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RESUMO 
 

Este estudo tem como objetivo principal analisar, a organização do espaço na 
Educação Infantil, bem como relatar uma experiência vivenciada junto à criança, por 
meio de  caixas temáticas. Este trabalho, se justifica no sentido de apontar que o 
espaço é um elemento que facilita ou não o trabalho pedagógico do professor. 
Portanto, o mesmo deve ser pensado e estruturado com a finalidade de contribuir 
para o desenvolvimento da criança, já que o espaço refletirá a concepção que se 
tem de infância, criança e educação. Para o desenvolvimento deste trabalho, 
optamos pela pesquisa bibliográfica e de campo, sendo que, como instrumento para 
coleta de dados, utilizou-se de registro fotográfico e da análise dos dados 
observados, que ocorreu na instituição de educação infantil de uma rede privada do 
município de Londrina. Como resultado da pesquisa, verificou-se que, por meio de 
uma organização espacial bem estruturada, o trabalho docente se torna mais 
dinâmico e a sala mais funcional e atrativa. Desta maneira, quanto as crianças 
tiveram a possibilidade de exercer sua atonomia ao poder escolher em qual canto 
gostaria de permanecer, mais haverá a possibilidade de uma melhor interação entre 
criança e criança e criança e professor.  
 
Palavras-chave:  Espaço, Criança, Professor, Caixa Temática.  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho discute a temática da organização dos espaços na 

educação infantil, bem como relata uma experiência por meio de caixas temáticas na 

organização do trabalho pedagógico do professor. Justificamos a relevância desse 

assunto, pois tanto o espaço como o ambiente são componentes que podem facilitar 

ou não o trabalho docente, podendo torná-lo dinâmico ou centralizado, somente na 

figura do professor. Na realidade, a forma como o espaço se organiza reflete a 

concepção de criança e educação de quem está a frente do trabalho. Outro fator que 

justifica o presente estudo diz respeito à importância dos espaços serem pensados e 

estruturados de forma adequada com o objetivo de enriquecer a aprendizagem da 

criança e o trabalho do professor. 

Sendo assim, como problema da pesquisa, indagamos: “Em que medida a 

organização espacial contribui, efetivamente, para o processo de aprendizagem e o 

desenvolvimento da criança no contexto da educação infantil? 

Diante disso, nosso objetivo geral foi demonstrar a relevância da 

organização do espaço e do ambiente nas instituições de educação infantil, bem 

como relatar um trabalho realizado com caixas temáticas junto à criança, no sentido 

de possibilitar-lhes o desenvolvimento de suas múltiplas linguagens. Como objetivos 

específicos, nossa intenção foi: *analisar criticamente o avanço da legislação; 

*apontar a função pedagógica e a indissociabilidade entre os cuidados a educação 

da criança; *Sinalizar para a possibilidade de organização do espaço, por meio dos 

diferentes cantos na sala de aula; *sugerir uma proposta de intervenção com caixas 

temáticas na organização do trabalho pedagógico do professor. 

Como metodologia, optamos pela pesquisa bibliográfica e de campo. Para a 

coleta de dados foram utilizados, diário de campo e registro fotográfico.  

Este trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro denominado 

“Panorama geral sobre a Educação Infantil”, o segundo “O espaço na Educação 

Infantil: algumas reflexões” e o terceiro capítulo, intitulado como “A organização do 

trabalho pedagógico do professor: uma proposta de intervenção com caixas 

temáticas”. 

O primeiro capítulo parte de uma analise crítica da trajetória histórica da 

educação infantil no Brasil, com maior destaque para final do século XIX e XX, já 

que nesse último século, as leis, normas e regulamentações, avançaram no que diz 
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respeito à educação da criança. Ainda neste capítulo, se discorre sobre a integração 

entre o cuidar e educar no trabalho do professor.  

O segundo capítulo apresenta a concepção de autores sobre a temática do 

espaço e do ambiente, trazendo considerações sobre a importância desses 

conceitos, abordando, também, a influência que a organização espacial tem frente 

ao desenvolvimento da criança e suas implicações no desenrolar do trabalho 

pedagógico do professor. Ainda nesse capítulo, contempla-se a valorização dos 

vários cantos em sala de aula, destacando a concepção dos espaços polivalentes, 

ou seja, diferentes possibilidades dentro de uma mesma sala. 

O terceiro capítulo retrata a intervenção realizada em uma escola de 

educação infantil, no qual tem por objetivo modificar a organização espacial de uma 

sala de aula, e para isso faz uso de caixas temáticas. 

Como contribuição, este estudo pretende reiterar a necessidade de uma 

melhor organização espacial do ambiente no contexto da educação infantil, já que 

por meio desse, tanto a criança como o professor podem se beneficiar, sobretudo no 

que diz respeito às interações humanas e as novas aprendizagens.  
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CAPÍTULO I: PANORAMA GERAL SOBRE A EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

1.1 A Legislação e sua Contribuição para a Pequena Infância.  

Partimos da perspectiva que a história da educação infantil brasileira, 

acompanha de certa forma a história dessa instituição no mundo e não obstante, 

existem características que lhes são particulares. Por volta do século XVIII, 

praticamente não existia creches em nosso país e o atendimento as crianças era 

caracterizado pela presença da figura materna. Todavia essa situação é modificada 

em meados do século XIX, período no qual a abolição da escravatura é nomeada e 

antecede a Proclamação da República, já que nessa fase se presenciou indícios, 

mesmo que isolados de iniciativas à proteção da infância. 

Foi com a Proclamação da República que particulares fundaram o Instituto 

de Proteção e Assistência a Infância, no qual precedeu em 1919 a criação do 

Departamento da Criança, partindo de uma iniciativa governamental que decorreu 

de uma “[B] preocupação com a saúde pública, que acabou por suscitar a ideia de 

assistência científica à infância” OLIVEIRA  (2002, p. 94). A partir disso, sugiram 

creches e jardins de infância, sendo muitos deles criados por imigrantes europeus, 

que estavam preocupados com o atendimento dos seus filhos. 

Devido a fatores como, a consolidação da industrialização no país, a 

inserção da mão-de-obra feminina no mercado de trabalho, já que a maioria  dos 

homens estavam nas lavouras e por fim a chegada dos imigrantes europeus no 

Brasil, com todos esses fatores os movimentos operários intensificaram-se. 

Assim com o crescimento de operários, os mesmos passaram a se organizar 

em centros urbanos que a priori estavam mais industrializados e conclamavam 

melhores condições de trabalho, sendo uma delas, a criação de instituições pra que 

pudessem deixar seus filhos. Desta forma os patrões das indústrias, para amenizar 

os movimentos operários criaram pré-escolas, jardins de infância para seus 

funcionários atendendo então a umas das reivindicações. 

As primeiras instituições apresentavam característica assistencialista, pois 

“[B] surgiram como trabalho beneficente para o atendimento às populações de mais 

baixa renda.” (OLIVEIRA, 2002, p.15). Essas atendiam crianças dos três ou quatro a 

seis anos. 
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Assim o Brasil semelhantemente a muitos países ao se tratar do 

atendimento a infância, tem seu início marcado pela ideia assistencialista ou amparo 

aos pobres e necessitados.  

 
Foi devido a essa concepção que as creches permaneceram tanto 
tempo vinculadas as associações filantrópicas ou aos órgãos de 
assistência e bem estar social, e não aos órgão educacionais nas 
diferentes esferas administrativas do país. (OLIVEIRA, 2002, p.15) 
 
 

Desta forma ao falarmos de educação infantil até meados dos anos setenta, 

podemos notar que não se tem grandes acontecimentos que contemplassem a 

garantia dos direitos desse nível de ensino em termos de legislação. Todavia foi na 

década de oitenta que muitas mudanças aconteceram e isso se deu devido a 

mobilização da comunidade acadêmica, de setores não governamentais, de 

estudiosos da área da infância, da população civil e de outros segmentos, que 

segundo Paschoal e Machado (2009, p. 11) [B] “uniram forças com o objetivo de 

sensibilizar a sociedade sobre o direito da criança a uma educação de qualidade 

desde o nascimento ”.  

Sobre essa questão, Leite-Filho (2001) declara que, com a grande expansão 

da educação infantil no Brasil e no mundo; com a intensificação da urbanização; 

com a introdução da figura feminina no mercado de trabalho e uma maior 

conscientização da necessidade e da importância da educação infantil desde o 

nascimento, trás consigo um resultado expresso na década de 1980, no Brasil, ou 

seja, um grande movimento da população e de órgãos não governamentais para que 

o atendimento as crianças de zero a seis anos fossem reconhecido pela Constituição 

Federal de 1988  

Foi um longo período da histórica, praticamente, um século para que as 

crianças fossem consagradas como sujeito de direitos e reconhecidas pela 

sociedade, poder público e, consolidada na Constituição Federal de 1988 ao 

declarar que a educação é direito de todos. Ao determinar que a educação infantil é 

dever do Estado, essa lei destaca em seu artigo 208, inciso IV, que “[...] O dever do 

Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de oferta de 

creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988). 

Como dever do Estado, a educação torna-se um direito inerente a criança e 

uma opção da família. Assim Oliveira (2002), destaca que: 
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A redação da Constituição não deixa dúvidas: a oferta da educação 
infantil em creches e pré-escolas é um dever do Estado e um direito 
de todas as crianças de zero a seis anos. Embora a matrícula não 
seja obrigatória, cabendo as famílias decidirem se querem ou não 
colocar suas crianças antes dos sete anos na escola, para o Estado 
o seu oferecimento não é uma opção, mas um dever. (OLIVEIRA, 
2002, p.119) 

 
 

Com esta lei as creches e pré-escolas passam a ser vistas de outra maneira, 

se outrora havia características de um atendimento assistencialista, a partir da sua 

aprovação, apresentou a responsabilidade educativa. 

Desta forma a Constituição Federal de 1988, passa a ser um documento 

valioso que vem contribuir para a garantia dos direitos das crianças, todavia, não 

podemos nos esquecer que a mesma foi conseqüência de um movimento de 

discussões e participações civis, na qual trás consigo grandes avanços nas mais 

diversas áreas da sociedade. 

De acordo com Silva et al. (2000): 

  
A Constituição provocou um considerável desenvolvimento de 
políticas publicas para essa faixa etária. Mais instituições foram 
criadas objetivando-se o atendimento da demanda. Mais do que isso, 
novos programas e ações tiveram que ser desenvolvidos, 
destinando-se a uma clientela diferente: uma criança e uma família 
com direitos garantidos. (SILVA et al. 2000, p. 183) 
 

Tais avanços podem ser vistos em 1990 quando foi aprovada a lei 8.069/90- 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual é mais conhecido como ECA. Este 

novo documento irá regulamentar o art. 227 da Constituição Federal, que diz :  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (BRASIL,1998, p. 101) 

 

Com este regulamento a criança passou a ser vista no mundo dos direitos 

humanos. A partir de então devem ser consideradas as condições de seu 

desenvolvimento e de suas potencialidades, deixando de ser vista como adulto em 

miniatura ou como um sujeito frágil, passível de encargos ou negligencias, agora ela 

é um sujeito de direitos. 
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Afirma Silva et al. (2000), que essa lei significa mais do que um instrumento 

jurídico, pois:  

Ela inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos  direitos, mais 
especificamente no mundo dos Direitos Humanos. O ECA 
estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização de políticas 
públicas voltadas para a infância, tentando com isso impedir 
desmandos, desvios de verbas e violações dos direitos das crianças. 
Serviu ainda como base para a construção de uma nova forma de 
olhar a criança: uma criança com direito de ser criança. (SILVA et al., 
2000, p. 184)  

 

Nota-se que está lei contribuiu para uma nova concepção de criança, sendo 

atribuído a ela um novo olhar com uma nova perspectiva, uma visão de criança 

cidadã, que por sua vez tem o direito de brincar, de sonhar, de fantasiar, de querer 

ou não querer, em fim de ser criança, tendo ela a oportunidade de ser autora de sua 

própria história e desenvolvimento.  

Neste contexto o Ministério da Educação, publica o documento, intitulado: 

“Política Nacional de Educação Infantil” no ano de 1994, que teve por objetivo propor 

um atendimento de melhor qualidade e aumentar a oferta de vagas. Teve por 

princípio em suas diretrizes pedagógicas, questões como: duas funções 

indissociáveis: o cuidar e o educar; a criança como um sujeito social e histórico que 

está em constante desenvolvimento e, tem seu ritmo e sua individualidade.  

De acordo com Leite-Filho (2001, p. 37) “A elaboração de uma Política de 

Educação Infantil, pode ser considerada um momento histórico para a área, não só 

pelo conteúdo do documento, mas, sobretudo, pela maneira participativa com que 

ele foi elaborado”. Puderam participar de sua elaboração, dirigentes técnicos de 

instituições federais, estaduais e municipais que trabalhavam no atendimento a 

infância, especialistas da área, professores universitários, representantes de 

instituições internacionais e de entidades não governamentais. 

Outro marco na história da educação infantil ocorreu em 1996 onde foi 

aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96) a LDB. Esta 

lei afirma que a educação destinada para crianças de zero a seis anos é a primeira 

etapa da Educação Básica e traz a composição dos níveis escolares, sendo 

vislumbrados nos artigos: 

 
Art. 29 A educação infantil, primeira etapa de educação básica tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos 
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de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da sociedade. 
 Art. 30 A educação infantil será oferecida: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três 
anos de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

                                     (BRASIL, 1996, p. 12).                
 

Assim a LDB, além de inserir a educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica e de dividir o seu atendimento de acordo com a faixa etária das 

crianças, ela afirma que a finalidade desse nível de ensino é promover o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, complementando a ação 

da família e da comunidade (Art. 29). 

Outro acréscimo que a lei apresenta é sobre a avaliação na educação 

infantil, em seu artigo 31. 

 
Na educação infantil a avaliação far-se-à mediante acompanhamento  
e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. (BRASIL, 1996, p. 12)                

 

Deste modo, podemos contemplar uma lei em consonância com a 

concepção de infância e educação que, também, estão referidas em documentos 

anteriores, no qual afirmam que a educação infantil não tem o intuito de promoção 

ou retenção da criança. Assim, nesse artigo, a lei impediu que crianças sejam 

reprovadas pelos seus educadores, tornando possível o seu ingresso no ensino 

fundamental.  

Nota-se, como a criança pequena vai ganhando reconhecimento nos vários 

documentos, sendo cada vez mais reconhecido o seu direito de crescer, de se 

desenvolver, de ter características próprias, de evoluir nos diferentes níveis de 

ensino, tendo sempre como principio norteador o desenvolvimento do seu bem-estar 

com qualidade de atendimento. 

Em 1998, ocorre outro avanço em termos de leis, já que o Ministério da 

Educação publica o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI). O mesmo é constituído de três volumes no qual tem por objetivo traçar 

parâmetros curriculares nacionais para os diferentes níveis de ensino no Brasil. 

Ainda nos anos de 1998 e 1999, o Conselho Nacional de Educação, aprovou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) na qual 
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ter por função nortear os projetos pedagógicos e as propostas curriculares de 

ensino, além de servir como um orientador para os docentes ao elaborarem as 

propostas pedagógicas para educação infantil, auxiliando nos conteúdos, nos 

objetivos e na didática exercida pelos mesmos.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) tem 

expresso, que os objetivos da Educação Infantil exercidos pela instituição ao 

desenvolver as capacidades das crianças deverá contemplar os seguintes aspectos: 

 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma 
cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e 
percepção de suas limitações; 
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 
de cuidado com a própria saúde e bem-estar;  
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e 
crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente 
suas possibilidades de comunicação e interação social;  
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 
aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista 
com os demais, respeitando  a diversidade e desenvolvendo 
atitudes de ajuda e colaboração;  
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e 
agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam para sua conservação;  
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, 
desejos e necessidades; 
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, 
oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de 
comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, 
expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e 
avançar no seu processo de construção de significados, 
enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;  
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 
atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e 
valorizando a diversidade (BRASIL, 1998, p. 63, v. 1). 
 

Para o cumprimento dos referidos objetivos, o Referencial Curricular 

Nacional para Educação (1998) aponta que as atividades proposta para as crianças 

não necessitam estar ligadas apenas as brincadeiras, mais sim propor aos 

pequenos, atividades com um cunho pedagógico. 

Segundo Batista; Moreno; Paschoal (2010, p. 19): 
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Do ponto de vista legal, os centros de educação infantil passaram a 
fazer parte do processo educacional tendo,  como meta principal, 
proporcionar um ambiente de trocas de experiências entre os 
pequenos, já que se consistem num equipamento de cuidados e 
educação, não havendo distinção entre as atividades que envolvem 
as rotinas e as atividades pedagógicas. (BATISTA; MORENO; 
PASCHOAL 2010, p. 19) 

 
As leis que foram aprovadas nas duas últimas décadas, ou seja, com a 

Constituição Federal de 1988, com a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990 e após seis anos com a aprovação da Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação, trouxeram pra o Brasil um novo marco na história da educação, 

pois marcam uma nova fase, no qual o direito da criança passa a ser referido por lei, 

tendo o Estado o dever de garantir esse direito. 

Diante desse cenário, em consonância com a legislação vigente e o 

processo histórico que acompanhou toda trajetória das instituições que atendem os 

infantes seja a creche ou a pré-escola, o Ministério da Educação, definiu o ano de 

2006 como o ano da Política Nacional de Educação Infantil, com suas diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias para esse nível de ensino, orientando que: 

 

       Educação Infantil assegurem e divulguem iniciativas inovadoras, que 
levam ao avanço na produção de conhecimentos teóricos na área 
da educação infantil, sobre infância e a prática pedagógica; a 
reflexão coletiva sobre a prática pedagógica, com base nos 
conhecimentos historicamente produzidos, tanto pelas ciências 
quanto pela arte e pelos movimentos sociais, norteie as propostas 
de formação; os profissionais da instituição, as famílias, a 
comunidade e as crianças participem da elaboração, implementação 
e avaliação das políticas públicas. (BRASIL, 2006, p. 26). 

 

Assim, com essa nova fase de conquistas em meio legal, onde nota-se o 

apoio para a divulgação de iniciativas inovadoras que tenham por objetivo o avanço 

teórico na área da  educação infantil, ocorre paralelamente a isso o reconhecimento 

de que as famílias podem exercem um papel de parceria com essas instituições 

juntamente com a comunidade, no que diz respeito ao desenvolvimento do processo 

de formação da identidade tanto da criança como do professor, no qual pode ser 

considerado, condição básica para uma trabalho que esmere a junção dos cuidados 

com a educação dos pequenos. 

Desta forma, podemos vislumbrar por meio da trajetória histórica que a 

educação infantil, perpassou por diferentes momentos, recebendo um maior 
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destaque em meados do século XX, uma vez que as políticas educacionais 

discorreram leis, regulamentos e Decretos que tem por finalidade assegurar o direito 

da criança como sujeito de valor, que tem por sua vez o direito de vivenciar sua 

própria infância. Não obstante, sabemos que ainda há muitos aspectos que a 

Educação Infantil precisa alcançar e que continuam em pauta de discussão em 

pleno século XX. 

  

1.2 A Função Pedagógicas das Escolas infantis. 

 

No que tange a função educativa nas escolas de educação infantil, nos 

deparamos que do ponto de vista da história ela esteve ligada a uma função 

assistencialista, no entanto após muitas conquistas no campo educacional, com os 

avanços das leis que determinam a educação como um direito da criança, essas 

instituições passaram a desenvolver um trabalho pedagógico. 

A partir disso, surge uma discussão referente a integração do cuidar e 

educar, no qual vale ressaltar  a importância da clareza que o docente deve ter 

dessa integração, tendo por princípio o reconhecimento que ambas as funções são 

indissociáveis. Desta forma o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (1998) traz definições claras sobre a função do cuidar e do educar e as 

coloca em um mesmo nível de importância:    

 
Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional 
apontam para a necessidade de que as instituições de educação 
infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e 
cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e 
instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que 
trabalham com as maiores. (BRASIL, 1998, p. 23 ) 

 

Sendo assim tanto os profissionais que trabalham com crianças de idade 

menor, quanto os que atuam com crianças maiores, não poderão deixar de 

considerar a necessidade da integração que se deve ter com relação ao cuidar e 

educar, não supervalorizar uma função em detrimento da outra. 

 Diante disso, o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(1998), expressa que o educar significa: 
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[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, 
de ser e estar com os outros, em uma atitude de aceitação, respeito 
e confiança, e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais 
amplos da realidade social e cultural (BRASIL, 1998, p. 23). 

 
 

Desta forma, nota-se que o educar se relaciona diretamente com o cuidar e 

então, cabe ao professor propiciar momentos em que ambos estão presentes. Não 

obstante, sobre o cuidar, é importante salientar que o mesmo deve ser 

compreendido como parte integrante da educação, ou seja: “[...] cuidar de uma 

criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de 

conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas” (BRASIL, 

1998a, p. 24). Assim, tanto a função do cuidar e do educar, necessitam de uma  

ação conjunta, uma ação consciente e que seja significativa para quem a recebe.  

Diante disso, o teor pedagógico que deve orientar a prática docente passa 

por muitos desafios, no qual se entrelaçam no interior das instituições, como é caso 

de muitos docentes que, ainda mantêm uma postura dicotômica no que diz respeito 

à função de cuidar e educar. Sendo assim Angotti (2006) traz o pressuposto de que 

a educação infantil não deve priorizar apenas os cuidados assistenciais aos 

pequenos, mas sim proporcionar a eles educação. A autora, também, ressalta que a 

educação infantil: 

 

[...] não pode mais aceitar a manutenção de paradigmas que 
ofereçam apenas mera proteção, higiene, alimentação sem educá-
las; que acreditem que o fortalecimento da coordenação motora fina 
e a pretensão de antecipação do processo de alfabetizar no sentido 
estrito de leitura e da escrita seja o papel suficiente e adequado do 
atendimento proposto; nem tampouco pode desconsiderar e abrir 
mão de conquistas alcançadas até aqui, sobretudo do ponto de vista 
de legislação existente. 
(ANGOTTI, 2006, p. 28) 

 
Desta forma a ação conjunta exercida pelos professores e por todos os 

profissionais presentes na instituição de Educação Infantil se caracteriza como 

essencial para garantir que o cuidar e o educar caminhem de forma integrada, 

proporcionando o pleno desenvolvimento das crianças, sua autonomia e identidade. 

Assim o educador precisa se manter atento as práticas pedagógicas, para que elas 
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não sejam mecanizadas e orientadas apenas por regras, tendo o entendimento no 

que diz respeito a educação e as crianças, no qual são: 

 
Seres íntegros em suas manifestações de singularidade, 
sociabilidade, historicidade e cultura, que, por meio das práticas de 
educação e cuidado, deverão ter a garantia de seu desenvolvimento 
pleno pelas vias da integração entre seus aspectos constitutivos, ou 
seja, o físico, emocional, afetivo, cognitivo/lingüístico e social. 
(ANGOTTI, 2006, p. 20) 

 

Diante disso, é de extrema necessidade que o professor atuante na 

educação infantil tenha conhecimento sobre o significado de educar e cuidar e como 

essa função é indispensável e indissociável em seu trabalho. Pois o trabalho 

desempenhado na educação infantil precisa propiciar nas crianças uma formação 

“em que o cuidar possa oferecer condições para que o educar possa acontecer e o 

educar possa prover condições de cuidado” (ANGOTTI, 2006, p. 25).  

A partir do entendimento que tanto o cuidar como o educar são partes 

integradas no contexto escolar, esses dois elementos são indispensáveis para a 

formação da criança. O trabalho docente se tornará mais rico e coerente para o 

desenvolvimento da mesma, se ele adotar uma postura pedagógica que integre 

ambas as funções.  
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CAPÍTULO II: O ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

2.1 A Organização Espacial: Uma Análise Crítica 

 

Tratar a temática dos espaços no contexto da educação infantil é algo novo, 

já que, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9.394/96), nota-se que essa instituição passa a ser organizada de uma maneira 

mais qualitativa. Assim, de acordo com Vieira (2009) é: 

  

‘‘[...] necessário para o cuidado e educação das crianças pequenas e 
pode se tornar uma garantia do direito à infância e a melhores 
condições de vida coletiva entre pares. Ou seja, 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) 
 

Diante disso, é importante pensar na construção de espaços que 

proporcionam as crianças o seu próprio reconhecimento como sujeitos ativos, que 

tem o direito de participar de tudo que acontece ao seu redor, pois de acordo com 

Vieira (2009, p. 16) “[B] suas ações são formas de recriação e reelaboração do 

mundo, sendo elas respeitadas e compreendidas como produto e produtoras da 

história e da cultura em que estão inseridas”. 

As crianças devem ser respeitadas em todos os âmbitos; os direitos legais 

que lhes foram concedidos precisam se valer dentro da instituição de educação 

infantil; os olhares que agora lhe são lançados, devem ser olhares que 

compreendem a sua formação e sua constituição como construtora de sua própria 

história. O espaço ao ser visto como um dos componentes estruturantes da vida 

social no processo de formação da criança deve ser pensado de forma que 

asseguram o desenvolvimento das crianças em seus múltiplos aspectos. 

Não obstante, a definição do termo “espaço”, pode nos levar a diferentes 

concepções. Para tanto, o mais comum, pode ser vislumbrada pelo dicionário que o 

define como: “ Lugar mais ou menos bem delimitado, cuja área pode conter alguma 

coisa” (FERREIRA, 2004, p. 803). Assim, por meio dessa definição temos a ideia do 

espaço como algo “físico” que também está ligado de alguma forma aos objetos que 

permanecem nesse mesmo espaço. 
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Para Zabalza (1998, p. 232) “O termo espaço refere-se ao espaço físico, ou 

seja, aos locais para a atividade caracterizados pelos objetos, pelos matérias 

didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. Porém para as nossas crianças o termo 

espaço não representa apenas os locais onde os objetos estão guardados, onde o 

mobiliário está posto ou onde os materiais didáticos estão organizados. Para os 

pequenos o espaço recebe outra concepção e apropriação.  

 
Para a criança o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele. 
Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, enorme ou, pelo 
contrario, pequeno; é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse 
lugar onde ela pode ir para olhar, ler pensar. O espaço é em cima, 
embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é barulho forte, ou pelo 
contrario, silencio, é tantas cores, todas juntas ao mesmo tempo ou 
única cor grande ou nenhuma corB O espaço, então, começa 
quando abrimos os olhos pela manhã em cada despertar do sono; 
desde quando, com a luz, retornamos ao espaço. 
(BATTINI apud ZABALZA, 1998, p. 231)  
  

O espaço possui outras características além de físico ou material, pois 

devemos levar em consideração as interações que acontecem nesse espaço, ou 

seja, como o mesmo está organizado e suas disposições espaciais, tendo a 

concepção que as crianças ao estarem inseridas nesse espaço se apropriam dele de 

muitas formas. 

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. Essa qualificação de espaço físico 

o transforma em ambiente”. 

Assim o termo “ambiente” aparece como um lugar em que as crianças vão 

se caracterizando como sujeitos de sua história e de sua aprendizagem. É no 

mesmo que serão realizadas as mais diversas interações, onde elas serão capazes 

de promover a construção do seu conhecimento.  

O conceito de ambiente também é definido por Zabalza (1998, p. 232) que 

diz: “[...] o termo ambiente refere-se ao conjunto do espaço físico e a relações que 

se estabelecem no mesmo (os afetos as relações interpessoais entre as crianças, 

entre crianças e adultos, entre crianças e sociedade em seu conjunto)”.  

De modo geral poderíamos considerar que o ambiente é como um conjunto 

indissociáveis de objetos, formas, cheiros, cores, sons e pessoas que habitam e se 

relacionam, estando imersas em alguma estrutura física. 
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Para Zabalza (1998) o ambiente do ponto de vista escolar caracteriza-se 

como uma estrutura que está pautada em quatro dimensões, na qual estão 

claramente definidas e inter-relacionadas entre si, sendo elas “ dimensão física, na 

qual refere-se aos aspectos materiais presentes no ambiente; a dimensão funcional, 

que se relaciona com as maneiras que se utiliza os espaços; a dimensão temporal, 

que aborda como se organiza o tempo, ou seja, os momentos em que serão 

utilizados os espaços e por fim a dimensão relacional que irá se referir as diferentes 

relações que se constituem dentro da sala de aula ”. 

O espaço e o ambiente recebem definições diferentes, todavia não há como 

separá-los e sim, de considerá-los como algo que é conjugado um ao outro. Porém, 

afirmar que o espaço e o ambiente se constituem de forma linear é um grande erro, 

pois podem existir diferentes ambientes em um mesmo espaço, e mesmo que esses 

ambientes sejam semelhantes, não podem ser considerados como iguais, pois é a 

partir das relações que se inserem dentro do espaço que se constitui a 

caracterização de cada ambiente.  

Em sua analise Barbosa (2000, p.21) afirma que a “[B]  organização do 

ambiente no trabalho com crianças tem como base a concepção de que a noção do 

espaço é construída sócio-historicamente e constituída e constituidora dos seres 

humanos”. 

Ao abordar a dimensão física do espaço, ou seja, as condições de infra 

estrutura ou o ambiente de aprendizagem em seu todo indissociável, verificaremos 

que há muitos elementos presentes no ambiente que constituem conteúdos para 

aprendizagem. Desta forma entendemos que o espaço nunca é neutro, e este 

poderá favorecer ou não o processo de crescimento pessoal da criança, assim se o 

mesmo constituir-se de forma estimulante favorecerá o processo de ensino e 

aprendizagem, porém se for limitador á sendo que também poderá se constituir 

como um elemento limitar de aprendizagens e isso depender da maneira que as 

estruturas espaciais estão organizadas e das linguagens que estão sendo 

representadas dentro desse espaço. 

Assim o espaço pode se caracterizar como uma estrutura de oportunidades, 

no qual, poderá constituir um contexto de vivências e aprendizagens significativas. 

De acordo com Vieira (2009, p. 17): 
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O espaço físico é visto como pano de fundo das relações e 
desempenha um papel importante na aprendizagem, ou seja, o 
espaço condiciona as relações entre as pessoas e as atividades, o 
ritmo e o tempo, dependendo do contexto nele organizado, é visto 
como um dos elementos fundamentais para uma pedagogia da 
educação infantil que garanta o direito à infância e uma educação de 
qualidade. 

  
 

Para a construção e a elaboração dos espaços físicos da escola, a 

legislação traz normas especificas para a instalação de equipamentos, nos quais 

devem ser seguidas para então propiciar espaços planejados e adequados para o 

atendimento das crianças.  

A Deliberação nº 002/05 do Conselho Estadual de Educação do Estado do 

Paraná, é um documento que tem em seu bojo Normas e Princípios para a 

educação infantil no sistema de ensino. Em seu Capitulo IV- DO ESPAÇO, DAS 

INSTITUIÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS, trata da organização dos espaços da 

educação infantil, no qual ressalta a importância de uma organização espacial 

preparada e bem estruturada para o melhor atendimento das crianças. 

 

Art.19- Os espaços serão projetados e/ ou adaptados de modo a 
favorecer o desenvolvimento integral das crianças de zero a seis 
anos, respeitadas as suas necessidades e especificidades de acordo 
com a proposta pedagógica da instituição 
Art. 20 - Todo imóvel destinado à educação infantil dependerá de 
aprovação pelo órgão oficial competente. 
§ 1.º- O prédio deverá estar adequado à educação infantil e atender 
normas e especificações técnicas da legislação pertinente. 
§ 2.º- O imóvel deverá apresentar condições de localização, acesso, 
segurança, salubridade, saneamento, iluminação e higiene, em 
conformidade com a legislação que rege a matéria. 
Art. 21 - Os espaços internos deverão atender as diferentes funções 
da instituição de educação infantil e conter uma estrutura básica que 
contemple: 
I - espaços para recepção; 
II - espaço para professores e para os serviços administrativos, 
pedagógicos e de apoio; 
III - salas para atividades das crianças, com boa ventilação e 
iluminação, visão para o ambiente externo, com mobiliário e 
equipamentos adequados, respeitando área mínima de 1,5 m² por 
criança atendida; 
IV - refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de 
alimentos, que atendam as exigências de nutrição, saúde, higiene e 
segurança, nos casos de oferecimento de alimentação; 
V - instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o 
uso das crianças; 
VI - instalações sanitárias para o uso exclusivo dos adultos; 



 24 

VII - berçário, se for o caso, com área livre para movimentação das 
crianças; lactário; locais para amamentação e higienização, com 
balcão e pia; solário; respeitada a indicação da Vigilância Sanitária 
de 2,20 m2 por criança. 
VIII – área coberta para atividades externas compatível com a 
capacidade de atendimento, por turno. 
Art. 22 - As áreas ao ar livre deverão possibilitar as atividades de 
expressão física, artística e de lazer, incluindo áreas verdes.                                  

(PARANÁ, 2005, p.7) 
  

Para garantir um espaço escolar de qualidade é necessário que o mesmo 

venha atender todas as exigências apontadas na lei, além disso, se faz necessário 

que a estruturação do espaço passe pela organização intencional das ações dos 

profissionais da educação. Quando o docente da educação infantil tem a 

compreensão de que a “criança” é um ser social ativo, ele consegue apreender de 

forma mais clara as maneiras pelas quais ela interage com as outras, com os objetos 

e como se apropriam do conhecimento e do próprio espaço em que estão inseridas. 

De acordo com a concepção de Zabalza (1998, p. 236) “O aparecimento do 

espaço como conteúdo curricular aconteceu com um avanço cada vez mais firme no 

processo de “tomada de posse” pelos professores (a) dessa variável do sistema 

curricular”. Esse autor ressalta que o espaço foi entendido diferentemente em vários 

momentos e destaca-o em três grandes etapas: sendo a primeira etapa, aquele em 

que o espaço era compreendido como um lugar onde o professor apenas ensinava 

os seus alunos, não era visto como um elemento no qual o professor poderia 

manipular e adaptar de diferentes formas. Na segunda etapa o espaço faz parte do 

cenário educativo, como um elemento facilitador, no qual o docente poderá fazer 

alterações para que o trabalho formativo se torne cada vez mais significativo e por 

fim na terceira etapa, o espaço torna-se parte do projeto formativo, pois acredita-se 

que o mesmo constitui-se como um dos fatores da aprendizagem. 

Analisa-se assim, a evolução da concepção que o espaço foi ganhando em 

âmbito educacional, todavia nem todos os profissionais da educação integraram o 

espaço como uma ferramenta curricular.  

 De acordo com Barbosa (2000):  

 
A organização do ambiente traduz uma maneira de compreender a 
infância  de entender seu desenvolvimento e o papel da educação e 
do educador. As diferentes formas de organizar o ambiente para o 
desenvolvimento de atividades de cuidado e educação das crianças 
pequenas traduzem os objetivos, as concepções e as diretrizes que 
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os adultos possuem com relação ao futuro das novas gerações e ás 
suas ideias pedagógicas (BARBOSA, 2000, p. 20)  

  

Partindo dessa concepção, o espaço irá refletir o que todos aqueles 

responsáveis pela sua organização entendem sobre infância e educação “Um dos 

aspectos básicos do espaço é justamente que, de alguma maneira, constitui um 

indicador claro da ideia educativa daqueles que são responsáveis pelo seu projeto e 

organização” (ZABALZA 1998, p. 248). É por meio do espaço que se consolida a 

pedagogia e as concepções educativas de cada integrante responsável pela 

educação. 

É fundamental que o professor(a) exerça um papel ativo em todo 
processo que envolve a organização e que começa com a 
concretização das intenções educativas e do método ou métodos de 
trabalho que irá utilizar( trabalho por cantos, oficinas, unidades 
didáticas, projetos de trabalho, etc.) Já que isto irá incidir diretamente 
na tomada de decisões para o planejamento e a posterior 
organização do espaço.   
(ZABALZA, 1998, p. 261) 

 

O professor precisa estar presente no processo da organização do espaço, 

já que isso influenciará diretamente as decisões sobre o planejamento que o mesmo 

irá fazer. Todavia se o professor não considerar o espaço como elemento essencial 

para promover juntamente com ele novas aprendizagens, então o espaço que serve 

de elemento curricular perde a sua função. 

Para Zabalza (1998) o professor tem quatro tarefas neste processo de 

organização do espaço sendo elas: concretizar as intenções educativas e método de 

trabalho, planejar e organizar o espaço, observar o seu funcionamento e, finalmente, 

introduzir as modificações que forem necessárias. Primeiramente o professor precisa 

ter consciência que o espaço influi diretamente em seu trabalho e nas atividades que 

serão dadas por ele, então ao fazer o planejamento de aula, deve- se refletir sobre 

os princípios que irão nortear sua ação educativa e pensar, também, como ele irá 

trabalhar esses princípios em sala de aula, ou seja, na prática. Os princípios 

educativos devem estar condizentes com as ações do professor, de forma a 

construir um ambiente de aprendizagens que também esteja pautado em tais 

princípios. 

Deve planejar e organizar os espaços e ao praticar tal ação poderá modificar 

os mobiliários, colocando-os em outros lugares construindo assim um novo 
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ambiente, poderá delimitar quantas crianças utilizaram em grupo determinados 

espaços, estabelecer em que momento as atividades serão dadas em um espaço 

aberto ou em sala de aula e entre outras propostas e atividades. Segundo Horn 

(2004, p. 38), “[B] Observando a organização dos moveis e objetos, é possível 

identificar o modo como se relacionam alunos e professores”. 

O docente precisa saber como o ambiente está influenciando na 

aprendizagem e nas ações de suas crianças. Para isso, o mesmo deve registrar o 

que observou, para que dessa forma ele possa analisar se a influência que o 

ambiente esta exercendo sobre a criança está condizente ou não com as intenções 

educativas.  

Assim de acordo com Zabalza (1988) é fundamental que o professor deva 

saber organizar um ambiente que seja estimulante e propiciador de vivências e 

aprendizagens que sejam significativas para as crianças. Diante disso Horn (2004) 

reitera que:  

 

O espaço nunca é neutro, pois carrega em sua configuração, como 
território e lugar, signos e símbolos que o habitam. Na realidade, o 
espaço é rico em significados, podendo ser “lido”  em suas 
representações, mostrando a cultura em que está inserido através de 
ritos sociais, de decoração e de uso dos objetos, de relações 
interpessoais, etc.  
(HORN, 2009, p. 37) 

 

Então, existe a necessidade de se pensar e organizar espaços na educação 

infantil que priorizem a aprendizagem da criança, considerando que elas são sujeitas 

de direito, cada qual com a sua cultura e com suas características próprias. 

Afirma Viera (2009, p. 17) que as “[B] instituições de educação infantil 

devem organizar o espaço de modo que priorizem os objetivos pedagógicos e ao 

mesmo tempo contemplem a diversidade cultural”. 

As escolas precisam de espaços amplos, arejados, espaços de fácil acesso 

para as crianças e para os professores, sendo diferenciados e especializados, para 

o atendimento de todos aqueles que estão imersos nele, tendo a finalidade de servir 

como auxilio para promover aprendizagens significativas e contemplar as múltiplas 

culturas. 

 De acordo com Zabalza (1998): 
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Existem elementos do espaço físico da sala de aula que, 
dependendo de como estiverem organizados, irão constituir um 
determinado ambiente de aprendizagens que condicionará 
necessariamente a dinâmica de trabalho e as aprendizagens que são 
possíveis nesse cenário. (ZABALZA, 1998, p. 237) 

 

Esses elementos podem ser os materias didáticos, os mobiliários, as 

paredes da sala, as decorações, como as mesas e as carteiras estão postas, a 

harmonia das cores e entre outros. Esses elementos ajudam a determinar como será 

o ambiente e se o mesmo será prazeroso, estimulante ou limitador. 

Desta forma, podemos compreender que o espaço é um acúmulo de  

recursos de aprendizagens e desenvolvimento pessoal e nele poderá se encontra 

várias possibilidades de trabalho, na qual cabe ao educador sua organização, o que 

precisa ser levado em consideração é que o espaço é de fato um componente 

curricular e de fundamental importância para o desenvolvimento dos infantes.  

O espaço na educação infantil deve corroborar com a Deliberação do 

Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, seguindo suas normas e 

princípios expressos para a construção e organização dos espaços, para que assim 

as crianças tenham acesso a espaços que venham promover a aprendizagem. Um 

espaço bem estruturado, planejado, organizado e entendido como um dos 

auxiliadores na aprendizagem faz com que tanto as crianças como educadores se 

desenvolvam em todos os aspectos. 

 

2.1 Os Diferentes Cantos em uma mesma Sala 

 

Existem diferentes formas de se pensar e organizar os espaços em sala de 

aula, pois podemos organizá-la estruturando espaços específicos de determinado 

temática, por exemplo: o canto da leitura, do faz- de- conta, da argila e entre outros, 

como também podemos deixar com que esses espaço sejam montado pelas 

crianças e em um determinado momento da rotina ele se transforma.  

Assim, partimos da concepção do trabalho com cantos polivalentes, sendo 

que este é uma modalidade de organização do espaço e do trabalho docente, no 

qual esmera proporcionar atividades diferenciadas ao mesmo tempo, dando a 

possibilidade para a criança escolher onde quer estar e o que deseja explorar. 

De acordo com Oliveira (2011). 
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Tem sido muito valorizada a organização de áreas de atividades 
diversificadas, os “cantinhos” - da casinha, do cabelereiro, do médico 
ou dentista, do supermercado, da leitura, do descanso -, que 
permitem a cada criança interagir com pequeno numero de 
companheiros, possibilitando-lhe melhor coordenação de suas ações 
e a criação de um enredo comum de brincadeira, o que aumenta a 
troca e o aperfeiçoamento da linguagem.  
 (OLIVEIRA, 2011, p. 199)  

 

Nessa perspectiva a figura do professor não se torna central, pois a atenção 

das crianças se volta para as atividades que estão sendo contempladas nos cantos, 

reconhecendo o seu amigo como parceiro de troca e não somente o professor. Essa 

modalidade de organização considera as potencialidades das crianças e estimula a 

sua autonomia, pois pauta-se no processo de escolha, onde cada criança pode 

demonstrar suas vontades e desejos, e escolher em que espaço deseja permanecer. 

Diante disso o professor pode organizar o processo de aprendizagem e a construção 

dos cantos respaldado no que realmente tem importância na formação de seus 

alunos.   

Considerando essa proposta de trabalho, os procedimentos de ensino 

tornam-se mais dinâmicos e flexíveis, pois proporcionam as crianças uma maior e 

melhor exploração do ambiente escolar, onde ela poderá explorar, manipular, 

experimentar, jogar, sem que o docente seja afigura central, ou seja, sem que o 

mesmo venha intervir de forma direta . 

De acordo com Horn (2004, p. 85) “[...] essa forma de organizar o espaço 

permite quebrar o paradigma de uma escola inspirada num modelo de ensino 

tradicional de classes alinhadas, umas atrás das outras”. Os cantos tornam a sala 

mais dinâmica e facilitam o trânsito da crianças por ela, e dependendo a forma com 

que for planejado e preparado, torna-se estimulante e atrativo.  

Segundo Batista (2009) há uma grande contribuição dos cantos no que 

refere-se ao desenvolvimento da criança. 

 
Os cantos favorecem a uma estruturação do espaço da sala que 
reúne o dinamismo, a plasticidade e a flexibilidade característicos 
das próprias crianças. Seu objetivo principal é potencializar a 
autonomia cognitiva e, por esse motivo, as crianças escolhem o 
canto desejado. A própria criança decide, organiza e realiza a 
atividade a que o canto a incita. 
(BATISTA, 2009, p. 135)    
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Quando a criança está imersa nesse espaço que recebeu uma configuração 

de cantos, no qual foi preparado e planejado com o objetivo de estimular sua 

aprendizagem, então a mesma permanece entretida e acaba produzindo 

conhecimentos e significações partilhadas.  Desta forma os cantos podem criar 

determinados cenários, no qual podem propiciar atividades exploratórias, 

expressivas ou brincadeiras simbólicas.  

De acordo com Oliveira ( 2011): 

 

Cantinhos parecidos permitem a realização de atividades diferentes, 
como roda de conversa, hora da história, assembleia, teatro 
espontâneo e outras. Por outro lado, várias atividades de 
representação podem ser organizadas em cantinhos diferentes. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 200)  
 

As atividades de representação em cantos diferentes, segundo Oliveira 

(2000) vem a ser a construção de cantos como: o canto do teatro, no qual irá 

possibilitar a representação da vivência da criança, a manipulação de personagens; 

o canto da construção com blocos, no qual propiciará um trabalho que envolve 

habilidades psicomotoras ou então, o canto da pintura, que irá estimular a 

representação plástica, podendo explorar as cores, formas, texturas, etc. 

Diante desta concepção, contempla-se a possibilidade de diferentes áreas 

em uma mesma sala, ampliando sua funcionalidade e proporcionando um 

dinamismo ao trabalho docente. A organização da sala em cantos, também deve ser 

planejadas e estruturadas a fim de favorecer a criança a se orientar quanto a rotina 

cotidiana e como ferramenta para isso, o professor poderá fazer o uso de cartazes 

referentes aos dias da semana, desenhos de relógios, nome de quem está presente 

e entre outras formas.  

A organização do trabalho em cantos favorece a interação entre as crianças 

e o exercício de sua autonomia, todavia mesmo que o educando exerça sua 

autonomia, isso não isenta a função do professor de mediador das brincadeiras ou 

atividades. O mesmo segue como orientador e companheiro nas atividades, 

responsável por coordenar o trabalho, tendo em vista que, cada atividade proposta 

deve propiciar descobertas significativas, que envolva aspectos cognitivos, afetivos e 

sensoriais.  
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O professor organiza um espaço semiaberto de atividades, que 
garante a possibilidade de a criança vê-lo e, ao mesmo tempo 
interagir com um ou mais parceiros, circula entre grupos e lhes dá 
uma atenção mais individualizada, remodelando os cantinhos de 
tempos em tempos. (OLIVEIRA, 2011, p. 200) 
 

Cabe ao professor, a função de observador, pois a partir do momento em 

que o mesmo percebe que as crianças não estão mais interessadas na proposta, é 

necessário o replanejamento, para que desta forma, as crianças não percam a 

motivação e o sentido desafiador dos cantinhos.  

De acordo com Edwards (1999) os ambientes devem passar por 

modificações frequentes, seja pelas crianças ou pelos professores, para que desta 

forma o mesmo venha estar atualizado e de acordo com as necessidades das 

crianças de serem as grandes protagonistas na construção do seu próprio 

conhecimento. Diante disso, o educador precisa ter um olhar para avaliar 

criticamente o espaço físico, para que esse transforme-se em um ambiente de 

aprendizagem, que reflete a política pedagógica da instituição e a sua concepção de 

educação, permitindo práticas escolares apropriadas às diferentes idades e níveis de 

desenvolvimento num ambiente dinâmico, criativo, provocador e estimulante.  

Assim o trabalho com cantos oferece diferentes possibilidades de utilização 

em diferentes momentos da rotina, no qual proporciona a ampliação da 

funcionalidade da sala de aula, o que antes era apenas uma ambiente, poderá se 

tornar vários, instigando e propiciando um melhor desenvolvimento para os infantis. 

Sendo assim o trabalho realizado por meio dos cantos não pode ser 

compreendido como um simples cenário para as atividades diversificadas e sim 

como elemento integrador do contexto da educação infantil, com as crianças e 

educadores. 

 

 

 

 

 



 31 

CAPÍTULO III: A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DO 

PROFESSOR: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM CAIXAS TEMÁTICAS 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

A proposta do trabalho com caixas temáticas em que me esmerei, foi 

realizada na escola em que atuo, na qual oferta a educação infantil para crianças de 

0 a 5 anos nos períodos matutinos, vespertino ou integral. Localiza-se na região sul 

da cidade de Londrina; a clientela atendida enquadra-se em famílias de classe 

média e alta; o perfil cultural dos pais tem, na sua maioria, formação de nível 

superior. Parte dos pais das crianças é profissional liberal, que atuam nos 

segmentos da saúde, do comércio e outros; parte são funcionários em empresas 

privadas e funcionários públicos. 

A educação infantil ao trabalhar com a função educativa propõe valores e 

expressões de uma concepção de homem, com direitos e deveres, de sociedade, de 

cultura, de trabalho, do respeito à ordem democrática, tem como meta principal 

preparar o educando para a sua própria cidadania. A escola adota uma postura 

construtivista, pois acredita que as crianças são construtoras de conhecimento e 

fazem isso de forma ativa, desenvolvendo estruturas de inteligência e reconstruindo 

suas aquisições continuamente.  

A minha proposta de trabalhar com as caixas, surgiu devido a necessidade 

da reorganização do espaço da sala de aula em que atuo, pois a mesma não 

apresenta nenhum ambiente diferenciado para a criança, sendo que é em sala de 

aula que as crianças passam a maior parte do período escolar, então a mesma deve 

ser um espaço prazeroso e dinâmico para a criança, no qual ela anseia permanecer.  

Assim, diante desse fator e após ter contato com leituras que abordam a 

temática da organização dos espaços, percebi a necessidade de uma reorganização 

espacial, para que desta forma as crianças pudessem explorar dentro de sua própria 

sala de aula espaços polivalentes, onde elas mesmas poderão exercer a autonomia 

de escolher em qual dos cantos querem explorar. Todavia a sala de aula não é um 

espaço muito amplo, não proporcionando a construção de cantos fixos, então a 

alternativa que eu utilizei foi transformar a sala de aula em vários cantos flexíveis, ou 

seja, poderão ser montados e desmontado pelo professor e pelas próprias crianças 

em um determinado momento da rotina. 
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 O trabalho da reorganização da sala de aula em cantos flexíveis se deu por 

meio de caixas temáticas que foram confeccionadas de acordo com temas 

escolhidos pelas crianças. Assim em um determinado momento da rotina a sala era 

transformada em um espaço polivalente, por meio dessas.  

 

3.2 O Trabalho com Caixas Temáticas na Sala de Aula 

 

O trabalho da reorganização espacial da sala de aula se deu por meio das 

caixas temáticas, tendo como proposta uma organização flexível. Nessa nova 

organização espacial, são as próprias crianças que constroem os materias que irão 

compor esse espaço. O ponto de partida desse trabalho aconteceu por meio de um 

diagnóstico e este foi necessário, pois as crianças não conseguiram expressar o que 

gostariam de ter em nossa sala de aula, no que refere-se à materiais, e isso ocorre 

pelo fato de terem apenas três anos, sendo que algumas delas ainda nem chegaram 

a atingir essa idade. 

Para conhecer qual era o desejo das crianças em relação aos materias 

desejados  utilizei uma caixa grande  e nela coloquei vários objetos como: máscaras 

de fantasia, instrumentos musicais, fantoches, jogos de encaixe, massinha de 

modelar, bonecas, carrinhos, garrafas, palitos coloridos, brinquedos de cozinha 

sendo eles panelinhas e colherezinhas, para que então as crianças pudessem 

escolher quais desses objetos lhe atraiam mais, e a partir disso criássemos as 

nossas próprias caixas. 

Alguns dos materias colocados na caixa investigativa não ficavam ao acesso 

das crianças, pois estavam guardados dentro dos armários, ou estavam postos em 

locais que elas não conseguiam ter alcance, alguns outros materias permaneciam 

apenas em salas específicas, como os instrumentos de musicas que só se 

encontravam na sala de música e as fantasias que foram colocadas em uma outra 

sala. Assim, as crianças não tinham a oportunidade de manusear esses materias em 

nossa sala de aula, não podiam exercer a autonomia de poder pegar no momento 

em que desejassem. 
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As figuras 1 e 2, ilustram a caixa investigativa com todos os materias dentro, 

para que desta forma as crianças pudessem explorar de forma autônoma o que mais 

lhe chamava atenção. 

Após criar a caixa para o diagnóstico, fizemos uma roda de conversa e eu 

expliquei para as crianças que dentro da caixa tinha muitas coisas legais e que elas 

poderiam escolher o que quisessem. Em um primeiro momento as crianças queriam 

ver tudo que estava dentro da caixa, pegavam, olhavam os objetos, devolviam 

dentro da caixa, pegavam outro brinquedo em seguida e assim sucessivamente, pois  

ficaram muito ansiosas e por fim acabavam não escolhendo nada. 

Após passar um pouco a ansiedade, eu expliquei a elas que nesse segundo 

momento, após terem visto tudo o que tinha dentro da caixa, elas precisariam 

escolher algum objeto e que depois de um tempo poderiam trocar entre si ou 

escolher outros de dentro da caixa. Assim, em roda eu fui chamando cada criança 

individualmente para poder escolher o que desejavam explorar, então uma de cada 

vez foi observando tudo que tinha dentro da caixa e foram escolhendo o que mais 

lhe chamavam a atenção. “A observação e a exploração do meio constituem-se duas 

das principais possibilidades de aprendizagem das crianças desta faixa etária” 

(BRASIL, 1998, p. 178, v. 3). 

 

 

 

Figura 1: A caixa investigativa 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 

Figura 2: Materiais disponíveis aos 
alunos 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 
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As figuras 3 e 4, demonstram a exploração dos materias pelas crianças, 

após muito tempo observando, eles acabavam escolhendo algum objeto e com ele 

permaneciam um bom tempo. 

A intervenção foi realizada com onze crianças e a investigação com a caixa 

teve a duração de uma semana. Foi por meio da investigação e da observação que 

eu pude analisar quais eram os materias que mais chamavam a atenção das 

crianças, pois percebi que elas acabavam escolhendo sempre os mesmo objetos, 

recebendo então um maior destaca para as máscaras, os fantoches, os instrumentos 

de músicas e as garrafas de plástico.   

Esses materiais eram sempre os primeiros a serem retirados da caixa e com 

eles as crianças ficavam muito mais tempo do que com os outros, diante dessa 

observação, se fez necessário a construção de três caixas temáticas, sendo que em 

cada uma delas seria colocado os materiais diagnosticados na investigação, ou seja, 

em uma caixa será de instrumentos de música, a outra caixa de máscaras e 

fantoches, e por fim uma caixa com garrafas de todos os tipos. 

Assim após o diagnóstico, fizemos uma roda de conversa, onde eu expliquei 

as crianças que iriamos começar a confecção de uma caixa, exemplificando com a 

caixa investigativa disse a elas que faríamos três semelhantes a ela, porém iriamos 

construir juntos os brinquedos que iriam compor estás caixas. Após a conversa 

propus as crianças, para que primeiramente construíssemos a caixa temática de 

música, elas ficaram bem animadas.  

Figura 3: Exploração da caixa pelos 
alunos 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 

Figura 4: Exploração dos materiais. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 
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 Para Bréscia (2003, p. 81) “[...] o aprendizado de música, além de favorecer 

o desenvolvimento afetivo da criança, amplia a atividade cerebral, melhora o 

desempenho escolar dos alunos e contribui para integrar socialmente o indivíduo”. 

A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória 

e a inteligência das crianças. Então, para a construção da nossa caixa de música, 

necessitamos primeiramente da elaboração dos instrumentos e para isso fizemos 

uso de material reciclável, sendo eles embalagens de iogurte e de leite fermentado. 

Os materiais eram trazidos pelas próprias crianças, no qual levavam para o 

lanche e ao término desse, eu dizia a elas que precisaríamos lavar os potinhos para 

depois confeccionar os instrumentos musicais, então elas pegavam os potinhos e os 

enchiam de água para limpa-lo. Em seguida, partimos para a construção do 

instrumento, cada criança recebeu dois potinhos e para que o mesmo obtivesse 

som, utilizamos arroz, assim entreguei uma quantidade determinada de arroz para 

cada criança e elas foram colocando em seus potinhos, após isso, eu passei fita 

adesiva fazendo a junção dos dois potinhos já com o arroz dentro deles.  

Após, o instrumento já emitir som partimos para a decoração, para isso 

utilizamos cola colorida e fita adesiva. A figura 5, mostra uma das crianças 

decorando seu instrumento com cola preta, na qual faz várias pintinhas pretas e a 

figura 6 ilustra uma outra criança decorando seus instrumento com fita adesiva.   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Elaboração do instrumento 
musical. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 
 

Figura 6: Decoração com fita 
adesiva colorida.  
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 
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As crianças gostaram bastante de construir seus próprios instrumentos, em 

todos os momentos foram participativas e expressavam entusiasmo, desde a 

lavagem dos potinhos, a inserção de arroz para fazer o som até a decoração. Após 

terminar a construção da caixa musical, fiz novamente uma roda de conversa com o 

objetivo de propor a construção de uma nova caixa temática e neste momento 

iniciaríamos a elaboração da caixa de garrafas. Para então, criarmos as nossas 

próprias garrafas, fizemos uso dos materias disponíveis na escola como: crepom, 

lantejoulas, lã, barbantes, palitos e botões.  

A primeira garrafa confeccionada foi com lantejoulas coloridas, cada 

crianças  pegou um pouco de lantejoula e inseriu dentro da garrafa e em seguida eu 

coloquei água, assim as lantejoulas ganharam movimento dentro da garrafa, 

conforme as crianças mexiam as lantejoulas seguiam o movimento, foi uma 

diversão, as crianças ficavam rindo ao ver os movimentos que a lantejoula fazia. 

Em outro momento da rotina, confeccionamos mais garrafas, pegamos tanto 

garrafas grandes como pequenas, trabalhando assim a percepção das diferentes 

dimensões de tamanho e para a construção dessas garrafas as crianças picaram 

papel crepom de diferentes cores como: vermelho, verde, amarelo, branco, e após 

terminarem de picar, pegaram os papeis e colocaram dentro das garrafas. Tanto o 

movimento de picar o papel crepom como o de inserir o mesmo dentro da garrafa, 

faz com que seja trabalhado a coordenação motora fina, fazendo uso do movimento 

de pinça, no qual é essencial que se desenvolva na criança.  

  Realizamos um passeio pela escola a fim de que as crianças  

descobrissem o que poderíamos utilizar da natureza como elemento para construção 

de outras garrafas. De acordo com o Referencial Curricular Nacional (1998):  

 
A percepção dos componentes da paisagem local e de outras 
paisagens pode se ampliar na medida em que as crianças aprendem 
a observá-los de forma intencional, orientada por questões que elas 
se colocam ou que os adultos à sua volta lhes propõem. Elas podem 
ser convidadas a reconhecer os componentes da paisagem por meio 
de algumas questões colocadas pelo professor, realizadas em 
função do tema que está sendo trabalhado.                    

                                         (BRASIL, 1998, p. 178, v. 3) 
  

Assim, ao passear pela escola, eu perguntava o que poderias utilizar da 

natureza e logo em seguida uma das crianças se abaixou e começou a pegar a 

grama do chão, assim quando as outras crianças viram, então também se abaixaram 
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e passaram a puxar a grama, após todas pegarem um punhado de grama e 

colocarem na garrafa, continuamos o nosso passei e fomos até as árvores,  e eu 

perguntei se poderíamos utilizar as folhas para a confecção de outra garrafa e as 

crianças disseram que sim, então elas pegaram várias folhas, quando de repente um 

menino olha para uma outra árvore e encontra várias sementinhas e começa a puxa-

las e, em seguida vem correndo mostrar para as outras crianças o que tinha 

encontrado, elas começaram a rir e a correr para a outra árvore para também puxar 

as sementes colorias, então coletamos muitas sementes pois as crianças gostaram 

muito de puxar as sementes coloridas que tinham formato de bolinhas, como 

ilustrado na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em outro dia, passeamos novamente pela escola a fim de que as crianças 

observassem mais elementos da natureza que ajudariam a compor a construção das 

garrafas, e neste dia de passeio elas perceberam as pedrinhas que tinham no chão 

de um determinado lugar em que estávamos passando, então elas começaram a 

pegar as pedras, sendo que elas tinham diferentes tamanhos e após terem coletado  

várias pedras, foram então tentar coloca-las na garrafa pet, porém as crianças 

acabaram percebendo que as pedras que tinham uma tamanho grande não 

entravam na garrafa, elas ficaram bravas tentavam de várias formas colocar a pedra 

dentro da garrafa então eu expliquei a elas a questão do tamanho e que não iria 

caber e que nesse momento precisaríamos somente das pedras pequenas que elas 

haviam coletado, como demonstrado na figura 8.  

 Figura 7: Crianças colocando sementes na garrafa 
pet 
 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Ao final do nosso passeio, fomos até o parque e eu perguntei as crianças se 

elas gostariam de colocar a areia dentro de uma outra garrafa, elas ficaram me 

olhando e disseram que sim, correram para o parque e começaram a encher a 

garrafa, como está expresso na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta garrafa por sua vez ficou bem pesada, pois as crianças quiseram 

encher ela de areia até a tampa e após terminarem de enche-la, elas diziam que não 

tinha problema de ser pesada, pois elas eram muito fortes e conseguiam segurar a 

garrafa sem derrubar no chão. Após terminar a garrafa de areia, elaboramos outras 

garrafas, como a  garrafas com palitos coloridos dentro, em uma outra colocamos 

 Figura 8: Crianças colocando pedras na garrafa 
pet. 
 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

 Figura 9: Crianças colocando areia na 
garrafa pet 
 Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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arroz, em outra inserimos botões de vários tipos, em todo o processo de elaboração 

das garrafas as crianças se divertiram bastante. 

Após confeccionar várias garrafas diferenciadas, partimos para a construção 

dos materias de outra caixa temática, que se deu através das máscaras e dos 

fantoches. Assim, em uma roda de conversa, disse a crianças que já tínhamos 

construído a caixa de música, e a caixa com garrafas, e que neste momento 

iniciaríamos a construção da caixa dos fantoches e das mascaras, ao falar dessa 

proposta as crianças novamente se mostraram animais. Nesta caixa não precisamos 

confeccionar as mascaras, pois foram doadas por uma mãe de uma das crianças da 

sala, então as crianças elaboraram somente os fantoches e para essa construção os 

materias utilizados foram meias, botões, lã e cola colorida. 

  Assim, as crianças pegaram as meias que trouxeram de casa e pintaram a 

boca do fantoche com cola vermelha, com o dedo elas foram espalhando a cola 

vermelha por toda a meia, como está representado na figura dez e a figura onze  

mostra a finalização da pintura da boca dos fantoches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois que a cola vermelha secou fomos criar os olhos do fantoche, 

utilizando os botões que tinhamos em sala, assim eu fui auxiliando as crianças na 

colagem dos botões, em seguida com um pouco de lã colorida criamos os cabelos 

do nosso fantoche, as crianças gostaram muito de ve-los pronto, como motra a 

figura 12, 

 

Figura 10: Confecção do fantoche com  
cola vermelha 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 
 

Figura 11: Fantoche com a boca 
pronta 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 
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Após as três caixas temáticas estarem prontas, se fez necessário a 

construção de um cartaz a fim de organizar as crianças em grupos pequenos em um 

determinado momento da rotina para então fazerem o uso das caixas que elas 

mesmas construíram. De acordo com Oliveira (2011): 

 
As salas devem ser estruturadas de modo que facilitem a orientação 
das crianças sobre a rotina cotidiana. Para tanto, podem-se utilizar 
cartazes com dias da semana, nome dos alunos presentes, nome 
dos ajudantes do dia, alfabeto, desenhos de relógio, cenas de 
histórias conhecidas, etc. (OLIVEIRA, 2011, p. 201) 

 

Coloquei em uma folha de cartolina o nome de cada criança da sala e no 

cabeçalho do cartaz colei três figuras que representavam as três caixas temáticas, a 

primeira figura era um instrumento musical, a segunda era uma máscara e a última 

figurada era uma garrafa. Embaixo das figuras foi escrito os dias da semana e na 

frente do nome de cada criança foi colocada uma bolinha de papel, na qual era 

movimentada pelas próprias crianças, de acordo com sua escolha de explorar 

determinada caixa. Porém as crianças deveriam explorar uma caixa diferente a cada 

dia, podendo repetir a caixa após ter passado por todas; cada figura do cartaz pode 

receber de três a quatro bolinhas, pois desta forma as crianças se organizariam em 

pequenos grupos. Todas as regras do cartaz foram explicadas para as crianças, o 

cartaz foi colocado em uma estatura que as crianças teriam fácil acesso  e 

visualização, assim com o mesmo já finalizado e exposto em uma das paredes da 

sala, demos início a nossa reorganização espacial através das caixas temáticas. 

Figura 12: Fantoche finalizado 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Então, em uma roda de conversa em um determinado momento da rotina as 

crianças eram estimuladas para escolher em qual dos cantos onde estava uma das 

caixas temáticas elas gostariam de estar. Elas realmente compreenderam as regras 

do cartaz, perceberam que se a figura da máscara ou qualquer outra recebesse três 

ou quatro bolinhas, elas teriam que escolher outra figura que representasse a caixa 

desejada. Desta forma o cartaz teve como objetivo a visualização das crianças, para 

que assim elas pudessem se organizar em pequenos grupos de forma autônoma. 

 A partir de então, em um determinado momento na rotina, a nossa sala era 

modificada pelas crianças, após terem escolhido a caixa temática se dividiam em 

grupos e brincavam com os materias construídos por elas que estavam dentro das 

caixas, sendo que alguns materias que estavam dentro das caixas eram aqueles 

materias que permaneciam guardados dentro dos armários e alguns outros que as 

crianças não tinham acesso. 

As figuras 13 e 14, demostram o momento em que as crianças já haviam 

escolhido o canto em que a sua caixa desejada estava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a caixa da garrafa, faziam torres, colocavam as garrafas enfileiradas, 

giravam elas no chão, viravam pra cima e para baixo, tentavam abrir, pegavam as 

garrafas mais pesadas, depois pegavam as mais leves e faziam várias caretas. Com  

a caixa de música, elas ficavam trocando de instrumento o tempo todo, ou era entre 

elas, ou com os que estavam dentro da caixa, o instrumento preferido foi o chocalho 

que elas confeccionaram e os pratos de panela que eram da sala de música e eu os 

trouxe para a sala e inseri na caixa temática. 

Figura 14: Enfileiramento de garrafas. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 

Figura 13: Torre com garrafas. 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 
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 As crianças amavam bater os pratos, alguns andavam pela sala batendo um 

prato no outro, como mostra a figura 15, e com os chocalhos elas não param de 

chacoalhar, giravam ele para baixo, para cima, viram de uma lado para o outro, as 

vezes colocavam vários deles nas mãos, mesmo sem caber,  era engraçado, a 

figura 16 mostra duas das crianças com os chocalhos nas mãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, por fim o canto representado pela caixa temática das máscaras e dos 

fantoches, as crianças ao escolherem esse canto por muitas vezes pegavam mais 

de um fantoche, colocavam sempre dois deles nas mãos e brincavam um com o 

outro, diziam que eles eram irmãos, papai, mamãe, ou até mesmo namorado um do 

outro, também gostavam de brincar com o fantoche do amigo que estava ao lado, 

faziam diferentes representações de faz de conta. 

As mascaras que foram doadas, eram de animais, então quando as crianças 

 colocavam as máscaras elas ficam imitando os animais, que estavam vestindo em 

seu rosto, imitavam ele andando, se era coelho elas pulavam, se fosse cachorro elas 

ajoelhavam no chão e ficavam fazendo o som do cachorro, era sempre muito 

divertido elas riam bastante. Mas o que elas mais gostavam de fazer com as 

mascaras era chamar todos os amigos que estavam naquele canto com e correr na 

frente do espelho e ficar se olhando e olhando o amigo com a sua mascara e depois 

ficavam ali imitando os sons, os gestos dos animais e davam muitas risadas, como 

mostra a figura 17.  

 

 

Figura 15: Criança batendo os pratos 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 

Figura 16: Crianças brincando com os 
chocalhos 
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora 
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Assim, com a nova organização espacial pude perceber que houve uma 

maior qualidade na interação entre as crianças e comigo também, pois em todos os 

momentos as crianças interagiam entre si, ou era brincando com os fantoches de 

mamãe e filhinho, ou fazendo uma banda com todos os instrumentos, ou então 

enfileirando garrafas junto com o amigo, sendo que nesses momentos em que a sala 

estava organizada em áreas diferentes eu melhor interagi com elas, pois pude 

acompanhar o que cada grupo estava fazendo, e nas horas que precisava de algum 

auxilio elas me chamavam . 

Esta forma de organizar a sala com caixas estimulou ainda mais a 

autonomia das crianças e fez com que elas percebessem que, em um determinado 

momento da rotina elas teriam que fazer escolhas e a partir delas se organizar  na 

sala de aula, propiciando assim o desenvolvendo do raciocínio lógico e espacial. 

O trabalho com caixas, também, propiciou uma melhor qualidade no meu 

trabalho como professora, visto que o mesmo contempla a possibilidade de se ter 

em sala de aula espaços diversificados, onde o docente poderá atuar de diferentes 

formas, elaborando propostas, brincadeiras, intervenções, dinâmicas, tendo como  

auxilio as caixas. Assim, as caixas tornaram-se um dos recursos pedagógicos que 

eu pude utilizar, para enriquecer a dinâmica em sala de aula.  

 

 

 

 

Figura 17: Crianças olhando no espelho 
com as máscaras.  
Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente estudo elencou vários elementos que contribuíram para que a 

criança fosse vista como sujeito de direito, por meio de um processo histórico onde 

nos deparamos com os ganhos que as leis trouxeram para os pequenos. As duas 

últimas décadas marcaram um tempo de conquistas sobre os direitos da criança 

brasileira, a opção da família em dividir a educação com os filhos e o dever do 

Estado na garantia de todos esses direitos. 

Diante dos avanços legais a instituição de educação infantil, também ganha 

novos contornos, no que diz respeito a sua função educativa, o que outrora tinha um 

cunho apenas assistencialista agora deparasse com o seu dever em desempenhar 

um trabalho pedagógico que integre a função cuidar e educar.  

Considerando, portanto, que a finalidade principal das escolas infantis é 

proporcionar o desenvolvimento integral da criança, faz-se necessário pensar na 

organização do trabalho pedagógico do professor, sobretudo no que diz respeito à 

valorização do espaço e do ambiente da sala de aula. Existem normas expressas na 

Deliberação do Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná, na qual deve 

ser seguidas a fim de oferecer as crianças um espaço planejado e estruturado 

adequadamente. 

A organização dos espaços nas instituições de educação infantil deve 

priorizar a aprendizagem da criança, sendo que, a forma com que o mesmo é 

colocado, refletirá a concepção de infância e educação de todos aqueles envolvidos 

em sua organização. Assim o professor ao organizar esse espaço, precisa ter a 

concepção de que ele é um componente curricular, no qual poderá servir de auxilio 

em todo processo educativo. Ao se pensar na configuração do espaço, o professor 

poderá organizar sua sala, com a proposta dos cantos polivalentes, no qual tem por 

finalidade propor atividades diferenciadas em diferentes áreas da sala de aula no 

decorrer da jornada, ampliando assim sua funcionalidade. 

Foi partindo desta concepção de espaço que me propus a intervenção em 

uma escola de educação infantil, no qual trabalhei a construção dos cantos 

polivalentes por meio de caixas temáticas, Essa proposta se deu de forma 

planejadas e construída juntamente com as crianças, proporcionando a elas 

espaços diferenciados com atividades diversificadas em um  determinado momento 



 45 

da rotina, onde eles puderam exercer a autonomia de escolher em qual canto 

gostariam de explorar. 
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