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Resumo

O presente trabalho está relacionado ao tema Estrutura, Organização e Aproveitamento do Espaço na
Educação Infantil, que teve como objetivo examinar como os espaços internos e externos de uma Escola
Municipal de Educação Infantil da cidade de Aracaju/SE são utilizados por alunos, educadoras e funcionários,
no que concerne a educação de 0 à 3 anos. Para fundamentação teórica os Parâmetros de Qualidade para a
Educação Infantil serviram como base para as análises desta pesquisa. Os achados apontam também para a
importância da educadora, nas suas relações com as crianças. Observou-se também as estratégias sociais
que a criança utiliza para participar das atividades educativas propostas pelas suas educadoras (professoras e
cuidadoras) dentro dos espaços oferecidos e organizados para elas.
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Resumen

Este trabajo está relacionado con el tema Estructura, organización y utilización del espacio en Educación
Infantil, cuyo objetivo era examinar cómo los espacios internos y externos de una ciudad Municipal Preescolar
de Aracaju / SE son utilizados por los estudiantes, educadores y personal , en relación con la educación de 0 a
3 años. Fundamentación teórica de los Parámetros de Calidad para la Educación de la Primera Infancia sirvió
de base para el análisis de esta investigación. Los resultados también señalan la importancia del educador, en
sus relaciones con los niños. También observamos las estrategias sociales que el niño utiliza para participar
en las actividades educativas ofrecidas por sus educadores (profesores y cuidadores) en los espacios
proporcionados y dispuestas para ellos.

Palabras llave: Educación Infantil; Estructura; Espacio;

INICIANDO NOSSA DISCUSSÃO.

No âmbito da valorização da criança, a contribuição dos estudos da Sociologia da Infância impulsiona o
reconhecimento das crianças como cidadãos ativos, delineando um olhar que se contrapõe ao entendimento
das crianças como objetos passivos das práticas adultas (VASCONCELLOS; SARMENTO, 2005). Também
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entendemos que sua identidade plural e sua autonomia de ação nos permitem falar de crianças como atores
sociais (ferreira, 2004; MÜLLER, 2009), então por que não falar do espaço da creche, no qual elas passam
grande parte do seu dia.

O presente trabalho objetivou examinar como os espaços internos e externos da Escola Municipal de
Educação Infantil Dr. José Augusto Arantes Savasine são aproveitados por alunos, professores e funcionários,
já que, segundo Becchi (2012), a separação dos espaços tem como objetivo, também, salvaguardar as
interações de brincadeiras que se criam entre as crianças, produtoras de oportunidades de trocas duráveis e a
constituição de relações de amizade, observando assim as estratégias sociais que a criança utiliza para
participar das atividades educativas propostas pelas suas educadoras dentro dos espaços oferecidos e
organizados para elas.

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, ligados aos projetos em curso. 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 circo, o
zoológico, a biblioteca, a padaria etc. são mais do que locais para simples passeio,
podendo enriquecer e potencializar as aprendizagens. (BRASIL, 1998 p.58)

Procuraremos durante todo o percurso deste trabalho destacar a importância do espaço, do ambiente e do
acolhimento que ele pode oferecer para a criança pequena para favorecer o seu desenvolvimento, a fim de
analisar como os espaços são aproveitados por adultos e crianças em suas rotinas na instituição, procurando
ver também como os adultos organizam os espaços oferecidos as crianças, identificando se esses oferecem ou
não condições para que as crianças cresçam e se desenvolvam de forma segura.

CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA

A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa tendo como procedimentos a observação, com descrição
em diários de campo, utilizando-se de alguns instrumentos de coleta como câmera fotográfica, para registros
fotográficos, além de entrevistas semi-dirigidas com alunos, professores e funcionários, procurando extrair
desses suas impressões sobre o ambiente que frequentam. O projeto foi realizado em uma instituição de
Educação Infantil municipal da cidade de Aracaju a EMEI Dr. José Augusto Arantes Savasine, localizada no
Bairro Cidade Nova, Loteamento Japãozinho, zona norte da cidade de Aracaju/SE, é necessário dar o devido
destaque a localização da instituição, pois esse fator geográfico será utilizado como uma espécie de referencia
para justificar a escolha da instituição pública ao qual foi realizada a pesquisa.

Faz-se necessário destacar que as visitas foram de observação, sem a intervenção das pesquisadoras, ou nos
procedimentos adotados na instituição seja pelas educadoras ou pelas funcionárias. Destacamos também que
durante os registros fotográficos, utilizamos a câmera somente em momentos em que as crianças ou os
funcionários não estavam presentes, com o propósito de preservar a integridade e identidade moral dos
sujeitos que compõem a instituição.

A instituição é composta por seis salas de aula, quatro berçários que atendem crianças de um à três anos de
idade, e duas salas que são utilizadas pela pré escola com crianças de quatro e cinco anos de idade, nós
deteremos a analisar a utilização do espaço na creche e pela creche, ou seja, o espaço utilizado por crianças e
funcionários que compõem o quadro da educação de 0 à 3 anos de idade. Trabalham nesse espaço da creche
no turno da manhã 4 professoras, 6 cuidadoras (a prefeitura de Aracaju, faz essa dissociação do cuidar e do
educar daí esse cargo de cuidadora que está destinado somente aos cuidados relacionados ao corpo), 1
coordenadora geral, 1 coordenadora pedagógica, 2 auxiliares de serviços gerais, 1 lavadeira, 3 prestadoras de
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serviços, e 1 cozinheira, consideraremos apenas os funcionários que compõem o quadro da instituição pela
parte da manhã considerando que as visitas foram realizadas nesse turno. Com relação às crianças
frequentam a instituição 12 crianças de um 1 ano de idade, 17 crianças de 2 anos e 40 crianças de 3 anos
divididas em 2 salas, o infantil 3A e o infantil 3B.

Pretendia-se buscar com funcionários da instituição registros fotografados antigos da instituição a fim de
estabelecer uma relação coerente das mudanças que ocorreram nos últimos cinco anos, e se estas
interferiram na qualidade do serviço prestado a população atendida, porém, não foi possível encontra-los,
apesar de algumas funcionárias terem relatado que houve muitas mudanças em todos os sentidos e
principalmente no que concerne a estrutura que já que a instituição passou por uma reforma estrutural a
cerca de um ano e meio atrás, essas mesmas funcionarias relataram não ter encontrados fotos ou vídeos que
poderiam nos dar uma melhor dimensão das mudanças ocorridas nos últimos dois anos.

CONHECENDO A INSTITUIÇÃO PESQUISADA

No âmbito da valorização da criança, pretendeu-se nesse estudo analisar a estrutura e organização do espaço
de uma instituição de educação infantil procurando observar se esta atende as necessidades das crianças
quanto ao seu desenvolvimento integral, assim fizemos uso de documentos oficiais que orientaram nosso
olhar sobre as práticas na educação infantil, utilizaremos autores como Jaume, ( 2004), que destaca a
importância do espaço escolar que deve favorecer e permitir a atividade lúdica da criança por meio da qual
ela cresce e se desenvolve para justificar a utilização do espaço da creche por adultos e crianças que
convivem nesse espaço.

A instituição possui uma boa estrutura física para atender as crianças, no geral a instituição possui rampas,
corrimão, janelas largas, grades, um refeitório, uma sala pequena da secretária, duas salas da coordenação,
um deposito para acondicionar os materiais pedagógicos, um cozinha que possui um balcão que dá para o
refeitório, um parquinho com alguns brinquedos, uma área interna que interliga as salas da instituição, uma
lavanderia, uma área externa parcialmente coberta utilizada para estender roupas que interliga a cozinha à
lavanderia, um banheiro adulto, três banheiros infantis sendo que um é adaptado para deficientes, além do
que cada sala que compõem a creche que atende as crianças em tempo integral possui um banheiro dentro
da própria sala.

Como o nosso foco de estudo foram as salas que atendem a creche, descreveremos como elas são no geral,
uma vez que são todas basicamente iguais, um espaço amplo, com pouca mobília (as salas do infantil 1 e 2
possuem apenas um berço que abriga os colchões onde as crianças dormem, um armário que são utilizados
para guardar tudo o que de alguma forma possa auxiliar no trabalho das educadoras, uma mesa retangular e
duas cadeiras), com exceção das salas das crianças de 3 anos, o infantil 3 que possui mesas e cadeiras
proporcional ao tamanho das crianças, organizadas de acordo com o trabalho das educadoras. Em todas as
salas encontraremos um birô (mesa retangular utilizada por professores em salas de aula), e duas cadeiras
para os adultos sentarem.

As salas da Educação Infantil, da creche possuem um banheiro como já citado anteriormente, os banheiros
possuem uma espécie de bancada de mármore ligada á uma banheira de mármore onde as crianças tomam
banho, um chuveiro elétrico com ducha, um vaso sanitário para o uso exclusivo das crianças e outro chuveiro
localizado em uma área destinada para o banho das crianças maiores, todas as salas que compõem a
estrutura da creche está equipada com os mesmos recursos físicos e equipamentos, incluindo os banheiros.

De acordo com o que foi observado nas visitas realizadas na instituição o espaço das salas de aula é
aproveitado de maneiras diferentes por cada educadora em sua respectiva sala o que nos obriga a destinar
um espaço especifico nesse trabalho para cada sala visitada na instituição. Começando pela sala que acolhe
as crianças de um ano definida como infantil 1, nessa sala trabalha pela parte da manhã três pessoas, duas
cuidadoras e uma professora, é possível perceber que a professora não se importa muito com a decoração da
sala de aula as paredes tinham poucos desenhos e algumas folhas com as mãos e os pés das crianças que
compunham a decoração da sala. A professora não realiza muitas atividades nesse sala a maior parte do
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tempo as crianças brincam livremente o que sobra bastante tempo para brigas e confusões, as cuidadoras
tem o papel de auxiliar a professora para que ela possa realizar alguma atividade pedagógica, mas, na maior
parte do tempo em que estivemos na instituição as cuidadoras é que tomavam a frente para realizar alguma
atividade como envolvendo as crianças em atividades de musicalização, contando histórias e trabalhando com
os animais em um dos livros disponibilizados pela instituição.

A sala que abriga as crianças de dois anos, denominada de infantil 2 podemos perceber uma roupagem
diferente da primeira sala observada, nessa sala na parte da manhã trabalha apenas duas pessoas (segundo
a coordenadora geral devido a falta de pessoal), uma professora e uma cuidadora, a professora decorou a
sala com animais, flores, borboletas e alguns personagens infantis. Nessa sala a professora trabalha com as
crianças a questão da musicalidade, histórias com fantoches, rodas de conversas, pinturas e algumas
brincadeiras dirigidas, a mesma relatou que apesar de ser estagiária procura fazer um trabalho com as
crianças para que o desenvolvimento escolar delas seja satisfatório utilizando ao máximo o que lhe é
disponibilizado, incluindo o espaço. A partir dessa fala da professora podemos perceber que ela vê a educação
infantil como uma etapa preparatória para o ensino fundamental e ela procura trabalhar atendendo aos
objetivos a que se propõe, porém, devemos dar o credito necessário ao trabalho dessa professora que mesmo
com algumas concepções errôneas consegue trabalhar o lúdico com as crianças através das atividades de
contação de histórias e brincadeiras que envolvem o movimento corporal das crianças.

A próxima sala visitada foi a sala do infantil 3A com as crianças de três anos de idade, foi possível perceber
algumas diferenças na organização das atividades, há um “que” de ludicidade na proposta dessa professora,
nessa sala trabalha pela manhã uma cuidadora e uma professora concursada que foi lotada na instituição a
nove meses, a professora organiza as cadeiras da sala em semicírculo, a decoração está relacionada com a
data comemorativa mais próxima, nas paredes também tinha alguns adesivos e um varal com atividades
feitas pelas crianças. A professora trabalha com a musicalidade fazendo diariamente uma roda com as
crianças sentadas no chão, onde ela aproveita esse momento para fazer a chamada com a ajuda das crianças,
segundo a professora esse método ajuda as crianças a se conhecerem e aprenderem o nome dos colegas, ela
também faz atividades relacionadas as vogais, as cores, números e formas geométricas como circulo,
quadrado e retângulo, mas uma vez vemos uma concepção errada sobre a educação infantil, se preocupando
com o ensino das primeiras letras deixando de lado o ensino de conceitos importantes para o
desenvolvimento da criança, como organização, seriação, divisão dentre outros.

Em contraponto a sala do infantil 3B que também acolhe crianças de três anos, não foi possível perceber na
organização do espaço uma finalidade, ou até mesmo um propósito pedagógico as crianças são organizadas
na sala em apenas um lado e a professora se coloca no outro lado, não foi percebido nenhum tipo de
decoração, nessa sala trabalham três pessoas, duas cuidadoras e uma professora também concursada, lotada
na instituição a apenas dois meses, ela propõem atividades de movimento com as crianças através de
musicas reproduzidas por aparelhos de som ou até mesmo pela própria televisão. Ela não faz muitas
atividades com relação ao desenvolvimento da escrita ou da leitura, trabalhando mais a questão do
movimento.

No interior da rotina pedagógica instituída pelas educadoras (optamos por utilizar o termo educadora evitando
desvincular o cuidar do educar, pois todas sejam professoras ou cuidadoras tem praticamente as mesmas
atribuições, não esquecendo que o ato de cuidar também é um ato de educar), as crianças chegam às sete
horas da manhã, são dirigidas pelos responsáveis para as suas respectivas salas de aula, trocam a roupa que
vem de casa por uma roupa da própria instituição, por volta das 7:30 hrs elas são levadas ao refeitório para
tomar o café da manhã no refeitório possui quatro mesas retangulares que são determinadas uma para cada
sala porém, quando todas as crianças vão para creche, o infantil 3B só toma café quando o infantil 1 acaba
pois a creche não tem cadeiras suficientes para todos sentarem, nem utensílios de cozinha como pratos ou
copos para todos comerem ao mesmo tempo, as 8:00 hrs todos voltam para a sala as educadoras disseram
que normalmente elas levam as crianças para o parquinho, mas como estamos no inverno não estão levando,
mesmo quando não está chovendo não levam para evitar acidentes pois os brinquedos são bastantes
escorregadios, as educadoras do infantil 1 disseram que nunca levam pois, as crianças ainda não tem uma
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boa coordenação e o parquinho é cheio de pedras que acabam por machucar as crianças, os brinquedos
também não são apropriados para eles, o que realmente pudemos constatar que são brinquedos projetados
para crianças maiores de três anos.

Após o café da manhã as crianças permanecem nas suas respectivas salas e fazem as atividades propostas
por suas educadoras em sala como já foi mencionado anteriormente, as crianças só saem da sala para o
lanche as 9:00 hrs, por volta das 10:00 hrs tomam banho, ás 11:00 hrs almoçam e 11:30 descansam,
caracterizando-se dessa forma a manhã das crianças na creche.

Com relação aos brinquedos disponibilizados para as crianças, foi possível perceber, principalmente a
escassez de brinquedos de qualidade, muitos são quebrados alguns oferecem até riscos as crianças e no geral
da para perceber que eles são bem gastos e precários. Eles são colocados em uma pilha, amontoados no chão
para que as crianças vão até lá e peguem os que querem.

Durante as visitas na instituição pudemos perceber que a utilização dos espaços externos por todos,
principalmente no que concerne ao espaço entre as salas dos berçários, esse espaço é utilizado para a
realização de comemorações internas (essas comemorações envolvem a participação das crianças, das
educadoras e das outras funcionárias que compõem o quadro de funcionários da instituição.) como o
carnaval, o dia do circo e do índio, ou ainda somente para brincar com as crianças, as educadoras colocam
uma caixa amplificada que a instituição possui, um CD infantil e a festa está armada todos dançam, brincam,
pulam e se divertem ao som de músicas conhecidas por adultos e crianças, foi possível presenciar um desses
momentos e conseguimos algumas fotos que conseguem retratar alguns desses momentos e deu para
perceber que as crianças simplesmente adoram, como vimos, “a organização do espaço da escola das
crianças pequenas influi no desenvolvimento das dimensões humanas, uma vez que é no espaço que as
crianças vivem e se relacionam” (VIEIRA, 2009 p.25).

Esse espaço que é utilizado para essas micro festas também é utilizado pelas educadoras do infantil 1 para as
crianças brincarem em um espaço externo que é uma das exigências da coordenação, que as crianças tomem
no mínimo 20 minutos de banho de sol por dia, as educadoras disseram que esse espaço oferece menos
riscos das crianças se machucarem, então elas pegam alguns cavalinhos que ficam no parquinho e um
minhocão as crianças brincam e se divertem por cerca de 30 à 40 minutos diariamente com exceção de dias
chuvosos.

Nesse sentido, podemos observar o espaço social da Educação Infantil, enquanto locus de vivências coletivas,
baseado em um conceito de crianças como sujeitos participantes, implica, portanto, que os adultos
educadores reconheçam que as experiências e pontos de vista das crianças são dignos de atenção como, por
exemplo, na questão da utilização do espaço externo que a instituição oferece e que as crianças demonstram
gostarem bastante. Com esse delineamento, as crianças são convocadas a revelar seus interesses sobre a
configuração de práticas educativas que lhes são dirigidas, o que pode trazer subsídios à análise do processo
de construção do planejamento pedagógico e utilização dos espaços ajustado às suas motivações (RAMOS,
2010; 2011).

Destacaremos aqui também para encerrar que no prédio da instituição achamos alguns problemas estruturais
principalmente na sala do infantil 1 que o piso da sala está soltando-se do chão, as educadoras relataram que
as crianças quando percebem alguma ponta levantada sentam todas ao redor e começam a puxar o que
contribui ainda mais para as grandes falhas encontradas na sala que foram registradas por nós. Esse fator
nos remete a uma das questões centrais desse artigo que discute a utilização do espaço, é possível perceber
a criatividade das crianças nessas atitudes, devido grande ociosidade presenciada durante a realização da
pesquisa, as crianças são seres produtores de cultura, que inventam e reinventam dentro de suas
possibilidades que no caso é o espaço físico puro e seco que lhes é oferecido.

Outro ponto que nos chamou atenção e queremos dar destaque é que a instituição possui um espaço externo
que é recoberto por grama com alguns arbustos, as janelas das salas do infantil 1 e infantil 3B dão para esse
espaço, mas ele não é utilizado por absolutamente ninguém da instituição, procuramos uma resposta para
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essa questão, no entanto não houve quem pudesse nos dar uma resposta para acalmar nossas angustias, as
respostas que encontramos não passaram de um “não sei” ou “não dá”, a nossa grande inquietação é a não
utilização de um local muito bom para as crianças se movimentarem e estabelecerem uma proximidade com a
natureza.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo esse processo de visitas a instituição procuramos ver a instituição de educação infantil como um
espaço de vivências coletivas entre crianças e adultos, sujeitos participantes e integrantes da instituição de
educação infantil. Podemos constatar que alguns espaços realmente cumprem o papel ao qual se propõem a
fazer, outros simplesmente depende do direcionamento que o adulto educador dá para a utilização daquele
espaço.

Com relação a estrutura física podemos concluir que a instituição possui uma boa estrutura física, que se
utilizada corretamente consegue atender com êxito a necessidade de crianças e adultos que convivem
naquele espaço. É necessário também dar o devido destaque a qualidade dos materiais utilizados na reforma
da instituição e nos perguntarmos se em um ano que é o tempo que a instituição voltou a funcionar no
prédio, é tempo para a deterioração da sala, ou o piso realmente é de uma qualidade inferior?
São questões que devemos questionar ao poder publico, pois uma instituição recém reformada precisando de
reparos é uma forma de jogar o dinheiro do contribuinte no lixo com várias compras de materiais que
deveriam ser comprados uma vez e demorarem um longo tempo para devidas manutenções que não
ocorrem.

Procurando ver a utilização dos espaços das salas da instituição percebemos a necessidade de uma educação
continuada para todos, evitando essa denominação professor e educador lembremos que o educar e o cuidar
são indissociáveis, só assim os educadores conseguiram aproveitar os espaço organizando o tempo e o
espaço de modo flexível que são algumas formas de intervenção que contribuem para o desenvolvimento e a
aprendizagem das crianças 0 à 3 anos (PARÂMETROS DE QUALIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL VOL. 1,
P.16). Os achados apontam também para a importância de a educadora, nas suas relações com as crianças,
mostrar-se atenta as necessidades e motivações do grupo, promovendo a configuração de um espaço
acolhedor para o desenvolvimento das atividades.
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