. 234-235) explicita que: 
  

[...] a dimensão temporal também faz referência ao ritmo, vertiginoso 
ou moderado, com que se desenvolve a aula, o “tempo” [...] O 
tempo, ou a velocidade com que são executadas as diferentes 
atividades, pode dar origem a um ambiente estressante, ou, ao 
contrário, relaxante e sossegado. 

3.5.4 Dimensão Relacional  

Dimensão relacional se refere às diferentes relações estabelecidas 

no interior das salas de aula - vivências, experiências, tipo de aula, se a criança 

participa ou não, como e o quê ela faz. Essas relações  

têm a ver com aspectos como os diferentes modos de ter acesso aos 
espaços (livremente ou por ordem do professor(a)), as normas e o 
modo como se estabelecem(impostas pelo professor(a) ou pelo 
consenso do grupo), os diferentes agrupamentos para a realização 
das atividades (grande grupo, duplas, individual), a participação do 
professor(a) nos diferentes espaços e nas atividades que as crianças 
realizam (sugere, estimula, dirige, impõe, observa, não participa...). 
Todas essas questões e mais algumas configuram uma determinada 
dimensão relacional do ambiente (FORNEIRO, 1998, p.235). 

Sabe-se que para a criança sobreviver, tem necessidade da relação 

com o adulto primeiramente, que para além do cuidar irá satisfazer suas 

necessidades básicas – alimentação e higiene - logo, para se desenvolver também 

torna-se necessário um relacionamento de qualidade com outro.  

Bondioli e Mantovani (1998) acreditam que a relação entre o adulto e 

a criança, especialmente no ambiente escolar se dê de duas formas, o adulto pode 

viver os movimentos da criança ou “como constante ameaça do próprio território, 

como intrusão nos seus espaços, como agressividade” (p. 83). Ou, então, “como 

convite ao brinquedo, à estruturação do espaço, à cooperação” (p.83). As autoras 

ressaltam que o bom convívio e a garantia de segurança são necessários, mas não 

só a segurança exterior como também a interior, desenvolvendo assim na criança a 

capacidade de autocontrole e, que a organização do ambiente se levada ao 
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extremo, sugere barras e gaiolas, o que não fortalece a autonomia e impede a 

criança de desenvolver sua identidade. 

A forma de organização institucional, a determinação da rotina, 

atendendo a necessidades biológicas das crianças como o repouso, a alimentação, 

a higiene, e necessidades psicológicas como diferenças individuais, assim como o 

desenvolvimento das atividades que podem ser diversas – opcionais, coordenadas 

pelo adulto, coletivas, individuais – devem envolver a todos, e esse envolvimento é 

o que caracteriza a dimensão relacional. As possibilidades de organização do 

espaço são variadas com vistas a um bom envolvimento.  

Sabe-se que os conflitos são comuns, especialmente entre crianças 

da mesma faixa etária, mas a organização do espaço pode atuar como diminuidor 

destes, quando oferecer para as crianças, no entendimento de Spodek e Saracho 

(1998) uma gama de atividades, com diferentes tipos de estímulos para elas 

aprenderem, interagirem com naturalidade. 

 

3.6 CRITÉRIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

De acordo com Forneiro (1998) alguns critérios tornam-se 

preponderantes e auxiliam a criação ou introdução de mudanças para considerar o 

ambiente organizado, a saber: estruturação por áreas, delimitação, transformação, 

autonomia, segurança, diversidade, polivalência, sensibilidade estética e 

pluralidade.  

O primeiro critério é a "estruturação por áreas", uma sala composta 

por diferentes áreas, onde cada uma destas ofereça um conjunto único de materiais 

e oportunidades de trabalho. No entanto, não significa que as áreas devam ter 

compartimentos estanques, mas deve haver possibilidade de mudança. A proposta 

é ter uma delimitação clara das áreas, utilizando diversos elementos como: 

mobiliário, marcas em pisos ou paredes, entre outros, que, se houver necessidade, 

poderão ser modificados ao longo do tempo. 

Existem dois tipos de delimitação, delimitação: forte e fraca. A 

delimitação forte caracteriza-se por elementos fixos, mobiliários de grandes 

dimensões e difícil de serem transportados, por exemplo, paredes, estantes, mesas. 

Já a delimitação fraca é caracterizada pela possível movimentação a partir de uma 

necessidade, normalmente são marcas no piso ou parede, elementos leves como 
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bancos, caixas com materiais, entre outros (FORNEIRO, 1998).  

O terceiro critério é o de "transformação", intimamente ligado com a 

delimitação fraca, porque o ambiente precisa ter flexibilidade de mudanças para 

possíveis imprevistos, ou atividades diferenciadas, de modo que as delimitações 

sejam facilmente eliminadas.  

Com vistas ao "favorecimento da autonomia", a autora aponta o 

quarto critério. Este defende a existência de mobiliários acessíveis às crianças, 

resultando em liberdade de ação tanto do professor, quanto das próprias crianças, 

de modo que se garanta a "segurança" de ambos. A “segurança” caracteriza o 

quinto critério que deve prever a ausência de qualquer tipo de risco para as 

crianças.  

É muito importante, ainda segundo Forneiro (1998) a "diversidade". 

Esta que se dá por várias vertentes respondendo as diferentes demandas das 

crianças: diversidade quanto à estruturação, quanto a posição corporal, quanto aos 

agrupamentos e quanto aos conteúdos.   

A diversidade relacionada à estruturação diz respeito às áreas com 

materiais específicos para a realização de determinadas atividades concretas, por 

exemplo, área de água, areia, pintura, entre outras. Quanto aos agrupamentos, a 

diversidade deve estar relacionada a existência de áreas que contemplem o 

trabalho com todo o grupo, em grupos menores, individualmente e até mesmo áreas 

de isolamento. 

Com relação a diversidade quanto à posição corporal, considerando 

que as crianças pequenas tem um curto prazo de atenção e cansam com facilidade, 

a organização do espaço juntamente com a escolha das atividades, precisa prever 

diferentes posições corporais, sejam elas em pé, sentadas, deitadas etc. E ainda a 

diversidade quanto aos conteúdos, estes que devem abranger os eixos curriculares 

(FORNEIRO, 1998).  

O sétimo critério estabelecido pela autora, a "polivalência", inclui 

variadas possibilidades de utilização que uma sala de aula precisa oferecer. Para 

além dos critérios citados até agora, alguns outros, como a "sensibilidade estética" e 

"pluralidade" precisam também ser levados em conta. A sensibilidade estética é o 

que torna um ambiente agradável, pois as cores, quando vivas e atraentes, 

colocadas de maneira harmônica, a decoração utilizando elementos naturais do 

ambiente e sociais, ou da cultura das crianças, tornam a permanência agradável, 



 49 

além dos estímulos que pode provocar. 

Por fim, a “pluralidade” que além de integrar os indivíduos, 

valorizam a diversidade cultural através de elementos pessoais, étnicos, sociais 

trazidos em pinturas, fotografias que reflitam diferentes modos de vida. 

 

 

3.7 O PAPEL DO PROFESSOR NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

Conforme as dimensões apresentadas são estabelecidas, 

caracterizam e compõem o ambiente que nunca será igual a outro, ou pelo menos 

nunca será percebido de maneira igual. Mesmo de maneira independente, essas 

dimensões sempre existirão e, é esta existência que possibilita chamar um 

determinado espaço de ambiente, pois "o ambiente só existe na inter-relação de 

todos eles" (FORNEIRO, 1998 p. 235). 

Para autora supracitada, compreende-se, assim, que o professor 

deve ter um papel ativo nesse processo de organização, pois é onde se iniciam as 

intenções educativas que este deseja atingir. A ele cabem tarefas que, segundo 

Forneiro (1998), podem ser agrupadas em quatro: concretizar as intenções 

educativas e método de trabalho, planejar e organizar o espaço, observar e avaliar o 

seu funcionamento e, finalmente introduzir as modificações que forem necessárias. 

Para a concretização das intenções educativas o professor precisa 

delinear os princípios que deseja seguir, isto é, antes de iniciar o planejamento e a 

organização do espaço é tarefa do professor refletir sobre os princípios básicos que 

devem reger a sua ação, para esta prática se concretizar na sala de aula. Os 

princípios repercutidos à medida que se diferenciam pressupõem também 

organização diferenciada dos espaços, por exemplo, considerar a construção do 

conhecimento enquanto um processo ativo implica em grande variedade de 

situações onde a criança possa atuar diretamente sobre a realidade por meio de 

ações como explorar, manipular, experimentar, descobrir, enfim, vivenciar situações 

de aprendizagem construtiva. Já quando se visa à autonomia, as atividades devem 

ser realizadas de acordo com a escolha da criança (aonde ir, com quem, que tipo de 

atividade deseja realizar e com quais materiais). 

Ainda destaca-se um tipo de princípio que é o de respeito à 

diversidade, este pressupõe aceitação das diferenças individuais, nesse sentido a 
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tarefa do professor é promover a criação de uma sala de aula com espaços 

diferentes que possam responder à variedade das necessidades sentidas pelas 

crianças - repouso, movimento, isolamento, socialização (FORNEIRO, 1998). 

Decisões como a escolha do método a ser utilizado prioritariamente, 

definição das metas, as finalidades da organização do ambiente para auxiliar na sua 

prática pedagógica, a organização do tempo de utilização dos espaços são segundo 

Forneiro (1998), entre outras, tarefa do professor que deseja concretizar as 

intenções educativas e o método de trabalho. 

Planejar e organizar os espaços é outra tarefa, isto é, fazer a 

disposição da estrutura básica do ambiente de aprendizagem, o que implica em: 

a) Organização espacial - analisar os elementos estruturais e o mobiliário que se 

dispõe para criar as possibilidades de áreas diferentes dentro da sala, estabelecer 

as atividades, e o local onde elas poderão ser realizadas (na sala de aula, no pátio), 

determinar as condições do espaço, escolhendo áreas eficazes para realização das 

atividades, prever o número de crianças que utilizarão o espaço, delimitar o espaço 

se necessário. 

b) Equipamentos dos espaços para a aprendizagem – selecionar, reunir e elaborar 

os materiais ou equipamentos e colocá-los no ambiente de modo que estejam 

disponíveis às crianças, avaliando a procedência, qualidade física, pedagógica e 

estética dos mesmos. 

c) Disposição dos materiais – decidir onde colocar os materiais e organizá-los a 

partir de um determinado critério (forma, cor, tamanho, utilidade), e que sua 

exposição seja provocadora para a realização das atividades, favorecendo a 

associação e relação entre materiais diversos, assim como devem ficar em lugar 

acessível ao uso autônomo das crianças. 

d) Organização para finalidades especiais – colocar os materiais a serviço de 

determinados propósitos (FORNEIRO, 1998). 

É tarefa ainda de o professor observar e avaliar, perceber os 

momentos que a disposição dos móveis responde de maneira eficaz às intenções 

educativas e realizar transformações que forem necessárias - esta que é mais uma 

tarefa do professor: a modificação ou a transformação do ambiente. 

Spodek e Saracho (1999) acreditam que o papel do professor é 

considerar cuidadosamente a modificação do espaço para melhor acomodar as 

atividades no programa. As atividades são consideradas oportunidades de 
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aprendizagem, que implicam em uma programação. 

Nesse sentido, Bondioli e Mantovani (1998) acrescentam que o 

papel do professor é essencial, pois ele vai decidir as finalidades e propor as 

intervenções, também participará da organização do ambiente de modo que este 

seja funcional, ou seja, preparar um ambiente no qual as crianças possam usufruir 

sem periculosidade, mas de acordo com as suas necessidades. 

Optar por respeitar a criança e entendê-las como sujeito de direitos 

implica em uma práxis de participação. Para Formosinho (2007), isso é bastante 

complexo, e entende como procurar responder à complexidade da sociedade e das 

comunidades, do conhecimento, das crianças e de suas famílias, valorizando o 

diálogo bem como o confronto entre crenças e saberes, entre saberes e práticas, 

entre práticas e crenças, entre polos em interação e os contextos envolventes. É ser 

profissional reflexivo, que fecunda, antes, durante e depois as práticas nas teorias e 

nos valores; que interroga para ressignificar o já feito. Reflexão que constantemente 

o reinstitui.  

Segundo os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições 

de Educação Infantil (BRASIL, 2006), escuta, diálogo e observação deve ser base 

no trabalho do professor que tem papel importante de organizador dos espaços.  

Formosinho (2007) em concordância com o documento, afirma 

ainda ser possível ao professor estruturar o ambiente, escutar e observar, avaliar, 

planejar, formular perguntas, estender os interesses e os conhecimentos da criança 

e do grupo em direção à cultura. Sem contar a investigação, prática indispensável e 

constante. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que um professor está em constante 

formação. Há sempre algo a aprender, aperfeiçoar na sua prática e assim estimular 

cada vez mais a criança em suas potencialidades. Compreender melhor as 

contribuições que o espaço tem para oferecer ao seu trabalho é concordar que 

existe uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço, conforme Freire 

apud Forneiro (1998). 

Em face do exposto, entendemos que é impossível falar em 

qualidade de ensino na Educação Infantil, sem falar da formação do professor, 

questões que estão intimamente ligadas. A busca pela qualidade requer formação 

docente qualificada a todos os envolvidos com a educação da infância, e isso 

envolve tanto a formação inicial, que, em nosso país, se faz em curso Normal no 



 52 

nível médio ou em curso de graduação de Pedagogia, quanto à formação 

continuada dos professores em exercício.  

No caso da Educação Infantil, a formação tem especial importância, 

pois historicamente, os profissionais dessa etapa da Educação, têm sua imagem 

vinculada à figura maternal, que cuida com amor, paciência e bondade. Arce (2001) 

afirma que o profissional de Educação Infantil caracteriza-se por intermédio da 

mulher “naturalmente educadora”, e o seu trabalho está fortemente relacionado ao 

trabalho doméstico, tendo um papel secundário na educação, uma vez que não lhe 

cabe ensinar, apenas zelar para que a criança não sofra por sentir-se separada de 

sua mãe. 

Portanto, sendo a mulher dotada de saberes naturais para cuidar e 

educar crianças, prescinde de fundamentos teóricos para exercer tal prática, fato 

que impedia a exigência de profissionalização da área. 

Nesse sentido, Oliveira; Ferreira; Barros (2011, p.15) ressaltam que 

a formação de professores no nível médio e os cursos de Pedagogia devem garantir 

em seus currículos, 

 
[...] o estudo teórico-metodológico do que seria uma Educação para 
a Primeira Infância, possibilitando ao professor em formação o 
domínio de aspectos específicos do trabalho pedagógico da 
Educação Infantil, não se dedicando apenas aos conteúdos mais 
generalistas do currículo de formação docente, voltados para a 
preparação de professores para atuar nos vários níveis da Escola 
Básica. Cabe ainda à formação inicial promover a apropriação pelo 
professor de elementos significativos do conhecimento 
historicamente construído, de modo a possibilitar-lhe atuar na 
mediação da curiosidade infantil e da construção pelas crianças de 
saberes sobre o mundo social, das ciências, das artes, sobre o 
fantástico e sobre si mesmas. 

 

O sucesso profissional do professor, o espaço ideal para seu 

crescimento, sua formação continuada, pode ser também seu local de trabalho. 

Defende-se aqui o estudo a respeito da organização de espaço e sabemos que os 

desafios que o profissional enfrenta são muitos, mas manter-se atualizado para 

poder desenvolver práticas pedagógicas eficientes é muito importante. A formação 

teórica que encontra eco na prática do professor poderá contribuir para melhorar o 

seu trabalho pedagógico, consequentemente a qualidade do ensino. 
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4 ANÁLISE DAS IMAGENS DO ESPAÇO FÍSICO DE SALAS DE AULA EM 

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – NÍVEL 4 E 5 

 

Neste capítulo analisamos as imagens coletadas nas instituições 

pesquisadas na cidade de Londrina, tendo como foco os critérios para adequada 

organização do espaço, propostos por Forneiro (1998).  

No que se refere à sala de aula, três são os elementos que podem 

condicionar a organização do espaço: os elementos estruturais, o mobiliário e os 

materiais (FORNEIRO, 1998). 

Segundo Forneiro (1998) os elementos estruturais relacionam-se à 

dimensão da sala de aula, a posição da janela, o tipo de piso, a presença ou 

ausência de pontos de água e a sua localização, também a presença ou ausência 

de espaço anexo. Com relação ao mobiliário, a qualidade e a quantidade funcionam 

como condicionante, uma vez que sua falta ou excesso influenciam na organização 

do espaço. E os materiais, cujos aspectos fundamentais são: a variedade de 

materiais, a segurança e a organização. 

 

4.1 A CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS 

 

O primeiro aspecto analisado refere-se aos elementos estruturais da 

sala. Nesta categoria está presente o espaço físico, ou seja, aqueles elementos 

permanentes na estrutura do edifício. 

 

[...] elementos permanentes na estrutura do edifício, aos quais 

necessariamente deverá acomodar-se o modo de organizar as 

atividades que as pessoas realizam, individualmente ou em grupos, e 

que uma vez determinados não podem ser modificados pelos 

participantes da atividade (FORNEIRO, 1998, p. 245-246). 

 

A seguir serão analisadas as imagens de alguns elementos 

estruturais como a dimensão da sala, posição das janelas, espaços anexos, tipo de 

piso e existência de pontos de água. 

Em relação ao primeiro aspecto analisado na instituição A, as salas 

de modo geral, são estreitas e compridas, possuem piso de cerâmica, janelas que 
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ficam no alto e servem para ventilação de ar. O forro é de gesso, o que auxilia na 

iluminação e na acústica. Não há pontos de água na sala, também não existem 

espaços anexos na sala (a verificar na Figura 1). 

 

 

Figura 1: Sala de Educação Infantil da instituição A, vista do fundo da sala. 

Fonte: a autora. 

 

O edifício da escola A não foi construído com a finalidade de atender 

a educação infantil, mas foi adaptado para este fim, sendo este um fato comum nas 

instituições de Educação Infantil, como lembram Spodek e Saracho (1998). As salas 

de aula ficam lado a lado formando um corredor e à frente das mesmas ficam as 

sala dos brinquedos, o banheiro e o refeitório. 

Ainda na escola A o acesso ao espaço externo é fácil, no entanto é 

necessário percorrer um corredor que, por sua vez, tem uma pequena escada, mas 

com corrimão. Na área externa ficam os parques, um coberto e outro ao ar livre, com 

chão cimentado, também se localizam na área externa os pontos de água. Apenas 

em uma das salas há uma porta com acesso direto à área externa (Figura 2).  
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Figura 2: Parque coberto da instituição de Educação Infantil A, visto do portão. 

Fonte: a autora. 

 

A instituição B possui salas amplas de aproximadamente 40 m². São 

bem iluminadas devido à posição das janelas venezianas encontradas nas paredes 

laterais, favorecendo boa iluminação do ambiente. Conta com um tipo de piso 

vulcanizado, no entanto não é antiderrapante (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Sala de aula de Educação Infantil da instituição B, vista do fundo da sala. 
Fonte: a autora. 
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Observamos nesta instituição que em relação à disposição das 

janelas atendem os apontamentos dos Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para 

instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006, p.29): 

 

As janelas, além de proporcionarem ventilação e iluminação 
adequadas, devem estar sempre ao alcance do usuário mirim, 
estabelecendo a integração e a visualização do ambiente externo, 
além de propiciar conceitos topológicos (dentro/fora, longe/perto, 
etc.). 

 

Na escola B, há vários espaços anexos - videoteca, biblioteca, 

parque e pátio. O espaço da biblioteca é semelhante ao espaço das salas de aula 

tem o piso vulcanizado, janelas venezianas que se encontram nas paredes laterais 

(Figura 4). Já o piso da videoteca é coberto com um material emborrachado e assim 

como nas salas as janelas são venezianas nas paredes laterais (Figura 5). 

O parque fica ao ar livre e possui um gramado (Figura 6). O pátio 

tem uma cobertura de telhas, mas não é totalmente fechado, seu piso é cimentado, 

mas bem liso, tornado-se escorregadio quando molhado (Figura 7). O acesso a 

estes espaços é muito fácil, a videoteca é ao lado da sala de aula, que por sua vez, 

tem a porta de entrada voltada para o pátio, onde logo à frente localiza-se o parque. 

No tocante aos espaços anexos, os Parâmetros Básicos de Infra-

estrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006, p. 26, 29) indicam 

que:  

 
[...] quando for possível, criar salas de atividades com área adjacen-
te, estimulando a convivência em grupo e encorajando a interação 
das atividades internas e externas. Essa espécie de pátio privado, 
aberto, vai intermediar a relação interior-exterior, permitindo que as 
crianças visualizem a área externa, além de possibilitar uma série de 
atividades na extensão da sala. A criança pode estar participando de 
determinada atividade e, ao mesmo tempo, assistir e observar outras 
atividades externas. 
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Figura 4: Biblioteca da instituição de Educação Infantil B, vista da janela lateral. 

Fonte: a autora. 

 

 

 

Figura 5: Videoteca da instituição de Educação Infantil B, vista da porta. 

Fonte: a autora. 
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Figura 6: Parque da instituição de Educação Infantil B, visto na lateral. 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 7: Pátio da instituição de Educação Infantil B, visto de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Nessa instituição (B), foi possível encontrar um espaço muito 

interessante, construído com a finalidade de atender à educação infantil, com uma 

estrutura que favorece bons arranjos. A escola é toda plana, as salas ficam uma do 
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lado da outra formando uma espécie de semicírculo, estas “rodeiam” o pátio coberto 

e, à frente deste, tem o espaço gramado onde se localiza o parque. 

Concordamos com Forneiro (1998) ao entoar a seguinte afirmação: 

 

Quando entramos em uma escola, as paredes, os móveis e sua 
distribuição, os espaços mortos, as pessoas, a decoração, etc., tudo 
nos fala do tipo de atividades que se realizam, da comunicação entre 
os alunos(as), dos diferentes grupos, das relações com o mundo 
externo, dos interesses dos alunos(as) e dos professores(as). 
(FORNEIRO 1998, p. 232). 

 
Na escola C, as salas medem aproximadamente 25m², não foi um 

espaço construído com a finalidade de atender à Educação Infantil, uma vez que é 

um prédio de andares, o acesso ao piso superior é possível devido a rampas e 

algumas escadarias. O espaço todo conta com piso de cerâmica, mas não é 

antiderrapante. Na sala, os vitrôs permitem pouca circulação de ar e a luminosidade 

da sala fica comprometida (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Sala de aula de Educação Infantil da instituição C, vista da porta. 

Fonte: a autora. 

 

Ainda, na instituição C encontramos alguns espaços anexos, que 

são biblioteca e parque. O espaço da biblioteca, nesta escola, também se 

assemelha ao espaço das salas de aula; tem piso de cerâmica, as janelas são os 

chamados vitrôs que encontram-se no alto, nas paredes laterais. O material que 
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mais aparece são os livros de histórias que são diversificados e encontrados em 

prateleiras fixas (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Biblioteca da instituição de Educação Infantil C, vista da janela lateral. 

Fonte: a autora. 

 

Outro espaço externo complementar é o parque, que fica ao ar livre 

cujo piso é de pedriscos (Figura 10). 

 

 

Figura 10: Parque da instituição de Educação Infantil C, visto de lado. 

Fonte: a autora. 



 61 

 Na escola C, o acesso à área externa é feito por meio de escadas ou 

rampas, e os corredores são escuros. O que chama a atenção é o piso de parque, 

que oferece riscos à integridade física da criança, pois se ela cair nos pedriscos 

corre o risco de se ferir. Percebemos que o critério de segurança defendido por 

Forneiro (1998), não está presente na organização deste espaço. 

 

4.2 MOBILIÁRIO: DIMENSÃO, CONFIGURAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

 

Nesta segunda categoria analisamos o mobiliário buscando focar na 

quantidade, delimitação, dinamicidade, polivalência, funcionalidade e segurança. O 

mobiliário pode condicionar em dois aspectos: quantidade e tipo. Com relação à 

quantidade tanto o excesso quanto a falta de mobiliário implicam na organização do 

espaço. 

Já com relação ao tipo de mobiliário, aspectos como a leveza - se é 

leve ou pesado para transportar, se é fixo ou pode ser removido, se tem rodinhas ou 

não, se as crianças conseguem contribuir na sua remoção -, a polivalência – 

possibilidades diversas de ser utilizado, de acordo com diferentes finalidades – e 

funcionalidade – é seguro ou oferece riscos, é acessível, possibilita autonomia na 

sua utilização. Pode-se dizer que o tipo está diretamente ligado à qualidade do 

mobiliário. 

 

A adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço à 
escala da criança permite uma maior autonomia e independência, 
favorecendo o processo de desenvolvimento a partir de sua 
interação com o meio físico. Estantes acessíveis, com diversidade de 
materiais educativos disponíveis, bem como cadeiras e mesas leves 
que possibilitem o deslocamento pela própria criança, tornam o 
ambiente mais interativo e coerente à idéia de construção do 
conhecimento a partir da ação e da intervenção no meio (BRASIL, 
2006, p. 28). 

 
 

 O mobiliário na escola A, apresenta quantidade adequada ao número 

de crianças, foi possível encontrar mesas e cadeiras pequenas, e em bom estado de 

conservação, são à altura das crianças e feitos com material leve, o que permite que 

sejam movimentadas facilmente. As mesmas podem ser removidas, empilhadas, 

guardadas no canto da sala. No dia do registro das imagens estavam distribuídas a 

certa distância umas das outras, favorecendo a manutenção e limpeza da sala e dos 
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móveis. 

 As pontas são arredondadas o que evita o risco das crianças se 

machucarem caso ocorram batidas, o que é um elemento de funcionalidade do 

mobiliário. Sua configuração favorece o trabalho em grupos. Podem ser utilizadas 

para atividades e lanche. Aparentemente o ambiente é muito agradável (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Mobiliário da instituição de Educação Infantil A, visto de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Um item que chama a atenção é que não há na sala mesa e cadeira 

apropriada para o professor. Há também nesse espaço a presença de armários (de 

aço) que ficam presos à parede e normalmente fechados, o que se configura como 

uma demarcação física forte dada a impossibilidade de serem facilmente 

transportados. Quanto ao fato de os armários estarem quase sempre fechados, isso 

impede a autonomia das crianças. Esses móveis apresentam uma aparência antiga 

(Figura 12). 
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Figura 12: Mobiliário da instituição de Educação Infantil A, visto da porta. 

Fonte: a autora. 

 

Na escola B, o mobiliário é suficiente para o tamanho da sala e 

número de crianças atendidas. Podem-se observar delimitações fortes – armários e 

balcão – e fracas – mesas e cadeiras de fácil deslocamento (Figura 13), e este 

segundo tipo de delimitação possibilita a conversibilidade. 

Esses tipos de delimitações, tem relação com o que Forneiro (1998) 

chama de dinamismo-estatismo, ou seja, uma variável que faz referência à 

transformação da organização espacial da sala como resultado do deslocamento do 

mobiliário. Mostra, ainda, polivalência em suas áreas e atende aos aspectos de 

funcionalidade e segurança quanto à mobília disponível. 
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Figura 13: Mobiliário da instituição de Educação Infantil B, visto de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Há também armários onde ficam roupas, calçados e objetos 

pessoais das crianças identificados nas portas com os nomes. Este mobiliário fixo, 

não apresenta leveza, mas é seguro e acessível às crianças e, embora tenha uma 

aparência antiga e favoreça uma delimitação forte, é muito útil. (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Mobiliário da instituição de Educação Infantil B, visto de frente. 

Fonte: a autora. 
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Aparentemente parece ter uma quantidade exagerada de mobiliário, 

mas todos necessários ao andamento do trabalho da turma, uma vez que guardam 

todos os materiais. Cabe lembrar que o espaço desta sala conta, em média, com 40 

m², logo comporta todos os mobiliários sem comprometer a movimentação das 

crianças.  

Na escola C o mobiliário é suficiente para quantidade de crianças 

atendidas e a maioria dos móveis que compõem a organização da sala são de 

madeira – mesas, cadeiras e armário. No dia em que foram registradas as fotos, 

nessa instituição, as mesas e cadeiras estavam encostadas na parede. Embora seja 

um pouco pesada, a mobília é adequada ao tamanho das crianças. 

O fato dos móveis serem pesados dificulta a movimentação dos 

mesmos, o que denota uma demarcação física forte e não atende o critério de 

segurança, pois no caso de cair sobre uma criança pode machucar (Figura 15).  

 

 

Figura 15: Mobiliário (cadeirinhas) da instituição de Educação Infantil C, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 
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Figura 16: mobiliário (mesas) da instituição de Educação Infantil C, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Nesta sala há lousa, mesa da professora, armários nos cantos, 

encostados nas paredes, não é possível afirmar o que se encontra dentro dos 

mesmos, pois não houve liberdade para isso. A aparência dos móveis é antiga, e a 

organização da sala, neste dia, estava favorecendo um espaço livre ao centro da 

mesma, que pode ser utilizado para diversos fins. 

No entanto, podemos analisar que o espaço poderia ser melhor 

aproveitado se fossem criadas delimitações fracas por meio de linhas no chão, 

móveis leves, caixas, tecidos entre outros recursos que não precisam de grandes 

investimentos financeiros, mas que fazem diferença significativa na composição e 

adequação do espaço. 

 

4.3 OS MATERIAIS: TIPOS E QUANTIDADE 

 

Esta terceira categoria faz referência a outro indicador importante 

presente do espaço físico da sala de aula, os materiais. Relacionados a estes os 

aspectos fundamentais são: a variedade de materiais – capacidade de estimulação 

dos materiais, que podem ser desde simples objetos à jogos, isto porque são os 

materiais, que muitas vezes, possibilitam as iniciativas das crianças -  a segurança – 
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materiais que não apresentem riscos às crianças - e a organização – os materiais 

devem estar organizados de forma que favoreçam a sua utilização autônoma.  

Quanto aos materiais, na escola A percebe-se a presença de 

materiais pedagógicos tanto dos professores como das crianças: lápis, canetinhas, 

tintas, giz de cera, livros didáticos, pastas, cadernos, todos nomeados e utilizados 

individualmente, mas que as crianças não têm autonomia para pegar, pois ficam 

dentro do armário. Os materiais encontrados que ficam à disposição das crianças 

sobre uma prateleira são apenas jogos.  

 

 

 

Figura 17: Materiais em prateleira de aço na instituição de Educação Infantil A, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 
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Figura 18: Materiais em prateleira da instituição de Educação Infantil A, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Não há recursos audiovisuais na sala – computador, data show. 

Aparentemente, à disposição das crianças ficam apenas os jogos sobre uma 

prateleira, estes não se diversificam muito, limitam-se a jogos de memória, peças 

para encaixe e quebra-cabeças. 

Na escola B, também não há recursos audiovisuais na sala, mas os 

materiais pedagógicos são individuais, nomeados, ficam ao alcance das crianças o 

que favorece a autonomia, a troca e a cooperação. São materiais diversificados: 

pastas, lápis, giz de cera, revistas e alguns jogos de memória e de montar. Percebe-

se que há adequação dos materiais para a idade das crianças, tem flexibilidade de 

uso, dependendo do objetivo do professor (Figura 19). 
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Figura 19: Materiais encontrados em um balcão na sala da instituição] 

de Educação Infantil B, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Há ainda algumas latas decoradas que guardam materiais 

recicláveis, em outras há garrafas de plástico utilizadas para jogo de boliche (Figura 

20). Sobre a procedência dos materiais, Forneiro (1998, p. 239) diz que eles 

“carregam implícitos alguns valores e uma determinada concepção metodológica”, 

ou seja, o professor, por razões que estão presentes em seu modelo educativo, opta 

pelo uso de materiais comercializados, e/ou recuperados do meio, trazidos de casa 

pelas crianças, entre outros. 
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.  

Figura 20: Materiais recicláveis encontrados na instituição de Educação Infantil B, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Na escola C foi difícil identificar os materiais que auxiliam a prática 

pedagógica, provavelmente encontram-se dentro dos armários (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Materiais na instituição de Educação Infantil C, encontrados dentro de um 

balcão, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 
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O que chamou a atenção foi a falta de livros de literatura infantil nas 

salas das instituições fotografadas, assim como a inexistência de recursos 

audiovisuais, ou brinquedos, mas podemos supor que tal fato se explica, 

provavelmente, porque existem nessas escolas os espaços anexos: bibliotecas, 

salas específicas para utilização de brinquedos, de computadores, videoteca. 

Observamos, também, que a organização dos materiais em algumas 

instituições não atende ao que Horn (2004, p. 85) avalia como admirável.  

 

É importante considerar que o modo de organizar os materiais e 
colocá-los em locais “convidativos e acolhedores” no espaço da sala 
de aula incita as crianças à interação, motivando o protagonismo 
infantil nas ações que se desenvolvem na sala de aula. 

 

Também não pudemos perceber na organização dos espaços a 

pluralidade de materiais, nem elementos que valorizam a diversidade pessoal, 

étnica, social e cultural. As salas não são personalizadas, isto é, não contemplam 

características relacionadas às características, desejos, afinidades das crianças, 

nem aspectos da cultura infantil. 

 Diante do exposto, concordamos com Lopes, Mendes e Farias 

(2006), quando abordam os critérios de utilização dos materiais que contribuem de 

forma eficaz no desenvolvimento integral da criança, propõem que: 

 
 
[...] os materiais que pensamos em oferecer às crianças deverão 
enriquecer e fazer parte do cotidiano da IEI, para desenvolver a 
identidade e autonomia pessoal (por exemplo, materiais que auxiliam 
no conhecimento e na exploração do próprio corpo, como almofadas, 
colchonetes, panos, escorregadores, rampas, bolas de diferentes 
tamanhos e texturas, aros, barras etc., materiais para descoberta do 
ambiente natural e social, por exemplo, tudo o que permite à criança 
explorar através dos sentidos e que fomente a observação e 
experimentação, como potes de vidro, tubos plásticos de diferentes 
tamanhos, corantes, pedras etc., materiais para a comunicação e a 
representação das linguagens verbal, matemática, plástica, musical e 
corporal, como livros, gravuras, jogos de memória com palavras, 
materiais para classificar, seriar, quantificar, aparelhos de som, 
instrumentos musicais, objetos para representar e fazer de conta) 
(LOPES; MENDES; FARIAS, 2006 p. 27-28). 
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4.4 DECORAÇÃO: CONTEÚDO E SENSIBILIDADE ESTÉTICA 

 

 Tratando a decoração, a começar pela escola A, verificamos que as 

paredes das salas são pintadas com cores claras, o que transmite tranquilidade. As 

produções realizadas pelas crianças com o apoio do adulto estavam expostas 

expressando o trabalho realizado naquele momento. Esta decoração é capaz de 

transmitir a mensagem de que há valorização da criança, uma vez que diz um pouco 

do projeto e das atividades desenvolvidas com elas. Os ítens que fazem parte da 

decoração favorecem a sensação de acolhimento, bem-estar e servem de estímulo 

para as crianças (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Elementos decorativos da instituição de Educação Infantil A, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

Alguns dos elementos decorativos são fixos, por exemplo, o papel 

de parede, alfabeto, calendário, quadro de aniversariantes. Elementos que se 

relacionam à rotina desenvolvida neste espaço, um elemento muito importante do 

planejamento, uma vez que localiza a criança, tirando sua ansiedade e que ao 

mesmo tempo a envolve com elementos do seu contexto, por exemplo, ao identificar 

o dia no calendário (Figura 23). 
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Figura 23: Elementos decorativos fixos: alfabetário, calendário, lista com o nome dos alunos,notícia, 

na instituição de Educação Infantil A, vistos de lado. 

Fonte: a autora. 

 

Outros elementos decorativos variam de acordo com o projeto da 

sala durante o bimestre (Figura 24). 

 

 

Figura 24: Elementos decorativos; atividades realizadas pelas crianças na instituição de Educação 

Infantil A, vistas de frente. 

Fonte: a autora. 
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No aspecto de decoração, embora não tenha réplicas de obra de 

arte, pode-se considerar que há certa preocupação com a sensibilidade estética, um 

dos critérios de organização de espaço defendidos por Forneiro (1998), isto é, há 

lugar para o trabalho das crianças, há cores diversas e que estão dispostas de 

maneira harmônica. 

 Na escola B, foi possível encontrar nas paredes apenas o alfabetário. 

As cores, por sua vez são bem claras e agradáveis, mas não há elementos 

produzidos pelas crianças que chamem a atenção. Por conseguinte, a sensibilidade 

estética, fica comprometida, pois faltam produções, estímulos mais coloridos, não há 

personalização do ambiente nem criatividade (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Elementos decorativos: alfabetário na instituição de Educação Infantil B, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

 Nesse sentido, lembramos que as paredes podem demonstrar um 

pouco do que está acontecendo no espaço. Mallaguzzi (1999 apud HORN, 2004, p. 

40) comenta a respeito quando afirma que: 

 

 [...] em algumas escolas, as paredes, por exemplo, são usadas 
como espaços para exposições do que as crianças e os professores 
criaram, ou seja, as paredes falam e documentam um trabalho. Sua 
“nudez”, na verdade também é reveladora de uma postura 
pedagógica que não aposta no registro e na documentação do que 
está sendo feito. O espaço nunca é neutro. 
 
 

 Com relação à decoração da escola C foram identificadas produções 

tanto de adultos quanto das crianças. Algumas dessas produções são fixas durante 

o ano: relógio do tempo, calendário, e as atividades das crianças mudam no decorrer 
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dos bimestres (Figura 26). A decoração da sala nessa escola conta com uma 

sensibilidade estética, pois as cores das paredes são agradáveis, claras e 

harmônicas. E embora seja insuficiente, podemos perceber um estimulo à 

aprendizagem; o alfabetário. (FORNEIRO, 1998). 

Percebemos também que as atividades das crianças estão expostas 

em um varal o que possibilita que as próprias crianças guardem as suas atividades e 

que essas possam ser apreciadas por elas mesmas e pelos outros sujeitos da sala 

durante um período de tempo. Esta prática favorece que as crianças vejam o que é 

dela, mas que está externo a ela. 

 

 

Figura 26: Elementos decorativos: atividades realizadas pelas crianças, bem como produções de 

adultos, na instituição de Educação Infantil C, vistos de frente. 

Fonte: a autora. 

 

 Assim, “prever quadros e painéis colocados à altura das crianças (um 

metro e meio do chão) permite que estas tenham autonomia para pregar seus 

trabalhos e expressar suas idéias, personalizando o ambiente e aproximando-se 

deste.” (BRASIL, 2006, p. 29). 
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 Para sintetizar o exposto até aqui Horn (2004, p.37) conclui que, 

 
[...] o espaço é algo socialmente construído, refletindo normas 
sociais e representações culturais que não o tornam neutro e, como 
conseqüência, retrata hábitos e rituais que contam experiências 
vividas.  
A partir dessas premissas, podemos afirmar que o lugar da sala de 
aula está organizado com suas paredes, aberturas, com sua 
iluminação, com seu arejamento. Entretanto, existe um espaço a ser 
povoado, com cores, com objetos, com distribuição de móveis. Ele 
deveria ser definido pelo professor e por seus alunos em uma 
construção solidária fundamentada nas preferências das crianças, 
nos projetos a serem trabalhados, nas relações interpessoais, entre 
outros fatores. O que se observa, via de regra, é que os professores 
se apoderam dos espaços, decorando-os, organizando-os a partir de 
uma visão centralizada na prática pedagógica, excluindo as crianças 
disso. 
 
 

 É necessário, então, refletir: que prática pedagógica para a educação 

infantil está acontecendo que não permite a participação das crianças? Que 

concepção que se das crianças, de suas infâncias, seus desenvolvimentos e 

aprendizagens? Que tipo de formação os professores que atuam nas escolas da 

primeira infância estão tendo, que não possibilitam que a criança, sujeito social, 

histórico e ativo no seu desenvolvimento, contribua com sua identidade pessoal e 

experiências, no espaço que foi criado para ela? 

 Provavelmente não há respostas prontas e exatas para estes 

questionamentos, mas, após este breve estudo é possível perceber algumas pistas. 

Partimos de que é preciso estudar sobre as crianças, as diferentes infâncias, os 

desenvolvimentos e aprendizagens e assim, formar concepções a este respeito. Em 

seguida, faz-se necessária a reflexão diária sobre a prática pedagógica, de modo a 

avaliá-la e transformá-la. Também, é de grande importância que o profissional da 

educação infantil esteja continuamente em processo de formação e atualização 

sobre a educação e todos os pressupostos que a envolvem para melhor qualificar o 

seu trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fato que a visão de criança e infância nos dias atuais é resultado 

de diversas facetas; de estudos das diferentes áreas do conhecimento, assim como 

de uma legislação que muito avançou e valorizou esses seres como cidadãos, que 

tem seus direitos, bem como suas particularidades. E sendo assim, é preciso 

reconhecer que as crianças também são influenciadas por seu meio, tornando-se 

fruto de uma determinada cultura, de suas experiências pessoais, que também são 

manifestadas na escola. 

Algumas manifestam mais seus gostos, seus desejos, outras nem 

tanto, mas é importante que no ambiente escolar sejam valorizadas as marcas 

infantis, pois não só o ambiente influenciará no desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças, mas as crianças deixarão suas marcas no ambiente, uma vez que 

este as valoriza. É nesse sentido que o papel do professor se faz importante, deve 

ser ativo e, de acordo com o que "quer fazer chegar à criança" (FORNEIRO, 1998), 

deve propor a organização do espaço.  

A organização do espaço e ambiente escolares tornou-se objeto de 

pesquisa, pois, para a criança usufruir dos seus direitos de brincar, de aprender 

através de experimentações, para fortalecer uma presença ativa no processo de 

ensino e aprendizagem. Considerando que a criança é um sujeito de direitos e que 

precisam participar de algumas decisões que lhe digam respeito, elas não podem 

ficar como robôs, sentadas uma atrás das outras, sem direito de manifestar suas 

opiniões e dúvidas, ao contrário elas necessitam primeiramente de um espaço para 

desfrutar dos direitos que lhe são assegurados. Espaço este que vai propiciar o seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e físico, isto é, o seu pleno desenvolvimento.  

Nesse sentido, os princípios que devem orientar a organização de 

espaço a fim de oportunizar o pleno desenvolvimento infantil, são: a participação da 

criança no planejamento e na organização do espaço, os critérios para uma 

adequada organização dos espaços (Forneiro, 1998) planejados, observados, 

avaliados, e refletidos pelo professor e a transformação do espaço avaliada a partir 

das necessidades das crianças e do professor. 

Diante de vários critérios encontramos o papel do professor em 

primeiramente compreendê-los e colocá-los em prática, o que na concepção de 

Forneiro (1998) significa definir as intenções educativas, planejar e organizar o 
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espaço, introduzindo modificações se necessário afim de que tais intenções sejam 

alcançadas e favorecidas por esta organização. 

Propomos-nos a analisar a organização do espaço em algumas 

instituições de Educação Infantil no município de Londrina. Essa tarefa ao contrário 

do que eu havia pensado, não foi simples, consegui contato para agendar as visitas 

com prontidão, mas as visitas em si, exigiram de mim muita dedicação e 

disponibilidade, devido ao foco da pesquisa ser a análise apenas do espaço 

institucional, no momento de fotografar não poderia ter crianças, cabendo então as 

visitas serem em horários alternativos (muito cedo, antes da entrada dos alunos, ou 

muito tarde, depois da saída dos alunos) em algumas das instituições. 

Posteriormente, ao analisar as imagens, outra complexidade, 

levantar na organização dos espaços alguns dos diversos princípios que devem 

reger esta ação, bem como os condicionantes, de acordo com a bibliografia 

estudada. Foi possível perceber que, alguns critérios, propostos por Forneiro (1998), 

estavam em acordo no que se refere à alguns condicionantes da sala de aula,  ou 

seja, os elementos que podem condicionar a organização do espaço; os elementos 

estruturais, o mobiliário e os materiais. 

Além desses três condicionantes analisamos também a decoração. 

Sempre estabelecendo relação com os critérios defendidos por ela na organização 

dos espaços. Nesse sentido, verificamos que ainda há muito que refletir sobre a 

organização dos espaços das escolas infantis e principalmente sobre a atuação dos 

profissionais dessa área da educação. 

Na escola A, por exemplo, percebemos uma organização que se 

preocupa com a segurança da criança, com seu bem-estar, com a sensibilidade 

estética do ambiente, percebemos que a criança é valorizada em suas 

particularidades e opiniões expressas em trabalhos e atividades expostas. No 

entanto, chamou a atenção o fato de a organização do ambiente não contemplar a 

autonomia da criança, uma vez que nem todos os materiais ficam ao alcance da 

mesma para manuseá-los.  

Na escola B, a organização do espaço é bastante satisfatória, 

contempla segurança e autonomia da criança, percebe-se através da organização 

muita preocupação com o bem-estar da criança. No entanto, não foi possível 

perceber o incentivo e a valorização de suas produções, uma vez que as paredes 

das salas contemplam apenas algumas produções de adultos. Por conseguinte, não 
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foi possível perceber o tipo de trabalho que estava sendo desenvolvido com aquela 

turma, o espaço não trazia as marcas das produções infantis. Nesse sentido, 

perguntamos: será que não vale a pena expor as produções realizadas pelas 

crianças? 

Já na escola C, não percebemos muita preocupação com a 

segurança e a sensibilidade estética, a começar pela luminosidade do espaço que é 

insuficiente, além das muitas rampas e pedras de construção no parque, mas o que 

não se pode negar é uma grande valorização das produções das crianças, expostas 

nas paredes e ao alcance das mesmas. 

A organização do ambiente é muito importante e contribui no 

trabalho pedagógico, mas a pedra de toque parece ser o papel do professor nessa 

organização. A ele cabe colocar em prática os planos, considerando os princípios 

que orientados pelos referenciais especializados no assunto, reconheçam as 

limitações do espaço, mas que busque a criatividade para melhor organizar. 

Ao adentrar os espaços escolhidos para a análise, sendo que dois 

deles já são conhecidos, procurei olhar com certa criticidade tudo o que diz respeito 

à organização do espaço, ou seja, o que de acordo com os referenciais estudados 

proporciona a princípio a sensação de bem estar, acolhimento, as mensagens 

capazes de serem captadas através da sensibilidade estética, um dos princípios 

defendidos por Forneiro (1998) das instituições. 

Em uma delas, senti desassossego, isso porque embora tenha suas 

paredes pintadas com cores claras e agradáveis, sua iluminação é bem 

comprometida. Voltando meu olhar para outros aspectos da organização do espaço, 

conseguia perfeitamente compreender as contribuições que pode oferecer; a 

autonomia, o pleno desenvolvimento, isso através dos mobiliários, das suas 

dimensões, através dos materiais e sua disponibilidade e, algumas vezes, o que 

observava e fotografava, ganhavam cada vez mais sentido, ao lembrar-me dos 

critérios anteriormente estudados. 

Pude perceber o quanto é importante considerar as peculiaridades 

das crianças no processo de ensino e aprendizagem, suas necessidades físicas, 

biológicas, seu contexto e cultura, percebi o quanto se faz indispensável um espaço 

organizado que contemple e respeite as suas condições, e principalmente que o 

professor é essencial na organização do espaço. 
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