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RESUMO 

 
Esta pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em 

Educação/PPGE - Formação de Professores da Educação Básica, da Universidade Estadual de 

Santa Cruz, insere-se no campo das políticas educacionais. Apresentou como objetivo geral 

analisar a política de expansão da oferta de vagas para a Educação Infantil no município de 

Itabuna-Bahia, caracterizado pela realidade do partilhamento do espaço do Ensino Fundamental 

com a Educação Infantil. Como objetivos específicos: investigar a formulação e implantação da 

política de expansão de oferta de vagas da Educação Infantil junto a Secretaria de Educação, 

CME, Sindicato do Magistério de Itabuna; analisar as interpretações dos docentes, da Educação 

Infantil, sobre a política municipal de expansão de vagas, examinando a concepção que os 

docentes apresentam sobre a educação infantil e espaços partilhados; analisar que relações as 

docentes estabelecem entre os espaços partilhados e os documentos que os regulamentam para 

pensar a arquitetura da instituição e a finalidade da Educação Infantil; produzir documentário 

sobre a arquitetura escolar e a qualidade dos espaços da educação infantil. Como percurso 

metodológico, optou-se por pesquisa qualitativa, com o uso do Ciclo de Políticas formulado por 

Stephen Ball e Richard Bowe. A análise a partir do Ciclo de Políticas permitiu compreender a 

política educacional no município, desde o contexto da influência (discursos políticos), da 

produção dos textos políticos legais, até o contexto da prática (política de expansão de vagas 

utilizando como estratégia o partilhamento dos espaços). A coleta de dados ocorreu por meio de 

arquivos e documentos oficiais e de entrevista com representantes da Secretaria Municipal da 

Educação (SEC), do (CME), do Sindicato do Magistério de Itabuna (SIMPI). Os principais 

documentos analisados foram subsídios para credenciamento e funcionamento de Instituições de 

educação infantil, como os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de educação 

Infantil; Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 

Educação; Instrução nº 001/2008 da Câmara de Educação Básica do Conselho Municipal de 

Educação de Itabuna - CEB/CME. Ainda como parte do levantamento dos dados, realizamos o 

registro fotográfico de 08 instituições públicas que adotou a política pública de partilhamento de 

espaços. Nessa fase foram aplicados questionários às professoras, com o objetivo de analisar as 

interpretações das docentes sobre a política municipal de expansão de vagas e que relações 

estabelecem entre os espaços partilhados e os documentos que os regulamentam para pensar a 

arquitetura da instituição e a finalidade da Educação Infantil. Os resultados da investigação 

indicaram que: a Educação Infantil não é atendida na íntegra, no município de Itabuna-BA; a 

ausência de avaliações da política implementada interfere na qualidade dos espaços; as 

instituições educativas visitadas apresentaram diversas condições inadequadas que perpassam 

pela violação dos direitos básicos de cidadania e de acesso aos serviços públicos; há uma lacuna 

na formação dos professores, de proposições que ajudem os docentes a interpretar a política no 

cotidiano do seu trabalho; a atuação do CME, no que se refere à política pública de 

universalização da pré-escola, deve ser mais efetiva em prol de uma educação de qualidade para 

os munícipes. Como parte do resultado da pesquisa, o produto foi a produção de um 

documentário sobre a arquitetura escolar e a qualidade dos espaços da educação infantil. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

SER PROFESSOR E PESQUISADOR: TRAJETÓRIA E TENSÕES 

 
 

 
FÁBULA DE UM ARQUITETO 

 
 

A arquitetura como construir portas, 

de abrir; ou como construir o aberto; 

construir, não como ilhar e prender, 

nem construir como fechar secretos; 

construir portas abertas, em portas; 

casas exclusivamente portas e teto. 

O arquiteto: o que abre para o homem 

(tudo se sanearia desde casas abertas) 

portas por-onde, jamais portas-contra; 

por onde, livres: ar luz razão certa. 

 
Até que, tantos livres o amedrontando, 

renegou dar a viver no claro e aberto. 

Onde vãos de abrir, ele foi amurando 

opacos de fechar; onde vidro, concreto; 

até fechar o homem: na capela útero, 

com confortos de matriz, outra vez feto. 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

 
O poema ―Fábula de um Arquiteto‖ de João Cabral de Melo Neto revela a 

tendência que o ser humano tem de fechar-se em si mesmo, se aprisionando, seja 

por medo do que está ―lá fora‖, do desconhecido, seja pela dificuldade de lidar com 

os ―outros‖ e com ―nós outros‖. Devido a sua própria insegurança, a tendência do ser 

humano é fechar-se em espaços cerrados. 

O poeta manifesta a necessidade de abrir portas, colocando o arquiteto como 

autor dessa transformação, sendo sua função no poema reconfigurar espaços, 
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repensando tudo que rodeia o indivíduo, impedindo-o de sentir o ar, negando-lhe o 

direito de viver em um ambiente claro e aberto. 

Como as instituições educacionais fazem parte dessa tessitura social, esta 

pesquisa tenciona estudar as relações da arquitetura com a educação, dando 

visibilidade à instituição pública que atende crianças da educação infantil e ensino 

fundamental no mesmo ambiente físico. Analisa a complexidade e importância do 

espaço, repensando as possibilidades de “construir o aberto; construir, não como 

ilhar e prender, nem construir como fechar secretos diálogos‖. 

Tudo começou assim... Cresci em uma família com muitas professoras, segui 

os passos da minha mãe, em minha casa era comum encontrar livros espalhados 

pela mesa, longos períodos de planejamento, elaboração e correção de atividades. 

Quando tinha oportunidade, inventava um pretexto para visitá-la no local de trabalho 

e vislumbrava a possibilidade de em um futuro próximo me tornar professor. 

Em 1997, conclui o curso de magistério de primeiro grau. Nesse mesmo ano, 

concomitantemente, experienciei a docência em um estágio de complementação 

educacional, por meio de um contrato firmado com a Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia. Através da Diretoria Regional de Educação – DIREC 07 assumi a 

regência de classe de uma turma da quarta série pelo período de seis meses. 

Permaneci por um período de cinco anos como prestador de serviço, no cargo 

de assistente de direção em uma escola da rede pública estadual, que atendia o 

fundamental II, pois no período administrativo de 1997 a 2000, a gestão municipal 

não publicou edital de concurso para provimento de cargo de professor. 

Em 2002, ingressei na rede pública municipal de Itabuna/Bahia, por meio de 

concurso público, para exercer a função de professor classe A, nível I. No município, 

a minha trajetória profissional perpassa por diferentes funções: Assessor Técnico- 

Pedagógico do Departamento de Educação Básica do Ensino Fundamental da 

Secretaria Municipal de Educação (SEC); Gestor Escolar do Ensino Fundamental de 

Escolas Públicas da Secretaria Municipal de Educação (SEC); Articulador do 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) na modalidade urbana; 

Coordenador Pedagógico de uma instituição educacional. 

No ano de 2005, fui aprovado no processo seletivo (vestibular) para cursar 

licenciatura em História pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador – 

FTC, concluindo em 2008. 
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Desde o Ensino Fundamental e Médio já sabia que enveredaria pelas 

Ciências Humanas e Sociais, pois possuía um fascínio pelas relações estabelecidas 

na sociedade, e as condições de desigualdades que permeavam e permeiam essas 

relações. Sempre me interessei pela subjetividade e pelos diferentes vieses 

estabelecidos pela construção histórica e suas distintas interpretações realizadas ao 

longo do tempo, muitas vezes lidas apenas nas entrelinhas. 

O curso de graduação foi marcado por um período crucial de mudança 

curricular, podendo-se até dizer que por uma quebra de paradigma na Educação 

Superior, contemplando o que determina a Lei nº 10.639/03 que altera a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) e estabelece as suas Diretrizes, resgatando 

historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade 

brasileira. Associado a isso o Decreto nº 5.626/2005 determina a garantia da 

inclusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras nos cursos de formação de 

Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério em níveis médio e superior. 

Foi nesse contexto e na defesa desses ideais que vivenciei minha 

licenciatura. Passei a inquietar-me com as situações de exclusões que perpassavam 

alguns segmentos sociais – mulheres, negros, indígenas, quilombolas, pantaneiros, 

ribeirinhos, pescadores, assentados – relegados ao acaso que sofrem todo tipo de 

preconceitos e discriminações. 

Durante toda a graduação participei dos Ciclos de Estudos Históricos, o 

Programa de Formação de Professores – ―Para Ensinar História: o que devo fazer?‖, 

ambos promovidos pela Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, como curso 

de extensão, os Encontros de História Oral do Nordeste, oferecidos pela Associação 

Brasileira de História Oral – ABHO, além dos Encontros com a História, promovido 

pela Faculdade Santo Agostinho, fundamentando a relação com a pesquisa e os 

conteúdos veiculados a sala de aula. 

Ainda na graduação participei como auxiliar de coordenação do curso de 

formação continuada História na sala de aula – ―Oficio de Historiador‖ da empresa 

de consultoria CONSOANTE e da coordenação do I Seminário de Pesquisa e 

Prática Pedagógica - Desafio e Perspectivas da Educação a Distância da FTC - 

Itabuna, representando o segmento aluno, o qual me permitiu vivenciar experiências 

singulares. 

Por atuar na rede pública, lidava com crianças e adolescentes à margem da 

sociedade, com sérias dificuldades e carências visíveis, numa relação próxima e 
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cotidiana. Assim, no ano de 2008, me decidi por fazer um curso de pós-graduação 

Lato Sensu - Especialização em História do Brasil, na União Metropolitana de 

Educação - UNIME. Precisava me aprofundar nesses saberes e fazeres da 

docência, encontrar caminhos para solução de alguns problemas, me angustiava 

com as metodologias e estratégias de ensino que, sobremaneira, não davam conta 

da construção do conhecimento acerca da realidade social vivenciadas por 

educandos e educadores em suas práticas diárias. 

No ano de 2007, fui aprovado em concurso público e passei a atuar na 

regência de classe de uma escola em área de assentamento do MST – Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na zona rural do município de Itajuípe-BA. 

Passei a vivenciar as condições, situações e contingências que envolvem  a 

docência da educação infantil do campo. O envolvimento com o movimento me 

levou à coordenação do Programa de Formação Continuada das famílias em área 

de assentamento, elaborei e sistematizei propostas voltadas para a melhoria da 

qualidade da educação ofertada aos filhos e filhas e aos homens/mulheres que 

residiam no campo. 

A docência na educação do campo e a participação no coletivo de 

educadores do movimento, fez com que eu refletisse sobre os entraves 

orçamentários para a educação infantil, o que emperrava ações técnicas e 

administrativas, considerando ainda que era ofertada no campo; as condições 

objetivas e subjetivas dos profissionais da educação; as proposições do poder 

público municipal, voltadas para a ―melhoria da qualidade‖ da educação ofertada aos 

filhos dos homens e mulheres que residem no campo. 

Diante dessas dificuldades apontadas e a partir da vivência surgiram os 

seguintes questionamentos: Quais determinantes sócio-históricos se fazem 

presentes na efetivação da política pública de educação infantil do campo? Quais 

parâmetros de qualidade são utilizados para avaliar as condições de trabalho da 

educação infantil do campo? O conceito de educando como cidadão de classes 

populares tem influenciado na formulação de políticas, planejamento e gestão 

financeira ao aplicar o valor qualidade aluno na educação infantil do campo? 

A partir de tais reflexões, no ano de 2011, apresentei um projeto de pesquisa 

para a seleção do curso de pós-graduação Lato Sensu de Especialização em 

Educação Infantil ofertado pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, sendo que 

na ocasião, o meu trabalho monográfico buscou compreender as condições de 
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funcionamento da Educação Infantil do campo, suas relações com a qualidade social 

da educação e as possíveis lacunas existentes na formulação de políticas, no 

planejamento e na gestão financeira da educação nesse contexto. 

Essa experiência representou um momento privilegiado da minha formação 

acadêmica, e trouxe possibilidades de análises da dinâmica da educação infantil, 

onde, procuramos apontar os determinantes sócio-históricos que se  fazem 

presentes na efetivação da política pública de educação infantil e verificar 

parâmetros de qualidade que são utilizados para avaliar as condições de trabalho da 

educação infantil do campo, tendo como lócus da pesquisa o município de Itajuípe- 

BA. 

No período de 2011 a 2014, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

– UESB, ministrei as disciplinas Organização da Educação Infantil e Projeto 

Interdisciplinar para Educação Infantil no Plano Nacional de Formação de 

Professores – PARFOR. Lecionando para os alunos de graduação do curso de 

Pedagogia – atuação que demanda o aprendizado constante de novas metodologias 

de ensino que possibilitem troca de conhecimento com os discentes, bem como, o 

ensino dos conceitos basilares que norteiam a disciplina sob minha 

responsabilidade. 

Ao retornar da especialização assumi, no ano de 2013, a assessoria 

pedagógica da Secretaria de Educação do município de Itacaré/BA, coordenando a 

educação infantil e o programa de formação continuada. A proposta fora 

sistematizada em dois momentos distintos: o primeiro momento configurava-se em 

encontros presenciais, mediados pelo professor-formador, com reflexão da prática, 

estudo, aprofundamento teórico, oficinas e laboratório de experiências voltadas às 

temáticas, visando aprimoramento de habilidades e técnicas que darão suporte ao 

trabalho desenvolvido nas instituições de ensino de Educação Infantil. 

O segundo momento constava de formação em contexto escolar, com 

encontros de estudo estruturados pela coordenação da formação, aplicados por um 

orientador de estudos (preferencialmente o coordenador pedagógico das unidades 

educativas de ensino), voltados para pesquisa/leitura, complementares dos temas 

abordados nos encontros formativos. 

Paralelamente, ministrei cursos e palestras, desenvolvendo temáticas ligadas 

a educação infantil, para empresas de consultoria pedagógica em quatro municípios 

do Sul da Bahia. 
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Em 2015, ingressei como aluno especial no Programa de Formação de 

Professores da Educação Básica (PPGE) da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) – Mestrado Profissional em Educação para cursar disciplina Gestão de 

Espaços Públicos e Relação com a Comunidade. 

Essa experiência permitiu (re)pensar a minha atuação profissional à frente da 

gestão de uma escola pública da educação básica, no que tange às funções do 

conselho escolar e a participação da comunidade para melhoria da qualidade social 

da educação. 

No semestre seguinte, fui aprovado como aluno regular do PPGE o que 

possibilitou meu ingresso no Grupo de Pesquisa Políticas Públicas e Gestão 

Educacional/PPeGE do Departamento de Ciências da Educação da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (DCIE/PPeGE/UESC). Estudávamos e refletíamos sobre a 

literatura científica, metodologia de pesquisa, objeto/sujeito da pesquisa, categorias 

de análises, elementos imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa 

científica. 

A proposta temática desse grupo de pesquisa está inteiramente associada à 

trajetória profissional, no que tange ao exercício da minha prática laboral. Além 

disso, a minha participação nesses contextos vem configurando-se como 

oportunidade de transversalizar academicamente duas vertentes desafiadoras e 

fundamentalmente importantes para uma atuação mais crítica e efetiva nos espaços 

públicos em que atuo – vislumbrar e praticar um modelo de gestão, para esse 

contexto, pautado em diretrizes que promovam a integração com o entorno 

comunitário. Para tanto, acredito que a fundamentação teórica e metodológica 

aplicada no grupo de pesquisa é de grande relevância e complementa os 

conhecimentos que estão sendo construídos nas disciplinas curriculares do 

mestrado profissional. 

Desse contexto, o interesse por pesquisar o espaço escolar é fruto de 

movimentos vivenciados na atividade laboral, mas especificamente em duas 

experiências distintas: na formação de professores no município de Itacaré-BA; e à 

frente da gestão de uma escola do sistema municipal de educação de Itabuna-Ba. 

Apesar de cada atividade ter características singulares, ambas as experiências 

foram decisivas para reflexão sobre as relações da educação com o espaço escolar. 

As ações especificamente desenvolvidas durante o programa de formação 

continuada da Secretaria de Educação e Cultura do município de Itacaré previa 



23 
 

 
 

 

momentos de acompanhamento, circunstanciadas por visitas às instituições públicas 

de educação infantil. Nessas ―idas e vindas‖, por vezes testemunhei a realidade 

dessas instituições, onde era comum encontrar espaços inadequados para o 

desenvolvimento das diversas atividades: pedagógicas, ludo-recreativas, descanso, 

higiene das crianças, até mesmo espaço para ministrar a própria formação. 

Ao mesmo tempo, pude observar barreiras arquitetônicas enfrentadas 

cotidianamente pelas crianças da Educação Infantil – Fase II1 (quatro e cinco anos), 

matriculadas em uma escola pública do sistema municipal de educação de Itabuna- 

BA, construída e preparada para atender alunos do Ensino Fundamental. Embora 

reconhecêssemos que tais medidas perpassavam pela política de expansão da 

oferta de vagas no município, a equipe gestora buscava alternativas para minimizar 

o impacto dessa experiência para as crianças pequenas, sendo que para algumas 

esse era o primeiro contato com uma instituição educativa, primeiro espaço coletivo 

fora do contexto familiar. 

Nesse sentido, ao referir-se a identidade do atendimento na Educação Infantil 

o Parecer CNE/CEB/nº20/09, ao citar o Art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional afirma 

 
Do ponto de vista legal, a Educação Infantil é a primeira etapa da 
Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da 
criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico, afetivo, 
intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da 
comunidade (Parecer CNE/CEB/nº20/09d, p.3). 

 
Reconheci a possibilidade de tomar o espaço como objeto de pesquisa, 

aprofundando os conhecimentos e concentrando os estudos nas políticas públicas 

que regulamentam os critérios de atendimento das instituições públicas de educação 

que abrigam crianças da educação infantil e ensino fundamental no mesmo espaço 

físico. 

O resultado dessas interlocuções com os cursistas/professores da educação 

básica, meus pares e as crianças da instituição onde atuei como gestor, bem como 

professores e colegas de turmas durante a participação como aluno especial, do 

PPGE/UESC e do Grupo de Pesquisa PPeGE/UESC configuraram-se em 

confabulações necessárias e possíveis entre a arquitetura e a educação, uma vez 

 
 

1 Nomenclatura utilizada pelo setor de organização escolar da Secretaria Municipal de Educação de 
Itabuna/Ba para definir o agrupamento de crianças de quatro e cinco anos. 
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que essas áreas estão diretamente relacionadas na minha formação acadêmica e 

atuação profissional. 

Assim, destacamos como questão de pesquisa: Quais estratégias o poder 

público municipal de Itabuna-BA vem adotando ao implementar os espaços 

partilhados como mecanismo da política de expansão de vagas da educação 

infantil? Os mecanismos adotados pelo governo municipal estabelecem critérios de 

qualidade e os padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento adequado 

das instituições de Educação Infantil ao aprimorar sua política de atendimento? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a política de expansão da oferta de 

vagas para a Educação Infantil no município de Itabuna-BA, por meio do 

partilhamento do espaço do Ensino Fundamental com a Educação Infantil. 

Perante o exposto, apresentamos como objetivos específicos: 

 investigar a formulação e implantação da política de expansão de oferta de 

vagas da Educação Infantil junto a Secretaria de Educação, Conselho 

Municipal de Educação, Sindicato do Magistério Público Municipal de Itabuna; 

 analisar as interpretações dos docentes, da Educação Infantil, sobre a política 

municipal de expansão de vagas, examinando a concepção que os docentes 

apresentam sobre a educação infantil e espaços partilhados; 

 analisar que relações os docentes estabelecem entre os espaços partilhados 

e os documentos que os regulamentam para pensar a arquitetura da 

instituição e a finalidade da Educação Infantil; 

 produzir documentário sobre a arquitetura escolar e a qualidade dos espaços 

da educação infantil. 

Como percurso metodológico, optou-se por pesquisa qualitativa, como o uso 

do Ciclo de Políticas como referencial da pesquisa. Método para análise de políticas, 

formulado pelos sociólogos Stephen Ball e Richard Bowe, utilizado em diferentes 

contextos, como referencial teórico-analítico para estudo das políticas educacionais. 

O Ciclo de Política sugere um modelo de análise da política que envolve cinco 

contextos: contexto de influência, contexto da produção de textos, contexto das 

práticas, contexto dos resultados e o contexto das estratégias políticas. Contudo, 

não é objetivo desta pesquisa examinar a política a partir dos cinco contextos. 

A análise a partir do ciclo de políticas, levará em consideração três contextos 

para examinar a política educacional no município de Itabuna-BA: o contexto da 

influência (discursos políticos), a produção dos textos políticos legais e o contexto da 
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prática (política de expansão de vagas, utilizando como estratégia o partilhamento 

dos espaços) e a Portaria que cria a política de expansão de vagas para a pré- 

escola. 

Assim, a metodologia de análise adotada parte dos documentos oficiais, como 

a Constituição Federal/1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/1996, o Plano 

Nacional de Educação/2014. Realizamos também, análises das diretrizes, 

programas, textos e ações governamentais pertinentes à Política Nacional de 

Educação Infantil, bem como documentos e registros do Sistema Municipal de 

Educação de Itabuna-BA (Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Estudo da 

Demanda, Dados Estatísticos, Atas). 

Em seguida, a análise de entrevistas obtidos através da realização de 

entrevistas com: gestores e gestoras da SEC, presidente do CME, presidente do 

sindicato municipal e entrevistas semiestruturadas com professoras de instituições 

de educação infantil da rede pública municipal que partilham espaços. 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: 

O capítulo 1, “Arquitetura e Educação: confabulações possíveis e 

necessárias” tomará como objeto de reflexão a historiografia dos repertórios 

tipológicos das edificações educacionais, a estrutura da educação brasileira para 

atendimento às crianças, o esforço por mudanças na estrutura física, os projetos 

arquitetônicos de diferentes períodos, as mudanças e suas finalidades, abordagens 

peculiares que referenciam elementos arquitetônicos e/ou interesses políticos. 

O capítulo 2 -“O espaço escolar no contexto da legislação brasileira”, 

apresenta reflexões sobre a regulamentação legal para o atendimento em 

instituições de educação infantil, tomando por base os caminhos apontados pelos 

documentos legais produzidos pelo governo federal. 

O capítulo 3 - “Percurso teórico-analítico-metodológico”, apresenta o 

percurso teórico-analítico-metodológico, em seguida exibimos uma breve 

contextualização histórica do município de Itabuna/BA e os critérios de inclusão do 

mesmo como campo de pesquisa. 

O capítulo 4 – “A política de expansão de vagas da educação infantil no 

município de Itabuna”, aborda as principais reflexões e análises sobre o tema, 

apresenta os dados da pesquisa, da ênfase aos fatores que influenciaram a 

implementação da política pública de expansão de oferta de vagas para a educação 

infantil no município de Itabuna. Aponta os desafios enfrentados pelas instituições de 
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educação infantil que partilham o espaço com o ensino fundamental. Nas 

Considerações Finais, retomo os objetivos da pesquisa, apresentando além dos 

resultados obtidos, alguns apontamentos para (re)significação dos espaços 

averiguados, frente a política de expansão de vagas do município de Itabuna-BA. 



27 
 

 
 

 

CAPÍTULO 1 - ARQUITETURA E EDUCAÇÃO: CONFABULAÇÕES POSSÍVEIS E 

NECESSÁRIAS 

 
1.1 O ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE REVELAM AS PESQUISAS? 

 
 

Quando criança, interagimos com outras crianças em diferentes espaços. 

Caso a infância tenha ocorrido no contexto urbano, é possível rememorar as 

brincadeiras de rua, as idas ao clube nos fins de semana, a pelada no campinho 

improvisado do bairro, o barracão da associação de moradores para participar das 

manifestações culturais, o parque de areia na pracinha do centro da cidade. Mas, 

caso o contexto seja o campo, tem-se os banhos de rios, as gangorras armadas no 

curral, o esconde-esconde na casa de farinha, as brincadeiras de roda e as histórias, 

contadas à noite no terreiro em frente a casa, aquecidas por uma grande fogueira. 

Ao revisitar essas experiências percebemos como é importante os espaços 

sociais para a infância, com seus produtos, ideias e formas de pensar. É o formar da 

identidade e o brotar de nossas raízes, mais que lugares de convivência e espaços 

partilhados, se tornaram testemunhas da nossa história, palco de um passado que 

nunca será esquecido. 

Campos-de-Carvalho (2008) assevera que as pessoas organizam o espaço 

de uma maneira ou outra, de acordo com seus objetivos e pressupostos sobre os 

usuários, construídos com base em expectativas socioculturais. E diante desse 

argumento, expõe que 

 
Portanto, ao organizar de um modo ou outro um determinado espaço, 

entram em jogo as significações das pessoas que gerenciam aquele 

contexto. A organização espacial, então, sempre está comunicando aos 

usuários daquele espaço mensagens, tanto diretas, ao facilitar ou impedir 

determinadas atividades, como simbólicas, sobre a intenção e valores das 

pessoas que gerenciam aquele determinado contexto (Campos-de- 

Carvalho, 2008, p.26). 

 
Observa-se que o espaço não tem uma definição única, os conceitos têm 

diferentes significados, historicamente definidos, como sublinha Santos 

 
(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que 
ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita 
entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis coletiva 
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que reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui pelo movimento da 
sociedade total (1978, p. 171). 

 
Dessa forma, o que se pensa quando falamos de espaço na educação, 

sobretudo na Educação Infantil? Por que o espaço é tão negligenciado nas 

instituições de educação? Quais as consequências da invisibilidade do espaço para 

Educação Infantil? Quais concepções fundamentam a representação do espaço 

como elemento neutro? O que apontam as pesquisas sobre o espaço na Educação 

Infantil? 

Na tentativa de buscar tais respostas levantamos 12 trabalhos sobre 

arquitetura e educação infantil, dentre os quais cinco foram selecionados a partir dos 

descritores inseridos na busca digital, contudo apenas 03 foram analisados. Duas 

dissertações de mestrado foram excluídas, pois não as localizamos na biblioteca 

depositária indicada pela Plataforma Sucupira. 

Nossas fontes foram os resumos disponíveis no banco de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), bem como artigos publicados nos Grupos de Trabalho - GT 07 - Educação 

de Crianças de 0 a 6 anos e no GT 05 - Estado e Política Educacional da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED. 

Para inclusão dos textos da CAPES, ANPED e GT 05 / GT 07 utilizamos os 

seguintes critérios: título, resumo, palavras-chave de teses ou dissertações 

posteriores à promulgação da Lei nº 11.494/2007 do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb2. 

A criação do Fundeb caracteriza uma intervenção econômica do Estado. 

SANTOS (2015) afirma que a CF/88 e a LDB/96 definiram o princípio da 

descentralização administrativa, dispondo sobre a responsabilidade de cada ente 

federado com a educação, sendo que a incumbência da União é prestar auxílio 

técnico e financeiro. Dessa maneira, a Emenda Constitucional nº 53/07 que alterou o 

Fundef e institui o Fundeb com o objetivo de fazer uma distribuição mais equânime e 

promover a equidade, configurando-se como a atual estrutura de financiamento da 

educação brasileira. 

 
 
 

2 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação Básica. 
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Nesse sentido, delimitamos como espaço temporal da pesquisa o contexto 

que compreende os anos entre 2007 a 2015, por considerar que a partir da criação 

do Fundeb, esta etapa educacional passou a receber sistematicamente 

financiamento, embora reconheçamos que sua implantação apresentou avanços e 

limites. Não se pode desconsiderar que, consequentemente, os municípios 

ampliaram as possibilidades de acesso e de maior abrangência da educação infantil 

com o Fundeb. 

Para realizar o levantamento bibliográfico se fez necessário mapear as 

pesquisas nacionais que tivessem aderência com o objeto de pesquisa, 

possibilitando a aproximação com o que se pretende estudar. Por se tratar de busca 

digital, estabelecemos a partir do resumo as palavras-chave: espaço, arquitetura 

escolar, espaços partilhados como descritores para delimitar a busca no banco de 

teses e dissertações da CAPES, tais palavras definiram a inclusão dos trabalhos 

pesquisados. Para regular as buscas associamos a palavra educação infantil, 

delimitando o resultado e evitando o distanciamento do objeto de estudo. 

É possível afirmar que do ponto de vista quantitativo a busca não alcançou o 

objetivo desejado, apesar de estabelecermos o espaço temporal de oito anos, 

período mais recente das publicações, averiguou-se a incipiência dos trabalhos na 

temática que é objeto de estudo dessa dissertação, principalmente ao incluirmos a 

palavra-chave espaços partilhados como objeto de estudo. 

O levantamento apresentou um número de produções escasso, conforme 

evidencia o quadro abaixo. 
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Quadro 1 – Relação do levantamento do Banco de Teses e Dissertações – CAPES (2007 a 
2015) 

Banco de Teses e Dissertações – CAPES 

Combinação de descritores Período Nível da 
pesquisa 

Total de 
pesquisas 
localizadas 

Espaço, educação infantil 2007 a 2015 Mestrado 3 

2007 a 2015 Doutorado 0 

Arquitetura escolar, educação infantil 2007 a 2015 Mestrado 4 

2007 a 2015 Doutorado 2 

Espaços partilhados, educação infantil 2007 a 2015 Mestrado - 

2007 a 2015 Doutorado - 

Educação infantil, espaço 2007 a 2015 Mestrado - 

2007 a 2015 Doutorado - 

Educação infantil, arquitetura escolar 2007 a 2015 Metrado 3 

2007 a 2015 Doutorado - 

Educação infantil, espaços partilhados 2007 a 2015 Metrado - 

2007 a 2015 Doutorado - 

Total 12 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base nos dados eletrônicos da CAPES, 2015. 

 

 
Nesse levantamento, nota-se que as pesquisas não conseguem alcançar a 

realidade educacional, quando se trata dos espaços de atendimento a educação 

infantil. Dessa forma, o objeto de estudo configura-se, ainda, como uma lacuna com 

a urgente necessidade de aprofundar os conhecimentos da realidade dos 

estabelecimentos educacionais brasileiros. Desconsideramos todos os trabalhos 

encontrados que não fizeram articulação entre espaço e educação infantil. 

Outro fator a ser considerado é que durante o levantamento encontramos 

elevado número de dissertações e teses nos programas de pós-graduação em: 

Arquitetura e Arquitetura e Urbanismo, totalizando cinquenta por cento das 

produções pesquisadas. Esse número se torna ainda mais significativo, se  

tomarmos como base o fato de que das cinco dissertações analisadas, três se 

concentram na área da Arquitetura. 
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Gráfico 1 – Pesquisas (2007-2015) - Banco de teses e dissertações da CAPES 

Fonte – Dados elaborados pelo autor e criado a partir do conjunto de trabalhos selecionados que 
compõem o corpus de análise, 2015. 

 

Como o levantamento visava coletar elementos relevantes para o estudo, o 

que tem sido e o que ainda precisa ser pesquisado na temática, utilizamos como 

instrumento de análise: o título, o resumo e as palavras-chave. 

Por se tratar de dissertações de mestrado, considerando serem os títulos 

sínteses de pesquisas concluídas, analisamos sua composição, nos itens 

pesquisados encontramos predominância para termos variados das expressões: 

arquitetura escolar, espaço, infantil. Dois dos títulos expressam explicitamente a 

arquitetura como instrumento da política pública em educação. 

Nesse levantamento, três principais e importantes abordagens foram 

verificadas nos resumos: 

 a arquitetura e educação utilizadas como política de governo, tanto no que se 

refere à padronização de um modelo único, quanto à proposta de ampliação 

de vagas. Desse modo, os estudos apresentam como diferentes estâncias do 

governo e articulam os termos em função de uma política de expansão de 

vagas, associado ao discurso da qualidade, do melhor atendimento e conforto 

dos usuários, na perspectiva de edificações moduladas; 

 a priorização de projeto arquitetônico padronizado, a sua implantação e os 

reflexos recorrentes de sua inserção nos contextos urbanos, bem como a 
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dificuldades dos municípios aderirem determinado tipo de projeto, devido à 

escassez de terrenos com dimensões adequadas; 

 como os espaços das instituições são configurados pelos agentes e as 

relações que ali estabelecem, dando especial atenção à importância de ouvir 

os professores durante a construção ou reforma das instituições, 

considerando suas experiências como usuários reais daqueles espaços. 

Destacando como percebem os espaços das instituições onde trabalham e a 

relação destes com a prática pedagógica. 

Por fim, dos resumos analisados não encontramos dissertações ou teses de 

doutorado que apresente similaridade com o objeto de estudo dessa dissertação. 

 
 

1.2 HISTÓRICO ACERCA DA ARQUITETURA EDUCACIONAL NO BRASIL: 

ALGUNS ASPECTOS 

 

 
1.2.1 Repertório tipológico das edificações educacionais: do descobrimento aos dias 

atuais 

 
O ―descobrimento‖ do Brasil é um dos momentos marcantes das grandes 

navegações. Considerada como pré-capitalismo, a expansão marítima comercial 

europeia configurou-se como a primeira fase do sistema econômico capitalista. A 

expansão de novas terras foi sendo associadas às negociações mercantis, com isso 

as grandes navegações assumem um caráter não apenas de investimento de 

capital, lucros e negócios, pois à medida que as monarquias absolutistas se 

lançaram nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, o aparato estatal montado tinha 

como finalidade cumprir dois objetivos: traçar novas rotas comerciais; expandir seus 

territórios subjugando outros povos, assumindo o monopólio dos recursos naturais e 

consequentemente das suas riquezas. 

Com a chegada dos portugueses à costa marítima do atual nordeste 

brasileiro, lamentavelmente estabeleceu-se a famigerada política da metrópole que 

explora economicamente a colônia. Além do fato já registrado pela história oficial no 

que diz respeito à exploração do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, outro 

importante aspecto histórico é que com a chegada do colonizador, além de efetivar a 
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exploração econômica, estabeleceu-se também o domínio de uma civilização sobre 

outra. 

Embora a historiografia indique que a chegada dos portugueses ao Brasil 

tenha ocorrido devido ao acaso. O mesmo não se pode afirmar da presença do clero 

nas embarcações. Convenhamos que fossem muitos ―acasos‖ nessa lucrativa 

viagem. O projeto de colonização das novas terras estava em andamento, e a 

relação entre Estado e Igreja configurava-se como uma das ferramentas para 

executá-lo. Em consequência da aliança com a coroa portuguesa, a igreja católica 

assume o controle total da educação colonial, sendo que no século XVI os 

missionários jesuítas, criaram a primeira escola na cidade de Salvador. 

Costa et al, (2014) afirma que as construções dos jesuítas vão além de serem 

meros abrigos para as atividades educativas, agregando outros condicionantes, 

como as experiências vivenciadas entre os indivíduos utilizadores de seus espaços, 

cujos comportamentos e aprendizagens estão diretamente ligados aos propósitos 

políticos e valores dos colonizadores e da Igreja Católica. Os estudos de 

Kowaltowski (2011) complementam, ao referir-se a existência de um sistema 

unificado para todo o território nacional, que estabelecia um padrão pedagógico e 

arquitetônico voltado para a educação religiosa. 

No período em que os jesuítas estavam no Brasil foram criados inúmeros 

espaços destinados ao ensino, construídos segundo padrões de arquitetura 

europeia. Desde as edificações dos jesuítas, a arquitetura escolar sofreu diversas 

transformações, incorporando o percurso das mudanças sociais e dos interesses e 

necessidades políticas que emergem em diversos contextos. 

Bandeira e Lucena (2014) com base em Escolano aponta que no Brasil o 

espaço-escola, na segunda metade do século XIX, incorporou assim como as 

demais construções da sua época, a preocupação com a higiene e, posteriormente, 

com o conforto e a tecnologia. Essa mudança foi impulsionada pelas inovações 

pedagógicas, como também pelas exigências advindas da sociedade, por meio do 

industrialismo e do positivismo científico, o que reforça o aspecto cultural (e 

pedagógico) do prédio escolar. 

E também sobre esse aspecto Costa et al, (2014, p.8) reforça 

 
É no século XX, que as construções educacionais brasileiras passaram a 
sofrer a influência dos preceitos do modernismo, cujas próprias ações e 
pensamentos ideológicos nasceram muito antes, na Era moderna, 
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fortalecendo-se a partir da Revolução Industrial, e promovendo 
transformações sociais, comportamentais, culturais, tecnológicas, 
urbanísticas, territoriais, estéticas, dentre outras, que se deram 
primeiramente na Europa. 

 
As primeiras iniciativas de industrialização, o princípio do processo de 

urbanização e, por conseguinte, a necessidade de novas demandas por educação 

revela a necessidade de uma nova concepção de que os prédios devem ser 

planejados. Como consequência, estabeleceram-se diretrizes na tentativa de 

padronizar a construção de escolas públicas em todo país. 

Os propósitos educacionais oriundos desse ideário republicano estão 

pautados nos postulados iluministas de progresso e modernidade para diversos 

setores da sociedade, incluindo a arquitetura escolar. A ideia é abandonar  a 

analogia com os templos religiosos medievais europeus, fato que ocorreu com as 

construções escolares na época do Império. 

Kowaltowski (2011), Costa et al, (2014), Bandeira e Lucena (2014) descrevem 

a arquitetura da Primeira República como neoclássica, com a prevalência de prédios 

imponentes, sinuosos, com eixos simétricos e elementos clássicos. A função 

simbólica da escola, sua aparência e localização está intrinsicamente ligada ao 

momento político, à maioria dos edifícios escolares ficava em áreas contíguas às 

praças, como referência do poder, o lugar de formação do cidadão republicano teria 

que ser percebido e compreendido como tal. 

A Escola Normal e os Grupos Escolares são os primeiros registros de 

edificações escolares para fins exclusivamente educacionais. A arquitetura escolar 

desse período ostentava status de elementos representantes e divulgadores da 

influência das elites sócio-políticas. A disposição arquitetônica relaciona o poder e o 

saber, e o prédio escolar é organizado pela disciplina, como espaço de controle, a 

exemplo da entrada principal, ter acesso diferente para meninos e meninas 

(CARVALHO, 2009). 

Facilidade construtiva e economia financeira, essas duas premissas marcam 

as transformações nas edificações educacionais na primeira metade do século XX. 

Com o contexto da expansão das forças produtivas e o aumento da população, a 

educação escolar passou a ser visada como um instrumento fundamental de 

inserção social, nesse sentido o aumento da demanda por escolas é caracterizado 

pela necessidade de construir com rapidez um grande número de edifícios e a baixo 

custo (Kowaltowski, 2011). O aumento da demanda no mercado de trabalho por 
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profissionais escolarizados imprimia a necessidade de edificar depressa e com 

pouca verba. 

A nova arquitetura abandona as ornamentações, apostando no viés da 

racionalidade, os projetos prezavam pela simplicidade, funcionalista. Kowaltowski 

(2011) afirma que essa nova arquitetura racionalista tem como principal 

característica a linguagem formal sem ornamentação, de forma simples e bem 

geométrica, com aberturas predominantemente horizontais. 

Costa apud Carvalho (2009) destaca que apareceram novas funções e outros 

ambientes, além das divisões internas anteriores, as quais continham apenas salas 

de aulas e que estas ganharam mais mobilidade interna, deixando de ter as mesas 

dos alunos fixadas ao chão. 

Nesse contexto, novos ideais de educação começaram a ser considerados na 

concepção dos projetos. As salas de aula deveriam ser amplas, claras e bem- 

ventiladas, recebendo atenção diferenciada, concebida como espaço elaborado para 

a eficiência da aprendizagem. Bandeira e Lucena (2014, p.5) afirmam 

 
A Pedagogia Tradicional centrava-se na figura do professor. O como  
ensinar era uma das diretrizes pedagógicas dos tradicionais. A preocupação 
da Pedagogia Nova, diferentemente da Tradicional, era fazer da criança o 
centro da aprendizagem. O como aprender para a Pedagogia Nova era o 
eixo a ser focado. A escola tinha que ser um espaço pleno, alegre, 
acolhedor, que possibilitasse a infra-estrutura necessária para uma 
educação em tempo integral. 

 
É possível afirmar que tanto a sociedade, quanto educadores, influenciados 

por ideias norte americanas, buscavam novas alternativas para a educação das 

massas, praticando a defesa da universalização da escola pública, laica e gratuita; a 

educação como elemento remodelador do país na construção de uma sociedade 

moderna e democrática; o investimento de 10% da arrecadação tributária dos 

municípios em educação, construção e manutenção de prédios escolares 

(KOWALTOWSKI, 2011). 

O projeto arquitetônico das edificações escolares é reconhecido como um 

importante componente dessas transformações, ainda assim, mesmo com toda a 

preocupação em se ter espaços mais adequados, apesar da ordem e o controle não 

serem tão valorizados quanto outrora, não construindo os acessos separados entre 

meninos e meninas, extinguindo a segregação de gêneros, percebe-se a 

intencionalidade implícita de controle, feitos principalmente pela setorização dos 
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usos, os quais condicionam os deslocamentos de forma organizada e direcionada, 

assim como pelo posicionamento dos setores administrativos, que estão 

intermediando os demais espaços internos e ficando estrategicamente no centro da 

edificação (COSTA, 2014). 

As transformações políticas, econômicas e sociais ocorridas no Brasil no final 

da década de cinquenta e início da década de sessenta exigiram uma nova 

concepção de arquitetura, o cenário apresentava em uma ponta verbas limitadas, na 

outra, o aumento da demanda por novas escolas. 

O país enfrentava um declínio nas suas possibilidades de crescimento, crise 

justificada pelo processo de industrialização e urbanização resultante do Governo 

Juscelino Kubitschek (1956-1961). Como consequência, em termos demográficos, o 

crescimento populacional das cidades aumentou, passando a ter mais pessoas 

vivendo nas cidades que no meio rural. 

As mulheres ingressaram no mercado de trabalho urbano e as famílias 

passaram a dispor de menos tempo para se dedicar aos filhos. As famílias mais 

pobres passaram a vislumbrar o ideal da escola como espaço a ser ocupado pelos 

filhos da classe trabalhadora (OLIVEIRA et al, 2012). Como a verba era limitada, a 

demanda escolar passa a ser um problema, a necessidade de expansão de vagas 

na rede de ensino público era latente, a própria legislação (Lei nº 5.692/71) atribui ao 

Estado a responsabilidade pelo Ensino Fundamental, diante das expectativas do 

aumento da rede de escolas os elementos pré-fabricados surgem como uma 

possiblidade de equacionar o problema. 

A política governamental de diminuir custos e prazos de construção optou 

pela modéstia dos materiais empregados. Como ressalta Kowaltowski (2011), o 

poder econômico criou regras e padrões para as configurações arquitetônicas e para 

o processo de edificações. Ainda segundo a autora 

 
Para vencer esses desafios, o novo sistema de construções escolares era 
simplificado, distribuído em um grande corredor que dá acesso as 
dependências escolares, com paredes de alvenaria de blocos aparentes de 
concreto; o teto de laje pré-moldada, com cobertura de telhas fibrocimentos 
(KOWALTOWSKI, 2011, p. 90). 

 
Retomando a possibilidade de ampliação e simplicidade do projeto 

Kowaltowski apud Soares (1995) destaca 
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Além de racionalizar a construção escolar, criou-se o módulo ―embrião‖ 
(composto de duas a seis salas de aula; direção e administração; sanitários 
e quadras de esporte) e espaço previsto para futuras ampliações. 
Simplificava-se o padrão construtivo para um entendimento mais rápido à 
constante demanda de novas escolas, ampliações ou reformas 
(KOWALTOWSKI apud SOARES, 1995, p. 91). 

 
No município de Itabuna é comum encontrarmos prédios escolares 

inaugurados na década de noventa com características que segue o padrão 

salientado pela autora. A exemplo da planta baixa de uma instituição, fundada na 

década de noventa, do sistema público municipal de ensino onde atuei como gestor 

escolar no período de 2013 a 2015. 

 
Figura 1 - PLANTA BAIXA Escola Genival Correia de Almeida 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.3 

 
 

A partir dos anos noventa, o processo de edificações escolares é regido por 

contratos de obras públicas, o que necessariamente envolve a presença de 

 

3 Elaborado como parte integrante das atividades desenvolvidas na disciplina Gestão de Espaços 
Públicos e Relação com a Comunidade, do Programa de Formação de Professores da Educação 
Básica, Mestrado Profissional em Educação, UESC, 2015. 
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escritórios terceirizados. Há uma forte crítica dos projetistas no que se refere a Lei nº 

8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, 

utilizando como critério menor preço (art. 45 §1º alínea I), 

 
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão 
de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade 
com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato 
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, 
de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle. 
§ 1o Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 
modalidade concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração determinar que será vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou 
convite e ofertar o menor preço. 

 
Kowaltowski apud Ferreira e Melo (2006) afirma ainda que os projetos 

contemporâneos apresentam aspectos arquitetônicos que fogem do convencional 

estabelecido, sendo possível identificar quatro tipologias predominantes: escolas 

compactadas e verticais; escolas horizontais com a quadra em seu centro; escolas 

dispostas e mais de um volume; escolas longitudinais. 

 
1.2.2 A ideia da escola como lugar: configurações e aprimoramentos 

 
 

Os estudos da história da evolução dos prédios escolares apresentaram 

considerações técnicas sobre o projeto arquitetônico, revelando ainda que as 

edificações educacionais, no país, são condicionadas aos aspectos das 

transformações sociopolíticas e econômicas. De acordo com Moreira (2000), na 

leitura das fachadas e ambientes dos edifícios escolares é possível verificar não 

somente a técnica construtiva de um determinado período, mas a cultura e a 

atenção dada à educação escolar pelo poder público. 

No entanto, os teóricos estudados não se referem à possibilidade de 

participação da comunidade educacional no processo de elaboração e avaliação 

desses espaços. Embora reconheçam que as crianças, corpo docente, corpo 

administrativo, familiares sejam os seus principais usuários. Não existem registros 

históricos de mecanismos de escutas, seja através de técnicas visuais, 

materializados em formas de fotografias da escola, ou ainda através de instrumentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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metodológicos, a exemplo do ciclo de cultura. Conclui-se o projeto do prédio escolar 

e ponto final. 

O prédio escolar influencia no julgamento que a sociedade faz sobre o nível 

de educação das Instituições, utilizando critérios como: localização; aparência; 

estrutura física do prédio; formas de organização do espaço; distribuição das salas 

no que se refere a acesso, iluminação, mobilidade; presença ou ausência de áreas 

recreativas; se constituem em características que determinam a 

classificação/rotulação dos estabelecimentos pela sociedade. 

Conforme Lima (1995) é o prédio da escola que estabelece concretamente os 

limites e as características de atendimento. E é ainda esse objeto concreto que a 

população identifica e dá significado. Daí a importância de questionarmos: qual o 

meio físico mais propício para desenvolver um projeto de aprendizagem? 

É provável que nem todos saibam, mas já existiu um tempo em que era muito 

comum a educação sem escolas, não havia professores e o meio ambiente em seu 

conjunto era um contexto permanente de formação. É a partir do século XVII que 

vemos a Escola surgindo enquanto instituição, nos moldes em que a conhecemos 

atualmente (HARPER et al, 1980). 

Ainda é muito comum em sociedades tribais encontrarmos práticas  

educativas que consistem na interiorização de valores e comportamentos. Aprende- 

se fazendo, o que tornava inseparável o saber, a vida e o trabalho. O processo de 

aquisição do conhecimento é experiencial, materializado na concretude das 

vivências, partilhado na confecção de artefatos, em festa da colheita, nas narrativas 

históricas dos ancestrais, nos ritos de passagem que marcam mudanças de status 

de uma pessoa no seio de sua comunidade, não existindo necessidade de uma 

instituição específica para isso (HARPER et al, 1980). 

Ainda de acordo com os autores, foi somente a partir da Idade Média que, na 

Europa, a educação se tornou produto da escola e um conjunto de pessoas (em sua 

maioria religiosas) especializou-se na transmissão do saber. A atividade de ensinar 

passou então a desenvolver-se em espaços específicos, cuidadosamente isolados 

do mundo do adulto, sem qualquer relação com a vida de todo dia. 

Nasce a escola!!! A ideia de um espaço específico para o ensino de alunos 

sob a direção de professores. Na Europa no século XIX, a escola surge como 

disciplinadora da ordem social. Formalmente, a instituição escolar definiu-se a partir 

da revolução industrial, que trouxe novas demandas de organização social, 
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imprimindo os valores de obediência, para transformar a escola em um espaço de 

vigilância, de hierarquia das funções, a fim de possibilitar o controle do trabalho. 

Para tanto, ela é considerada um suporte, pela pontualidade e pela organização do 

tempo, imposto pela indústria (KOWALTOWSKI, 2011). 

No Brasil, no caso das zonas rurais, incialmente as escolas funcionavam em 

espaços improvisados, adaptados para abrigar a aula. Sua localização era próxima a 

uma capela ou na própria capela – espaço social privilegiado na comunidade – ou, 

então, em salas e residências familiares (de pais de alunos ou dos próprios 

professores), eram lugares emprestados ou alugados (LUCHESE, 2012). 

Diferente do processo de consolidação das escolas na Europa, o processo de 

constituição das escolas brasileiras (criação e funcionamento) se deu no período em 

que a economia do país era essencialmente agrária, a maior parte da população 

residia no campo, garantindo a subsistência dos produtos que cultivavam da terra. O 

homem do campo, o seu grupo social, vivenciava uma educação não-formal, mas 

nem por isso isenta de intenções, lições aconteciam no dia-a-dia, no ouvir-ver-fazer 

(HILSDORF, 2005). O modelo de organização educacional, nesse espaço, era 

pautado na tradição oral, em uma relação experiencial estreita com o seu cotidiano, 

o meio ambiente, a sobrevivência. 

A compreensão do processo histórico, social e cultural de configuração e 

aprimoramento da escola, perpassa pela análise da conjuntura sociopolítica do país. 

Segundo Souza (1998), no período republicano as escolas foram (re)inventadas: 

novas finalidades, outra concepção educacional e organização do ensino aparecem 

nesse período. A educação torna-se um elemento dinamizador do processo de 

evolução da sociedade rumo aos avanços econômicos, tecnológicos, científicos, 

sociais, morais e políticos. 

Nesse contexto, um projeto civilizador foi gestado e nele a educação popular 

ressaltada como uma necessidade política e social. A escola estava a serviço dos 

valores republicanos e comprometida com a construção e a consolidação do novo 

regime. Articulado à valorização da ciência, verificava-se o pressuposto 

―salvacionista‖ da educação, apontando-a enquanto solução para o atraso da nação 

e responsabilizando-a pela construção da identidade nacional, da modernização da 

sociedade e do progresso da nação. 

O projeto de instrução previa um progresso material, intelectual e moral. A 

escola básica começava a ser vista como veículo para a tão desejada ―reconstrução 
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nacional‖,  incorporando uma   função  salvacionista,  como a única capaz de 

transformar o homem comum (DÓREA, 2013). 

Souza (2006) faz a seguinte análise: a educação das classes populares 

suscitou um amplo e prolongado debate sobre como organizar o sistema nacional de 

ensino. Esse sistema tinha por objetivo organizar o ensino elementar de forma mais 

racionalizada e padronizada com intuito de atender um grande número de crianças 

já que o momento pedia uma escola adequada a escolarização em massa. Neste 

momento, a escola era um emblema da instauração de uma nova ordem. 

A criação dos grupos escolares surge, portanto no interior do projeto político 

republicano de reforma social e de difusão da educação popular. Nesse sentido, ―o 

lugar que a escola teve que ocupar na sociedade foi um ponto de especial 

preocupação para os reformadores dos fins do século XIX e início do século XX‖ 

(DÓREA apud ESCOLANO, 1988, p. 30). Da mesma forma, no Brasil, a 

preocupação com um lugar específico para a escola, ou seja, com o prédio escolar 

propriamente dito, começou a surgir, também, a partir dessa época. Ainda nessa 

linha, a autora acrescenta 

 
Observa-se que, nas décadas de 1920 e 1930, várias reformas de ensino, 
referenciadas nos ideais da Escola Nova, sobrevieram de forma 
desarticulada, em diversos estados. Junto a essas reformas, pode-se 
identificar algumas ações implementadas principalmente em São Paulo e 
no Rio de Janeiro (Distrito Federal), na tentativa de solucionar o constante 
problema das edificações escolares, tanto no que diz respeito ao estado 
precário dos prédios ocupados pelas escolas públicas, como na 
construção de espaços específicos para a educação primária (DÓREA, 
2013, p. 165). 

 
A preocupação com os espaços específicos para a educação passa a ser 

objeto de atenção de governos em todo país, considerado, por alguns, como o maior 

problema do ensino, dada as demandas por edificações de prédios escolares. O 

contexto pressupõe o entendimento de que o espaço escolar era fundamental para o 

desenvolvimento de uma educação adequada às novas concepções que estavam 

sendo formuladas no país. 

Nesse sentido, o espaço físico como suporte da Educação não poderia ser 

diminuto, as novas configurações precisavam estar condizentes com os requisitos 

funcionais do novo prédio educacional. Apareciam preocupações como: o número  

de crianças que o espaço comportava; dificuldades com a manutenção; vidraças na 

janela da sala, facilitando a ventilação; ponto de acesso de luz. Tais questões foram 
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importantes, tendo em vista que as mesmas representavam a necessidade de 

formulação de políticas públicas que estabelecessem diretrizes para regulamentar 

padrões mínimos de qualidade para edificação desses prédios (Kowaltowski, 2011). 

 
 
 

1.2.3 A história do atendimento à criança pobre no Brasil: um campo de disputa de 

concepções 

 
No contexto internacional de proteção à infância encontramos importantes 

documentos em prol dos direitos das crianças. Entre eles, a Carta em Defesa dos 

Direitos da Criança – documento apresentado no período pós-guerra pela inglesa 

Eglantyne Jebb, que dá origem a outros documentos: a Declaração dos Direitos da 

Criança da Sociedade e das Nações (1924) – constitui-se como a primeira 

formulação de um direito internacional das crianças; a Declaração dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948) – reconheceu formal e consensualmente que a criança 

requer cuidados e atenções especiais; a Declaração dos Direitos das Crianças 

(1959) – orienta as ações de sociedades e governos no que tange aos direitos e 

liberdades das crianças (CAMPOS, 2012). 

Em um plano mais geral, os documentos apresentavam propostas de defesa 

dos direitos da infância, estabelecendo princípios do direito à igualdade, à proteção  

à vida, à educação, o que alterou de forma significativa a realidade das crianças em 

diferentes contextos. 

Refletindo sobre a política de atendimento à criança do Brasil, da colônia até 

os dias atuais, verifica-se que a adoção de políticas públicas voltadas para a defesa 

dos direito da infância apresenta diferentes ciclos de produção legal, desde a 

ausência de um sentimento de infância, caracterizado pelo menosprezo da criança 

na sociedade escravista à culminância da Constituição Federal de 1988 e no 

reconhecimento dos direitos constitutivos de cidadania para todos brasileiros, 

requerendo da sociedade e do governo compromissos mais amplo com as crianças 

(CAMPOS, 2012). 

A crise econômica, em meados do século XX, acentuou o êxodo rural 

provocando o fluxo migratório do homem do campo para as cidades. A queda do 

café acelerou o crescimento dos grandes centros urbanos, consequentemente, o 

Estado planejou um conjunto de ações governamentais que deram corpo a política 
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de expansão da industrialização do país, pois até o momento restringia-se a 

produção cafeeira. 

A concentração cada vez maior de habitantes nas grandes cidades 

intensificou o processo de urbanização em várias regiões do país. As fábricas 

recrutavam operários com condições precárias de trabalho, o que fez com que esse 

período fosse marcado por intensa exploração da força de trabalho. 

Não obstante, apesar dos relatos de preconceito com a figura feminina, a 

mulher que habitualmente trabalhava na área rural, em atividades de cultivo da 

lavoura, cuidando do rebanho, cuidando da horta, passa a ser inserida no mercado 

de trabalho no contexto urbano, sem a possibilidade de desvincular-se do seu papel 

de boa esposa e boa mãe (OLIVEIRA et al, 2012). O fato das mães saírem para 

trabalhar fora, necessariamente exige um espaço para abrigar e cuidar dos filhos, 

diferente do contexto do campo onde era comum as crianças estarem presentes no 

local de trabalho dos pais. 

A industrialização gerou profundas transformações na sociedade. Imigrantes 

europeus compuseram os movimentos operários acentuando a luta pela melhoria de 

suas precárias condições de trabalho, incluindo na agenda de reinvindicações a 

garantia de atendimento à criança pequena (OLIVEIRA et al, 2012). Nesse contexto, 

as mulheres contratadas pelas fábricas passaram a exigir o direito a criação de 

locais para guarda e atendimento das crianças durante seu trabalho. 

Como consequência da necessidade de atendimento para às crianças criou- 

se a creche, assim enquanto suas mães trabalhavam, as crianças estavam 

guardadas, como assinala Teles (2015) 

 
A creche, num primeiro momento, foi considerada como um direito 
trabalhista de trabalhadoras mães de crianças bem pequenas. Tanto assim 
que aparece na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho em 1943, como 
obrigação das empresas que empregam mais de 30 mulheres acima de 16 
anos de manter um local apropriado para guardar os filhos de suas 
empregadas, no período da amamentação. Repare que a ideia era apenas 
guardar as crianças. Estas eram tidas como objetos que pudessem ser 
guardados enquanto as mulheres trabalhavam (TELES, 2015, p. 22). 

 
É importante destacar que esse momento é marcado pelo movimento da 

educação como redentora das mazelas da sociedade, como analisa Oliveira 

 
O prestígio dado ao discurso médico foi sendo modificado pela preocupação 
de certos grupos sociais com a marginalidade e a criminalidade de crianças 
e jovens da população mais carente. Com isso, creches e parque infantis 
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eram defendidos pelas elites no poder como ambientes promotores de 
segurança e saúde, sem que fossem analisados os fatores econômicos, 
políticos e sociais presentes nas condições de vida daquela população 
(OLIVEIRA, et al, 2012, p. 23). 

 
Ao declarar as creches e parques infantis como espaços promotores de 

segurança e saúde, propõe-se um cuidado com a guarda e higiene. Além da forte 

presença da concepção sanitarista, há uma tendência redentora que compreende a 

educação como uma forma de salvar a sociedade de suas mazelas, subordinando a 

educação de forma controlada para responder as demandas defendidas pela elite no 

poder. Com isso, estabeleceu-se a visão da creche como suporte à criança carente. 

Nesse sentido, as creches e parques infantis que atendessem crianças em 

período integral passaram a ser cada vez mais procurados (Oliveira et al, 2012). 

Apesar da ausência de prioridade do trabalho pedagógico nessas instituições, as 

trabalhadoras já vislumbravam a possibilidade do desenvolvimento de aspectos 

pedagógicos que pudessem complementar a educação dos filhos. 

As expectativas da sociedade civil organizada são evidenciadas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 4024/61), que em consonância com 

o dinamismo do contexto sociopolítico e econômico, inclui as escolas maternais e os 

jardins de infância nos sistemas de ensino (OLIVEIRA et al, 2012). A ausência da 

creche no texto legal reforçou a concepção assistencialista das instituições. 

Tendo em vista essa questão, a defesa das práticas educativas adequadas às 

características das crianças pequenas no espaço da creche novamente foram 

fragilizadas, em detrimento da política de conveniamento do governo com entidades 

assistencialistas, não assegurando o fortalecimento da identidade da creche como 

espaço educativo. Anos mais tarde, influenciado por concepções pedagógicas norte- 

americanas, foram sendo elaboradas propostas para pré-escola baseadas nos 

pressupostos da abordagem da ―privação cultural‖ 

 
Não encontramos uma definição clara para a ―desvantagem cultural‖ 
(carência): ora ela é entendida como um atraso intelectual, ora como uma 
distorção emocional, provocados ambos por ambientes privados de 
estímulos ou por ambientes com estimulação excessiva e organizada. 
Quando as características de tais ambientes são muito acentuadas, supõe- 
se que acarretam nas crianças em idade pré-escolar carências irreversíveis 
(KRAMER, 1982, p. 56). 

 
Conforme destaca Kramer (1982) ao se referir às origens da educação 

compensatória, afirma que a mesma se confunde com a gênesis da pré-escola. A 
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abordagem parte da compreensão de que as crianças das classes populares 

fracassam porque apresentam desvantagens socioculturais, vinculando a criança a 

sua classe-social. A partir da influência das agências internacionais, documentos 

oficiais do MEC faziam a defesa de que a pré-escola poderia, por antecipação, 

salvar a escola dos problemas relativos ao fracasso escolar. Ao mesmo tempo, 

defendia o reconhecimento e a ampliação do atendimento pré-escolar, fator que 

possibilitou a formulação de políticas públicas voltadas para o pré-escolar, 

configurando-se como uma suposta democratização da educação na década de 70 

(setenta). 

Ressaltamos que o governo opta pela baixa qualidade, alargando a exclusão 

no âmbito das políticas de acesso às instituições de educação infantil, com isso 

nascia uma educação infantil pobre destinada aos pobres, a ―pré-escola de massa‖. 

(ROSEMBERG, 1992). Esse processo encontra campo fértil durante o período do 

regime militar. Esse período foi marcado por movimentos sociais que reivindicavam 

melhorias de acesso a população mais pobre à escola obrigatória, intensificando a 

substituição da aceitação paternalista estatal ou empresarial por uma visão da 

creche e pré-escola como um direito (OLIVEIRA et al, 2012). 

A Constituição Federal/88 ao reconhecer a educação em creches e pré- 

escolas como um direito da criança e um dever do Estado a ser cumprido nos 

sistemas de ensino, garante o direito das crianças pequenas à educação, 

impulsionando o debate em diferentes setores educacionais, preparando o contexto 

para aprovação da LDB 9394/96, que sistematiza esse direito. Ambas, consolidaram 

a educação em creches e pré-escolas como primeira etapa da Educação Básica, 

definindo a consolidação das decorrências político-institucionais em torno do caráter 

pedagógico da Educação Infantil. 

Nesse contexto, discute-se a concepção de educação infantil que propõe a 

indissociabilidade entre cuidado e educação, proporcionando reflexões das redes de 

ensino e unidades educacionais em torno de questões curriculares. ―Educar  e  

cuidar são objetivos da educação infantil, assim colocados para dar ênfase na 

centralidade da criança e na sua especificidade em relação ao ensino escolar‖ 

(FARIA, 2005, p. 1021). 
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CAPÍTULO 2 – O ESPAÇO ESCOLAR NO CONTEXTO DA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 
Nossa intenção neste capítulo é dialogar, mesmo que sucintamente, entre o 

campo da legislação e os espaços escolares, apresentando uma análise referente  

às concepções da infância que estão presentes nas políticas públicas da educação 

infantil, especificamente, nas edificações de espaços para pré-escola, procurando 

demonstrar determinadas intencionalidades socioeducativas. 

O recorte temporal abrange o período caracterizado pela abertura da política 

após o regime militar, a promulgação da Constituição Federal de 1988, culminando 

com a promulgação da LDB, tendo como desdobramento a trajetória de 

reinvindicações das instituições de ensino superior e sociedade civil organizada, no 

que se refere à participação nas proposições das políticas públicas para Educação 

Infantil, elaboradas no sentindo de garantir às crianças pequenas o direito de 

educação complementar à família. 

Nesse sentido, o direito fundamental à educação é preconizado 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 
O referido texto estabelece a educação como um direito fundamental dentro 

do sistema jurídico brasileiro. Na sequência, importantes documentos foram 

elaborados para efetivar a materialização deste direito nos seus diferentes aspectos, 

sendo necessário, portanto, direcionar a atenção para a regulamentação dos 

espaços. 

 
 

2.1 REGULAMENTAÇÃO LEGAL PARA O ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÕES 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 4024/61), a pré-escola passa a compor o sistema de ensino, onde as 

escolas maternais e os jardins de infância são incluídos nesse processo (OLIVEIRA 
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et al, 2012). No capítulo I, seção da Educação Pré-Primária, o art. 23 dessa lei 

determina 

 
Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e 
será ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância (BRASIL, 
1961). 

 
Apesar de não ser objeto de estudo deste capítulo, evidenciamos o texto 

constitucional como marco histórico da inclusão do atendimento pré-primário no 

sistema público de ensino no país. Faz-se oportuno destacar que essa mudança é 

fruto do processo de mobilização dos movimentos sociais que defendiam um 

ambiente mais estimulante ao desenvolvimento dos pequenos, eliminando os 

pressupostos da concepção assistencialista que vigorava na educação infantil. 

Por consequência, como em todos os setores alvos da política social, na 

etapa de implantação dessa política pública, a lei não assegurou o fortalecimento de 

práticas educativas adequadas para as crianças pequenas. A ajuda governamental 

às entidades filantrópicas ou assistenciais, acompanhada do incentivo de iniciativas 

comunitárias, por meio de programas emergenciais de baixo custo (OLIVEIRA et al, 

2012), postergou a materialização dessas instituições como promotoras de 

aprendizagens, mantendo a abordagem protetoral/assistencial. 

A Constituição de 1988 tornou a educação para todas as crianças de zero a 

seis anos um dever do Estado e fortaleceu seu caráter educativo. Com essa 

conquista da sociedade iniciou um processo de mudanças de concepções da  

criança e da infância (VIEIRA, 2016a), desfazendo a concepção assistencialista que 

perdurou ao longo dos anos no Brasil. 

A educação na primeira infância passou a ser tratada como assunto 

prioritário, ao reconhecer pela primeira vez a Educação Infantil como um direito da 

criança, opção da família e dever do Estado. O artigo 211, parágrafo 2º, dispõe que 

os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na Educação 

Infantil. Na medida em que orientava a construção dos seus sistemas de ensino, a 

constituição fomentou a elaboração de textos legais que normatizaram o acesso e 

permanência das crianças no âmbito municipal. 

É nesse contexto de mudanças de concepções que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96) reafirmou a CF/88 a educação 

infantil como primeira etapa da educação básica, exigindo que regulamentações, em 
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âmbito nacional, estadual e municipal sejam estabelecidas e cumpridas. Desde 

então, inúmeros documentos vêm sendo elaborados com a finalidade de aproximar- 

se das especificidades dos espaços para a educação infantil. 

Como parte integrante desse referencial, no ano de 1998b, foi criado pelo 

MEC o documento Subsídio Para Credenciamento e Funcionamento das Instituições 

de Educação Infantil (SCFIEI), fruto da iniciativa da Secretaria de Ensino 

Fundamental (SEF), Diretoria do Departamento de Política da Educação 

Fundamental (DPE) e a Coordenadoria Geral de Educação Infantil (COEDI). 

O documento reafirma a necessidade de instituir-se os sistemas de ensino e a 

profícua articulação das três esferas do poder (União, Estados e Municípios) 

estabelecendo, porém, vínculo de integração entre eles de forma a manter a unidade 

na diversidade. 

 
A organização do sistema municipal de ensino exigirá do Município um 
conjunto de providências, tais como manifestação legal desta opção,  
criação de seu órgão normativo em matéria específica de ensino - como por 
exemplo, conselho municipal de educação, - e elaboração de normas 
complementares, no âmbito de sua competência, dentre as quais as 
pertinentes ao estabelecimento de critérios para autorização de 
funcionamento e supervisão de unidades de educação infantil (BRASIL, 
SCFIEI, 1998b). 

 
Aos municípios é conferida a autonomia de criar órgãos normativos, o que 

implica na necessidade de formação de um quadro técnico especializado para 

elaborar critérios de autorização, funcionamento e supervisão das instituições de 

educação infantil. Isso imprime aos municípios os desafios de normatizar o 

atendimento nos espaços institucionalizados, com base na legislação educacional e 

considerando as necessidades da realidade local. Além disso, é facultada aos 

municípios a possibilidade de integrar-se ao sistema estadual de ensino ou 

comporem com o Estado um sistema único de educação básica. 

Dados preliminares da pesquisa intitulada ―Gestão Escolar e o Trabalho 

Docente na Educação Infantil no sul da Bahia: desafios e perspectivas‖, do Grupo de 

Pesquisa Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPeGE) do Departamento de 

Ciências da Educação (DCIE) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

verificou que dos vinte e sete municípios que compõem o Território Litoral Sul, 

apenas um não implantou seu próprio sistema de ensino. 

A liberdade para construir seu próprio sistema de ensino se insere no 

processo político da construção da democracia, contudo requer incumbências 
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próprias na sua área de abrangência, assumindo compromisso com a garantia do 

direito à educação escolar de qualidade. No conjunto desses compromissos, 

permanece, mesmo nos períodos de crise, assumir a criação de espaços educativos 

e de parâmetros para o atendimento das crianças pequenas. 

O que não se concretiza como realidade, visto que os espaços destinados à 

educação infantil não configuram prioridade na agenda das ações governamentais, 

de acordo com os dados preliminares da pesquisa. De forma geral, os municípios 

improvisam os espaços para oferecer vagas às crianças de zero a cinco anos. Esse 

cenário compõe: casas alugadas, galpões, conveniamento com instituições 

filantrópicas, anexos de escolas do ensino fundamental, espaços partilhados com o 

ensino fundamental e em raras exceções espaços próprios (ainda que com a 

estrutura física inadequada). 

Vieira, Santos e Ramos (2016b), em seu trabalho sobre a infraestrutura 

escolar na educação infantil, apresentam reflexões a partir de visitas técnicas 

realizadas em unidades educativas infantis dos municípios sul baiano, denunciando 

os seguintes fatores 

 
O primeiro aspecto observado nas visitas realizadas foi a contextual- 
ambiental. Este parâmetro ressalta as condições do terreno, da 
infraestrutura, legislação em vigor; o que está construído nas proximidades. 
Vale destacar que a maioria das instituições, está localizada em casas, ou 
lugares tidos como galpões, o que desconsidera as condições do terreno a 
legislação arquitetônica e urbanística vigente (...) 
A infraestrutura da maioria das unidades é inadequada para o 
funcionamento da escola. Em razão disso, as crianças ficam em salas 
fechadas, com pouca ventilação, o que provoca inquietação e falta de 
concentração. Por parte delas. (...) (VIEIRA, SANTOS E RAMOS, 2016, p. 
180-181). 

 
Apesar da grande importância prescrita na CF/88 e LDB/96, e expressa no 

documento SCFIEI/98 a autonomia ―experimentada‖ pelos municípios ao constituir 

seus sistemas de ensino não efetivou na prática a adequação dos espaços para 

atender a educação infantil, como previa a legislação do MEC. Outrossim, resultou 

na manutenção da precariedade das instituições que abrigam e educam as crianças 

na primeira infância. 

O documento intitulado Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, MEC, 2006a), estabeleceu diretrizes para 

construção, reforma e adaptação dos espaços onde se realiza a Educação Infantil. 

Inova ao defender que a concepção do projeto deve ser antecedida de processos 
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participativos que envolvam os usuários (crianças, professores, funcionários ou 

membros da comunidade), considerando seus desejos e necessidades. 

Dentre as várias orientações, o documento considera a possibilidade de 

gestores municipais articular o diálogo dos diferentes atores sociais envolvidos no 

planejamento e na concepção arquitetônica das unidades de Educação Infantil, 

―Procurar integrar os responsáveis (engenharia/arquitetura) pela Secretaria de Obras 

com os responsáveis pela Secretaria de Educação (administradores e diretores)‖ 

(BRASIL, MEC, 2006a). 

Essa perspectiva sugere a alteração das rotinas e dos processos de 

edificação de prédios escolares no país. A oportunidade de participação da 

comunidade, alicerçada no documento, é o exemplo de que o Estado brasileiro vem 

dando um passo expressivo na tentativa de construir uma educação básica com a 

participação de todos, contribuindo para o fortalecimento e autonomia das 

instituições, o que podemos considerar uma mudança de paradigmas. 

De acordo com a publicação da SED/MEC Salto para o Futuro: construindo a 

escola cidadã, projeto político pedagógico (Brasil, 1998a), além de reclamar a 

sociedade quer ser ouvida e quer colaborar, por isso tem lutado por maior 

participação para cumprir inclusive o que prevê a Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 205: ―A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho‖. 

Nessa direção, faz-se necessário uma reflexão sobre a gestão democrática4, 

atualmente, uma prática estabelecida e recomendada em muitos documentos novos 

de diretrizes. Tal prática, parte da compreensão de quais são as dimensões da 

atuação do gestor escolar, mais especificamente o diretor, possibilitando a este 

organizar o espaço em prol da qualidade do ensino com base nesses novos 

paradigmas, fugindo da prática gestionária que exige maior dedicação às questões 

administrativas, secundarizando aspectos mais importantes de sua atuação, ou seja, 

as questões pedagógicas e, prioritariamente educativas. 

 
 

 

4 É importante observarmos que a atuação do gestor, suas atribuições e seu vínculo com a escola se 
alteram dependendo da forma como ele foi escolhido e de acordo com o tipo de gestão que é 
implementada pelo poder público municipal. 
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Considerando tal realidade, bem como o conjunto de questões anteriormente 

discorridas, é que o referido documento apresenta as seguintes orientações para os 

gestores e demais profissionais da instituição de Educação Infantil 

 
 Encaminhar às autoridades competentes quadro de necessidades e 
solicitações dos itens básicos para construção ou reforma da sua unidade. 

 Após a obra, realizar periodicamente relatórios sobre o estado da 
unidade, apontando problemas surgidos e possíveis soluções. 

 Orientar os demais usuários e pais nos cuidados que devem ter em 
relação à manutenção e à segurança da edificação escolar, suas 
instalações e seu entorno ambiental. 

 Procurar integrar as atividades pedagógicas e de lazer ao espaço 
físico da unidade. 

 Promover palestras e outras iniciativas com a comunidade para 
discutir questões ligadas à sustentabilidade: salubridade; acessibilidade; 
conforto ambiental; segurança e proteção ao meio ambiente (água potável, 
efluentes, vegetação, poluição, fontes alternativas de energia, etc.). 

 Subsidiar os profissionais de engenharia e arquitetura nos itens 
relativos às necessidades pedagógicas no que diz respeito à construção e à 
reforma dessas unidades (BRASIL, 2006a, p. 13-14). 

 
Com base nos aspectos apontados, ao gestor escolar é atribuído o papel de 

articulador da participação na vida política, conquistada com muita luta através da 

mobilização dos movimentos sociais, que abriu a possibilidade de participação 

popular nos diversos ambientes públicos, a fim de influenciar na elaboração, no 

planejamento e execução de políticas públicas, principalmente para a educação. 

Os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação 

Infantil (2006a) apresentam ainda parâmetros que atendam às especificidades 

explicitadas, com ênfase: no compromisso do planejamento interdisciplinar, 

acompanhando e avaliando cuidadosamente cada etapa; na relação harmoniosa 

com o entorno, com enfoque na sustentabilidade; nas circunstâncias preexistentes 

que influenciam as decisões arquitetônicas: condições do terreno, infraestrutura, 

legislação em vigor, o que está construído nas proximidades, aspectos socioculturais 

e econômicos e aspectos físico-climáticos e ambientais. 

O documento intitulado Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das 

crianças de zero a seis anos à Educação (BRASIL, 2006b), apresenta como 

diretrizes da política nacional de educação infantil, o dever do Estado, no que se 

refere ao direito da criança e a opção da família ao atendimento gratuito em 

instituições de Educação Infantil às crianças de 0 a 6 anos. 

Nessa perspectiva, o escopo do texto apresenta como objetivos da política 

nacional de educação infantil: a expansão do atendimento educacional às crianças 
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de 0 a 6 anos de idade; assegurar a qualidade do atendimento em instituições como 

creches, entidades equivalentes e pré-escolas; garantir espaços físicos, 

equipamentos, brinquedos e materiais adequados nas instituições. 

Os objetivos citados são um recorte que atende as potencialidades analíticas 

desta pesquisa, embora o texto apresente uma série de especificações. 

Sintetizando-os, eles propõem a universalização da educação infantil, a expansão, 

desde que assegurado o princípio da qualidade, a observância de locais adequados 

às diretrizes. 

Dessa forma, padrões mínimos de infraestrutura passam a ser uma 

preocupação do poder público, visto que o panorama das instituições de educação 

infantil no país revelam a precariedade do atendimento às crianças pequenas. As 

exigências legais e a observância dos padrões mínimos de funcionamento adequado 

às creches e pré-escolas públicas se configuram como meta a ser cumprida pela 

política nacional de educação infantil 

 
● espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão para o 
espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento 
sanitário; 

● instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças; 

● instalações para preparo e/ou serviço de alimentação; 

● ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, 
conforme as diretrizes curriculares e a metodologia da Educação Infantil, 
incluindo o repouso, a expressão livre, o movimento e o brinquedo; 

● mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

● adequação às características das crianças com necessidades 
educacionais especiais (BRASIL, 2006b) 

 
As recomendações expressas no documento ainda estabelecem que a 

autorização para construção e funcionamento de instituições de Educação Infantil, 

públicas ou privadas, se fará mediante o atendimento dos requisitos de 

infraestrutura. Nesse sentido, a atuação dos Conselhos Municipais de Educação tem 

um importante papel na garantia dos direitos à educação infantil, uma vez que no 

âmbito do sistema municipal, são responsáveis pelas funções de assessoramento e 

de fiscalização dos espaços públicos e privados destinados às crianças pequenas. 

Vale ressaltar, que por ser um órgão público, deve cuidar para que o interesse 

da comunidade seja garantido (VIEIRA, 2016a), como consequência do atendimento 

de tais critérios, previstos na política nacional de educação infantil, o CME trabalha 

com a perspectiva de melhoria da qualidade dos espaços, de forma que essa 

dimensão do trabalho educativo não seja negligenciada pelo poder público. 
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Compreendendo o espaço como uma dimensão do trabalho educativo, o 

Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Básica publicou dois 

documentos: Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, MEC/SEB, 

2009b) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

MEC/SEB, 2010). O primeiro, objetiva traduzir e detalhar os parâmetros nacionais de 

qualidade para educação infantil em indicadores operacionais, no sentido de 

oferecer às equipes de educadores e às comunidades atendidas pelas instituições 

de educação infantil um instrumento adicional de apoio ao seu trabalho (BRASIL, 

MEC/SEB, 2010). 

O capítulo cinco desse documento dispõe sobre o espaço como suporte das 

experiências das crianças. Nesse sentido, afirma que 

 
Os ambientes físicos da instituição de educação infantil devem refletir uma 
concepção de educação e cuidado respeitosa das necessidades de 
desenvolvimento das crianças, em todos seus aspectos: físico, afetivo, 
cognitivo, criativo. 
Os espaços devem também proporcionar o registro e a divulgação dos 
projetos educativos desenvolvidos e das produções infantis. Desenhos, 
fotos, objetos em três dimensões, materiais escritos e imagens de 
manifestações da expressão infantil estimulam as trocas e novas iniciativas, 
demonstram resultados do trabalho realizado e constituem um acervo 
precioso da instituição (BRASIL, MEC/SEB, 2009b). 

 
As diretrizes apresentam os materiais, espaços e tempos em um único bloco. 

Ambos articulados com o objetivo de assegurar o sucesso do trabalho pedagógico 

das instituições de Educação Infantil. Nesse sentido, a ênfase é na garantia da 

acessibilidade e dos movimentos amplos das crianças nos espaços internos e 

externos. 
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO TEÓRICO-ANALÍTICO-METODOLÓGICO 

 
 

3.1 Metodologia 

 
 

Este estudo analisa a política de expansão da oferta de vagas para a 

Educação Infantil no município de Itabuna-Bahia, caracterizada pela realidade do 

partilhamento do espaço do Ensino Fundamental com a Educação Infantil. Para 

tanto, apresentamos como objetivos específicos: analisar a formulação e 

implementação da política de expansão de oferta de vagas da Educação Infantil 

junto a Secretaria de Educação, Conselho Municipal de Educação, Sindicato do 

Magistério Público Municipal de Itabuna; analisar as interpretações dos docentes 

sobre a política municipal de expansão de vagas, examinando a concepção que os 

docentes apresentam sobre a educação infantil e espaços partilhados; analisar que 

relações os docentes estabelecem entre os espaços partilhados e os documentos 

que os regulamentam para pensar a arquitetura da instituição e a finalidade da 

Educação Infantil; produzir documentário sobre a arquitetura escolar e a qualidade 

dos espaços da educação infantil. 

Nessa perspectiva, como percurso metodológico optou-se por pesquisa 

qualitativa, pretendendo empregar o Ciclo de Políticas como referencial da pesquisa, 

que se originou nos trabalhos de Stephen Ball e Richard Bowe (2011, 2016) na área 

de políticas educacionais. Esta metodologia, tem sido utilizada no Brasil para 

destacar a natureza complexa e controversa das políticas educacionais, enfatizando 

os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as políticas no 

nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro e micro na 

análise de políticas educacionais (MAINARDES, 2006). 

O Ciclo de Política sugere um modelo de análise da política que 

envolve cinco contextos, quais sejam: contexto da influência, contexto da produção 

de textos, contexto das práticas, contexto dos resultados e contexto das estratégias 

políticas. Nesta pesquisa examinaremos a política a partir de três contextos: o da 

influência, o da produção dos textos e o da prática. 
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Figura 2 – Contextos de formação de uma política: Influência, da Produção de 
Textos e da Prática 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador a partir da literatura de referência, 2015. 

 

A partir dos estudos do Ciclo de Política, Mainardes (2006) reforça e afirma o 

que devemos considerar em cada contexto: 

 
 contexto de influência – onde normalmente as políticas públicas são 

iniciadas e os discursos políticos são construídos. É nesse contexto que 

grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades 

sociais da educação e os conceitos adquirem legitimidade e formam um 

discurso de base para a política. 

 contexto da produção de textos – representam a política. Essas 

representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos 

políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 

pronunciamentos oficiais, vídeos, reportagens. 

 contexto da prática – considerado uma arena de contestações, está sujeita à 

interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e consequências 

que podem representar mudanças e transformações significativas na política 

original. 

 
Dessa forma, a análise referente ao ciclo de políticas examinou a política 

educacional no município de Itabuna-Bahia, desde o contexto da influência 

(discursos políticos), da produção dos textos políticos legais, até o contexto da 
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prática (política de expansão de vagas utilizando como estratégia o partilhamento 

dos espaços) – a realidade nas escolas com a doção dessa política. 

A partir da contribuição de Alves (2013), fica claro que a abordagem do ciclo 

de políticas poderá propiciar ferramentas de análise para uma reflexão sobre a 

trajetória de políticas educacionais, o que implica observar sua  formulação, 

produção de textos relacionados, implementação e resultados, no contexto da micro- 

política, ou seja, no âmbito da esfera municipal onde de fato as políticas para 

educação infantil acontecem com suas (in)congruências. 

O referencial analítico escolhido orientará a descrição e análise dos contextos 

de influência, de produção e de práticas, presentes no processo de implementação 

da política de expansão de oferta de vagas para Educação Infantil, no município de 

Itabuna-BA. Ball (2016) considera os aspectos contextuais em suas análises e 

afirma que escolas em contextos diferentes terão diferentes respostas. Para tanto ao 

analisar a atuação das políticas, a fim de compreendê-las melhor no âmbito 

institucional defende a necessidade de considerar as dinâmicas de contexto e suas 

inter-relações. 

A pesquisa se fundamenta, também, em estudos desenvolvidos por Arretche. 

(1998, 2002) que indica ser importante atentar para os objetivos e estratégias 

estabelecidos por uma política ou um programa público ao avaliar sua 

implementação. Define, ainda, a implementação como um campo de incertezas 

estritamente ligado a princípios, as vontades, os interesses, as lealdades e as 

concepções ideológicas dos diversos agentes envolvidos em um programa público 

(ARRETCHE, 2002, p.03). 

Na análise tomamos também como referencial as ideias de Mainardes (2009) 

que fundamentam a análise crítica de políticas educacionais, destacando a 

necessidade de considerar o processo de formulação e implementação de políticas 

como dialético e contraditório. Diante dessa perspectiva apresentaremos a seguir 

uma breve caracterização do município de Itabuna e o contexto em que vem 

acontecendo a política pública educacional para crianças pequenas. 

O referencial analítico escolhido orientará a descrição dos contextos de 

influência, de produção e de práticas, presentes no processo de implementação da 

política de expansão de oferta de vagas para Educação Infantil, no município de 

Itabuna. 

Para tanto elencamos os seguintes instrumentos: 
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 consulta de documentos oficias da Secretaria de Educação, do 

Conselho Municipal de Educação do município de Itabuna, da 

instituição educacional; 

 documentos do Ministério da Educação nos aspectos que embasam a 

política nacional de Educação Infantil; 

 depoimentos obtidos através da realização de entrevistas com: 

gestores e gestoras da SEC, presidente do CME, presidente do 

sindicato municipal – diretamente envolvidos com a política pública 

para a educação infantil; 

 registro fotográfico de instituições públicas que adotaram a política 

pública de partilhamento de espaços entre Ensino Fundamental e 

Educação Infantil. 

 entrevistas semi-estruturadas com gestores, coordenadores e 

professoras de uma instituição de educação infantil da rede pública 

municipal. 

A escolha das instituições obedeceu aos critérios já definidos anteriormente, 

ou seja: unidades que atendam a educação infantil e ensino fundamental no mesmo 

espaço e tenha passado pelo processo de reordenamento da rede municipal no ano 

de 2015 (dois mil e quinze). 

Em nosso primeiro contato será apresentado o projeto de pesquisa e junto 

com o grupo será estabelecido alguns critérios de participação. No caso de aceitar 

fazer parte desta investigação, será apresentado um termo de consentimento livre e 

esclarecido com todas as informações da pesquisa e da sua participação. Será 

proposto um diagnóstico da realidade escolar e proposições dos principais 

problemas da escola. Em seguida será aplicado um questionário semi-estruturado. 

Assim, trabalharemos com o grupo de docentes que conhece a história, os 

problemas da comunidade e da instituição, e que se dispuser a dialogar e, por meio 

de reflexão permanente, descrever os fatos com riqueza de detalhes, analisar os 

resultados a cada passo e sistematizar os registros constantemente, não apenas no 

final do trabalho. 

 
3.2 Caracterização do município de Itabuna-Bahia 
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A história do município de Itabuna tem sua cronologia confundida com a 

própria história da microrregião cacaueira. De acordo com a Profª Drª Lurdes Bertol 

Rocha (2008), a região Cacaueira está inserida na mesorregião Sul Baiana, 

composta de três microrregiões: Microrregião de Valença (Baixo Sul), com 10 

municípios; Microrregião Ilhéus-Itabuna (Cacaueira), com 41 municípios; 

Microrregião de Porto Seguro (Extremo Sul), com 19 municípios. 

 

Figura 3 - Mesorregiões da Bahia com destaque para a Mesorregião Sul Baiana 

 

Fonte: ROCHA, Lurdes Bertol. A região cacaueira da Bahia – dos coronéis à vassoura- 
de-bruxa: saga, percepção, representação. (2008). 

 

 
Em meados do século XVIII, foram introduzidas na região as primeiras 

sementes do cacau, ao clima quente e úmido, bastante similar ao do seu habitat, 

facilitou o processo de adaptação do cacaueiro, modulando a economia naquela 

região do Estado, uma vez que não havia uma estrutura comercial desenvolvida. 

A implantação da monocultura cacaueira apresentou como características: 

agricultura familiar em pequenas glebas, o cacau não conheceu a mão de obra 

escrava; em pequenas áreas já tinham uma grande produtividade e uma boa 

rentabilidade; o cacau se converteu em objeto de desejo de fábricas de chocolate 

em países europeus. Ainda segundo Bertol (2008): 
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A história da ocupação do espaço no Sul da Bahia pode ser dividida em  
dois momentos: o primeiro, do século XVI à segunda metade do século XIX, 
caracterizado pela policultura, por uma sociedade composta pelo encontro 
do europeu com grupos indígenas. O segundo momento, da segunda 
metade do século XIX e todo o século XX, período em que foi definida a 
região cacaueira. (p. 40). 

 
Devido ao sucesso de sua cultura, a lavoura cacaueira na região representou, 

aproximadamente 50% da receita de todo o Estado, passando a ser atividade 

predominante entre os produtores. Nesse contexto, o município de Itabuna 

consolida-se como a capital do cacau e desenvolveu-se ao longo de décadas 

sustentado pela monocultura do cacau, fruto, cujas sementes são utilizadas para o 

fabrico do chocolate. 

Localizado no Sul do Estado da Bahia, Itabuna possui uma área territorial de 

401,028 (km²) e está localizado a 426 quilômetros da capital da Bahia. É a quinta 

cidade mais populosa da Bahia, e segundo dados do IBGE, em 2016, conta com 

uma população estimada de 220.386 habitantes. A cidade de Itabuna, em conjunto 

com o município de Ilhéus, forma uma aglomeração urbana classificada pelo  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como uma capital regional B, 

exercendo influência em mais de 40 municípios que, juntos, apresentam pouco mais 

de um milhão de habitantes. 

No que se refere a localização geográfica a sede do município está situada na 

Latitude sul 14°48’ e Longitude oeste 39°18’. Limitando-se, ao norte, com os 

municípios de Barro Preto e Itajuípe; ao sul, com Jussari e Buerarema; a leste, com 

Ilhéus e a oeste, com Itapé e Ibicaraí como pode ser observado no mapa a seguir. 

 
Figura 4 - Limites territoriais do município de Itabuna-Bahia 
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Fonte: IBGE, 2017. 

 

 
O capital gerado com a produção do cacau deu notoriedade ao município, 

sendo responsável pela construção de estradas, infraestrutura logística-comercial, 

constituindo-se como referência na educação e na saúde, tornando-a a cidade mais 

próspera do interior da Bahia. Anos mais tarde após o apogeu do cacau, a região 

sofre um ciclo de crises, a primeira na década de 1930, que atingiu a economia 

mundial como um todo, advinda da queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, 

agravada pela Segunda Guerra Mundial o que desestruturou os produtores, 

culminando com a sua maior crise, a infestação dos cacauais pela ―vassoura de 

bruxa‖ colocando a economia regional em declínio. 

Com a necessidade de reestruturar a política econômica do município, os 

diferentes governos que se sucedem passam a investir na captação de indústrias, 

ofertando como contrapartida a isenção de incentivos fiscais para instalações de 

filiais, aumentando a oferta de emprego para os munícipes e fomentou o polo 

industrial do município. Dessa forma, a população economicamente ativa de Itabuna 

está distribuída nos seguintes setores de atividades: a) primário – abrange a 

agricultura e a pecuária; b) secundário – abrange as indústrias de transformação e a 

construção civil; c) terciário – abrange as atividades ligadas à prestação de serviços: 

comércio, transportes, comunicações, atividades liberais, funcionalismo público, 

educação e outras. 

Logo, a lavoura cacaueira foi fundamental para o desenvolvimento do 

município de Itabuna e para o crescimento econômico da microrregião cacaueira, 

atualmente denominada de Costa do Cacau, uma vez que o fruto foi se alastrando 

por outras cidades, ocupando extensões contínuas de terras. Anos mais tarde, o 

processo de monocultura, associado a crise da lavoura impulsionou a busca de 

alternativas comerciais que substituísse a atrativa atividade econômica. 
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CAPÍTULO 4 – A POLÍTICA DE EXPANSÃO DE VAGAS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ITABUNA 

 
4.1 Sobre os espaços partilhados em Itabuna 

 
 

Inicialmente fizemos o levantamento das publicações do Ministério da 

Educação, que se referem especificamente a Educação Infantil, selecionamos seis 

documentos como referencial para embasar a investigação da pesquisa: Subsídios 

para credenciamento e funcionamento de Instituições de educação infantil; 

Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para Instituições de educação Infantil; Política 

Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 

Educação; Indicadores da Qualidade na Educação Infantil; Orientações sobre 

convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil; 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

A pesquisa foi planejada para compreender a política de expansão de vagas 

da Educação Infantil no município de Itabuna, caracterizada pela realidade do 

partilhamento. Nesse sentido, a primeira etapa foi a realização de consulta de 

documentos oficiais nos órgãos que integram o sistema de ensino público municipal 

de Itabuna, o Conselho Municipal de Educação e a secretaria municipal de 

educação. 

O Conselho Municipal de Itabuna dispõe de documentação que orienta o 

funcionamento de creches e pré-escolas de Educação Infantil no âmbito do sistema 

municipal de ensino de Itabuna, a Instrução nº 001/2008 da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Municipal de Educação de Itabuna - CEB/CME (ITABUNA, 

2008). Nesse documento, esta Instrução objetiva ampliar os diferentes olhares sobre 

os espaços destinados às crianças pequenas, visando construir o ambiente físico 

destinado à Educação Infantil. 

A Secretaria de Educação não apresentou documentação (leis, decretos ou 

portarias) que se evidencia a existência de regulamentação dos espaços de sua 

competência. Nessa perspectiva, os documentos do Conselho Municipal de 

Educação foram empregados como base para as análises deste estudo no âmbito 

municipal. 
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Obtemos depoimentos através da realização de entrevistas com uma gestora 

da SEC, presidente do CME, presidente do sindicato municipal. A opção pela 

utilização desse instrumento justifica-se pelo fato da criação de uma comissão 

temporária de acompanhamento do reordenamento expedida pela titular da 

Secretaria de Educação, no ano de 2015, sendo que os referidos sujeitos estiveram 

diretamente envolvidos com a formulação da política pública para a Educação 

Infantil. 

Nas 10 áreas geográficas (nucleação) onde estão distribuídas as escolas do 

sistema municipal, fizemos registros fotográficos de oito espaços. Optamos por 

fotografar uma instituição pública, de cada núcleo, totalizando oito escolas que 

partilham o espaço do ensino Fundamental com a Educação Infantil. Os registros 

foram realizados, em sua quase totalidade, com exceção dos núcleos IV e IX, pois 

durante o mapeamento junto a secretaria de educação, descobrimos que nessa 

localidade, no núcleo IX não há espaço partilhado. 

Os questionários foram aplicados, pelo pesquisador, com as professoras das 

oito escolas fotografadas. Essas instituições públicas apresentaram um quantitativo 

de 19 professores que atuam na pré-escola. Desse total, 15 responderam ao 

questionário e quatro foram considerados como perda.  Uma professora se recusou 

a participar alegando que não queria se envolver com ―isso‖, temendo retaliações ao 

avaliar a política e os espaços da rede municipal; outra não respondeu ao convite e 

duas não responderam ao questionário, pois no momento da aplicação coincidiu 

com compromissos pessoais. 

A escolha das instituições educacionais obedeceu aos critérios já definidos 

anteriormente, ou seja: unidade que atenda educação infantil e ensino fundamental 

no mesmo espaço e tenha passado pelo processo de reordenamento da rede 

municipal no ano de 2015. 

Em nosso primeiro contato com a instituição apresentamos o projeto de 

pesquisa e convidamos os professores para participar da mesma, enfatizando que 

as opiniões e informações eram essenciais para a análise da política e que 

preservaríamos com sigilo as informações coletadas com base no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No caso de aceitarem fazer parte desta 

investigação, colhemos as assinaturas nos TCLEs com todas as informações da 

pesquisa e das participações. O pesquisador se comprometeu a compartilhar os 

resultados, tão logo a análise seja concluída. 
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Segundo Mainardes (2006), essa abordagem assume que os professores e 

demais profissionais exercem um papel ativo no processo de interpretação e 

reinterpretação das políticas educacionais. Dessa forma, o que eles pensam e 

acreditam têm implicações para o processo de implementação das políticas. 

A decisão por realizar a pesquisa na cidade de Itabuna, se deu pelo fato 

do município possuir uma extensa rede de espaços que atendem crianças na 

Educação Infantil, apresentando, no corrente ano, a seguinte estrutura: 105 creches 

(seis atendem exclusivamente creche; duas atendem creche e pré-escola e duas 

atendem creche, pré-escola e ensino fundamental); 32 unidades de pré-escolas (12 

atendem exclusivamente a pré-escola e 20 partilham o espaço com o ensino 

fundamental); 23 pré-escolas no campo, organizadas em classes multisseriadas. 

Em entrevista a diretora do Departamento de Educação Básica da 

Secretaria de Educação indica as vivências próprias de cada idade de formação 

como um dos critérios utilizados ao implementar a política pública municipal para 

reagrupar os níveis de oferta de vagas nas dez áreas geográficas (nucleação) onde 

são distribuídas as escolas do sistema municipal: 

[...] O segundo critério foi o respeito às vivências próprias de cada idade de 
formação em consonância ao princípio da Proposta Política Pedagógica da 
Escola Grapiúna (2002), cujo critério de agrupamento é por idade de 
formação, de modo a respeitar e reconhecer os tempos-espaços de 
desenvolvimento, biopsicossocial dos alunos no ato educativo, que implica 
em reordenar as escolas de modo a respeitar essas vivências, uma vez que 
haviam escolas na rede que ofertavam educação infantil e ensino 
fundamental (anos finais) configurando um desrespeito ao tempo de 
formação humana. 

 

O depoimento da representante da SEC revela que a Proposta Político 

Pedagógica da Escola Grapiúna (2002), indicava a observância do respeito às 

vivências próprias de cada faixa etária, embora a proposta perpassasse por mais de 

uma década, crianças matriculadas na Educação Infantil partilham o espaço com os 

alunos do Ensino Fundamental (anos finais). Na prática da maioria das escolas 

pesquisadas as crianças sequer tinham momento de recreio, permaneciam por 

longos períodos sentadas copiando coisas que a professora colocava na lousa. 

Neste município a Educação Básica é composta por três redes: municipal, 

estadual e privada. As escolas da rede municipal atendem crianças/alunos de 

 
 

 

5 01 construída com recursos do programa Pró-infância. 
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Educação Infantil, Ensino Fundamental e PROEJA, totalizando um quantitativo de 

18.557 sujeitos. 
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Quadro 2 – Organização curricular da educação infantil por períodos – 2014. 
 

SEGMENTOS / MODALIDADE 
CICLO / 

MODALIDADE 
ANO DE ENSINO IDADE 

 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 
CICLO I 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

01 ano 

02 anos 

03 anos 

  
CICLO II 

Fase I 

Fase II 

04 anos 

05 anos 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL Anos 
Iniciais 

 
CICLO I 

1º ano 

2º ano 

3º ano 

06 anos 

07/08 anos 

08/09 anos 

  
CICLO II 

4º ano 

5º ano 

09/10 anos 

10/11 anos 

 
ENSINO FUNDAMENTAL Anos 

Finais 

 

 
CICLO III 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

11/12 anos 

12/13 anos 

13/14 anos 

14/15 anos 

 
PROEJA I 

Estágio 1 

Estágio 2 

Estágio 3 

1ª série 

2º série 

3ª e 4ª séries 

A partir de 15 anos 

 

Fonte: Plano Municipal de Educação - PME 2014 
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A busca digital no site do IBGE apresenta vertiginosa queda no número 

de matrículas nos dois mais importantes níveis de ensino da educação básica no 

município de Itabuna. Tomando como base o quantitativo de matrículas da educação 

infantil na pesquisa inicial (2005), ao comparar com a pesquisa final 2015, os dados 

apresentam redução de 20% (vinte por cento) da capacidade de atendimento, caso 

modifiquemos o parâmetro e utilizemos os dados quantitativos da pesquisa de 2009, 

ano com maior índice de matrículas, esse percentual aproxima-se de 25% (vinte e 

cinco por cento). 

 
Tabela 1 - Atendimento da Educação Básica na rede municipal de Itabuna-BA, no período 

de 2005 a 2015 

Nível de Ensino Número de Matrícula    

Educação Infantil (Pré-Escola) 3.947 4.070 4.167 3.130 3.129 

Ensino Fundamental 19.725 18.681 17.433 14.369 13.142 

Período da pesquisa pelo IBGE 2005 2007 2009 2012 2015 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2017. 

 
 

A análise dos dados estatísticos (Tabela 1) comprova que no período de 

10 anos houve uma expressiva redução nas matrículas das duas principais etapas 

da Educação Básica ofertada pelo município: 818 crianças na Educação Infantil e 

6.583 no Ensino Fundamental, implicando na diminuição dos recursos para a 

educação. A possibilidade de reverter essa situação apresentou diferentes variáveis: 

dificuldades para obtenção de recursos financeiros para gerir a educação no 

município; diminuição na sua capacidade de atendimento; necessidade de 

adequação entre a oferta e demanda. 

Constatamos a redução de 33% (trinta e três por cento) no número de 

matrículas do Ensino Fundamental. Vale destacar, que a Lei n° 11.274 de fevereiro 

de 2006 institui o Ensino Fundamental de nove anos, antecipando o início desta 

etapa do Ensino Básico para os seis anos de idade, o que alteraria a dinâmica do 

número de matrículas nas duas principais etapas da educação básica. 

Os dados do Tabela 1 não confirmaram esse movimento, outrossim 

demonstram uma queda no percentual de ambas as etapas da Educação Básica 

entre 2005-2007, período em que a lei foi promulgada, conforme expresso no 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Redução do número de matrículas em escolas públicas do sistema de ensino de 

Itabuna-BA, no período de 2005 a 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de pesquisa digital no site do IBGE. 

 
 

Diante da queda do número de matrículas na Educação Infantil, tinha-se a 

hipótese de que o número de vagas aumentaria no Ensino Fundamental I o que não 

se configurou. Diante do exposto, cabe o seguinte questionamento: para onde foram 

as crianças da Educação Infantil, com tal redução? As informações levantadas na 

secretaria municipal de educação não esclareceram essa redução nos dados 

estatísticos. Contudo, três fatores podem ter contribuído para essa redução: a 

proposta curricular do município de Itabuna, organizada em Ciclo de Formação 

Humana; migração para rede estadual ou privada; recorrentes greves nos últimos 

quatro anos. 

A proposta político-pedagógica da escola grapiúna intitulada Ciclos de 

Formação do Ensino Fundamental foi apresentada à sociedade civil organizada pelo 

poder público no ano de 2001 e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação em 

2002 com a insígnia ―Escola Grapiúna- Lugar de Todos Nós‖. A proposta configurou- 

se como uma política de reestruturação do tempo e espaços pautados nas fases de 

desenvolvimento humano, passa a receber crianças a partir de cinco anos e seis 

meses, tendo cada ciclo duração de três anos, o que amplia o tempo de 

escolaridade dessa etapa da educação para nove anos (SANTOS, 2016, p.48). A 
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proposta alterou os processos de avaliação escolar, as referências e os parâmetros 

que fundamentam essa prática. 

Nessa perspectiva, os registros dos processos de avaliação tornam-se 

importantes instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento do aluno e do 

trabalho pedagógico. Nesses registros não constaram notas ou conceitos, mas a 

análise descritiva do processo de aquisição de conhecimento de cada aluno e das 

intervenções implementadas pelo(a) professor(a). Os registros serão realizados 

basicamente de quatro formas: 

 
1. Diários de Classe – nos diários os professores deverão registrar 
bimestralmente e/ou trimestralmente, o perfil da turma, os projetos de 
trabalho com seus respectivos eixos temáticos e a avaliação individual dos 
alunos; 
2. Portfólio do aluno – pasta individual onde serão selecionadas 
atividades significativas que expressem o processo de evolução da 
aprendizagem dos alunos; 
3. Portfólio do professor – pasta onde o professor registrará o percursos 
de suas propostas, projetos e intervenções; 
4. As atas – registro onde consta a progressão de uma fase ou ciclo 
para outra com ou sem Plano de Acompanhamento Didático – PAD. 
(ITABUNA, 2002, p.10) 

 

Segundo entrevista realizada com a presidente do sindicato do magistério 

público municipal existe relação entre a redução do número de alunos e a proposta 

de ciclo implementada na rede municipal. Em seu relato, a presidente do sindicato 

diz que: 

 
Nós tínhamos, aí, cerca de 20.000,00 alunos em 2015, nós estamos em 
2017, dois anos depois, e só temos aí 17.000,00 alunos. Eu acredito que 
você já deve ter feito esse levantamento de estatística, que a nossa queda 
em relação ao número de alunos é gritante, primeiro pelo formato do 
oferecimento dessa relação de proposta de Educação. Nós passamos aí 
cerca de 12 anos, quase 13 de modalidade ciclada e que os país não foram 
consultados pra essa modalidade de ensino ciclado e nem os professores, e 
nem os professores foram preparados para essa chamada proposta de 
ensino de ciclo. E nós fomos perdendo alunos, por que se não tem a crença 
do profissional e se não tem credibilidade da comunidade como um  todo 
nós fomos perdendo alunos. (Entrevista realizada em julho de 2017). 

 
Com a alteração no modelo de avaliação da rede municipal de Itabuna- 

BA, criou-se no imaginário popular que a ausência de nota, significava ausência de 

avaliação, os alunos do Ensino Fundamental progrediam de um ciclo para outro até 

concluir essa etapa da educação. 
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Em um estudo sobre as implicações dos Ciclos de Formação Humana na 

construção e ressignificação das práticas pedagógicas no cotidiano escolar da Rede 

Municipal de Itabuna, Pereira (2014) em relação as implicações sobre esse modelo 

de avaliação afirma: 

Na minha apreensão as narrativas dos professores e professoras na Escola 
Grapiúna quanto à Progressão Continuada revelaram que contestam a 
Progressão pelas seguintes razões: 

 Negligência e desinteresse de muitos alunos pelos estudos, em função 
da certeza de que será aprovado, ainda que não estude. 

 Processo de ensino e aprendizagem rebaixado a níveis caóticos; 

 Desconhecimento e falta de clareza sobre a progressão, atrelada à falta 
de participação do coletivo de professores; 

 Ausência de autonomia do professor em relação as decisões no que diz 
respeito ao processo de avaliação da aprendizagem dos alunos; 

 Incompreensão dos alunos e da própria família sobre a progressão. 
(PEREIRA, 2014, p.139). 

 

A autora desafia-nos a pensar o modelo de avaliação adotado pela rede 

municipal de Itabuna e suas implicações, apontado importantes elementos que 

fragilizam a prática da progressão continuada. Desses elementos, dois pontos 

corroboram com as nossas análises o processo de ensino e aprendizagem 

rebaixado a níveis caóticos e a incompreensão dos alunos, dos professores e da 

própria família sobre a progressão, acarretando na transferência para a rede 

estadual ou particular. 

Percebemos que o primeiro fator está intimamente ligado ao segundo, 

retroalimentando-o, as famílias optaram por migrar para outras redes, onde a 

identidade pedagógica apresentava-se como consolidada, em busca da melhoria da 

qualidade do ensino aprendizagem. 

Os pais que não dispunham de condições de pagar uma mensalidade 

integral, utilizaram como estratégia de acesso a instituições privadas, que ofertam 

ensino particular, o cadastramento em programas de bolsas de estudos parciais, 

presentes no país há uma década – período em que apresenta significativa redução 

nas matrículas conforme demonstra o Gráfico 2. As famílias que não possuíam tais 

recursos recorreram às instituições de ensino da rede estadual que ofertavam a 

série equivalente ao ciclo o qual seu filho encontrava-se matriculado. 

Como último fator, apresentamos as recorrentes greves que aconteceram 

nos últimos quatro anos. Pleiteando melhores condições salariais e de trabalho a 

categoria no governo que compreende os anos de 2013 a 2016, deflagrou greves 
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através da representação sindical, sendo que a mais longa perdurou por 45 dias. 

Devido o parcelamento de salários, a retirada de diretos garantidos em lei e à 

resistência do governo em negociar com os representantes da base, atendendo as 

reivindicações da classe a situação foi resolvida em âmbito judicial, o que acarretou 

em diferentes momentos de paralisação e/ou suspensão das aulas. 

Os dados estatísticos apresentados da demanda comprovou que a 

Educação Infantil não é atendida na íntegra, necessitando de construção e/ou 

adequação de Instituições de Educação Infantil, nos bairros onde, 

comprovadamente, a demanda é maior. Contudo, até o momento o município dispõe 

de apenas um centro de educação infantil, projeto aprovado junto ao Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), modelo do Programa Nacional de 

Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - 

ProInfância, desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

 
Tabela 2 – Matrícula da Educação Infantil, Itabuna-BA - 2014 

 

IDADE MUNICIPAL PRIVADA TOTAL DEFICIT 

0 a 03 anos 798 536 1.334 9.663 

04 a 05 anos 3.142 1.936 5.078 929 

TOTAL 3.940 2.472 6.412 10.592 

Fonte: PME 2014 (dados de matrícula 2014). 

 
 

A análise dessa realidade imputou ao poder público municipal a 

necessidade do cumprimento da meta de expansão da rede pública de educação 

infantil, impetrado pela legislação em vigor. Esse processo da política de cobertura 

objetivou expandir o atendimento educacional às crianças de quatro e cinco anos, 

tendo como fim alcançar as metas fixadas no Plano Nacional de Educação (2014- 

2024). 

 
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PNE (PNE 2014-2024). 

 

O Plano Municipal de Educação apresenta como uma das suas diretrizes 

a universalização do atendimento educacional. Colocada como prioridade, a Meta 1, 
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que trata da universalização da Educação Infantil na pré-escola (4 a 5 anos de 

idade) eliminando o déficit apresentado na Tabela 2. 

Tal especificidade exigiu repensar o contexto da política de cobertura no 

município. As avaliações indicaram a necessidade de formulação e implementação 

de políticas públicas municipais que assegurem o crescimento da oferta do 

atendimento na Educação Infantil e alteração de seus indicadores. 

Na tentativa de ampliar a rede de cobertura a secretaria de educação, em 

janeiro de 2014, designou membros para Comissão Temporária de 

Acompanhamento do Reordenamento da Rede Municipal de Ensino, através da 

Portaria nº 002/2014, DOM 16/01/2014. 

Santos (2012), em sua pesquisa de mestrado, referindo-se a identificação 

das mudanças empreendidas pelo governo municipal de Itabuna-BA, aponta para 

reorganização e construção de unidades escolares como busca da melhoria 

quantitativa e qualitativa do atendimento à infância, assinala: 

No que diz respeito à expansão e melhoria da qualidade do atendimento à 
infância, várias ações e projetos foram desenvolvidos pela SEC/Itabuna, 
inclusive a proposta de redução do número de instituições que atendiam 
simultaneamente à EI e ao EF e a elevação do número de UEs voltadas 
para a oferta da EI (creches e pré-escolas), ou somente creches ou pré- 
escolas (SANTOS, 2012, p.129). 

 
 

Ainda nesse sentido, segundo entrevista realizada com a presidente do 

sindicato do magistério público municipal as discussões acerca do reordenamento 

foram posteriores a essa Portaria, onde análises foram iniciadas em 2010, mais se 

começou a fazer uma discussão mais aprofundada a partir do ano de 2013, por 

conta inclusive da própria lei do piso sobre a jornada de trabalho. Em seu relato, a 

presidente do sindicato diz que: 

 
Naquele período a secretária a época, ela deu assim uma grande amplitude 
para essa discussão de forma bastante democrática em que envolvia não  
só o sindicato, mas Conselho Municipal de Educação, a Câmara de 
Vereadores, o Ministério Público Estadual. Entretanto, quem mais participou 
desse processo foi justamente a própria Secretaria da Educação, Câmara 
de vereadores por meio do vereador o Sr. Junior Brandão e nós aqui do 
sindicato do magistério municipal (Entrevista realizada em julho de 2017). 

 
De acordo com a secretaria de educação foram estabelecidas 

ações/articulações que garantissem a participação de organizações representativas 

da sociedade civil no processo de reordenamento da rede: 
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Foi criada uma Comissão de Reordenamento da Rede Municipal de 
Educação, com a participação do Conselho Municipal de Educação, 
Sindicato do Magistério Municipal de Itabuna (SIMPI), Departamento de 
Educação Básica (DEB), Departamento de Acompanhamento à Gestão 
(DAG), Departamento de Infraestrutura e Planejamento, Poder Legislativo 
Municipal, representados por Elioena Fernandesi, Maria do Carmo Souza 
Oliveira e Marily da Rocha Campos, Márcia Lima, Fábio Melo, João e  
Júnior Brandão, respectivamente, cuja intenção foi discutir, analisar e definir 
coletivamente ações para o processo de reordenamento e organização da 
matrícula na Rede pública municipal de ensino de Itabuna–Bahia, no ano 
letivo de 2014. Uma vez criada a mencionada Comissão foi realizada pela 
Secretária Municipal de Educação, Profª. Dinalva Melo uma reunião com os 
gestores a fim de socializar e informar sobre os procedimentos do 
reordenamento, além de encontros com as diversas assessorias (Educação 
Infantil, anos iniciais, finais, campo e da EJA) com apresentação da 
proposta de reordenamento da rede envolvendo escolas, turmas e 
segmentos. (Entrevista realizada em janeiro de 2017). 

 
De forma contraditória, a Presidente do Conselho Municipal de Educação, 

afirma que não existiu convite por parte da secretaria de educação para compor a 

comissão de reordenamento, conforme relato a seguir: 

(...) em relação ao conselho mesmo, o conselho de educação não teve 
envolvimento na elaboração, organização, no processo de mobilização das 
escolas para a aplicação do reordenamento, embora a gente entenda que 
fosse necessário ter uma normatização sobre o reordenamento, mas isso 
não aconteceu. (Entrevista realizada em janeiro de 2017). 

 
Nesse sentido, a não participação do referido órgão transgrediu o que 

preconiza a Lei nº 1968/2005, a qual organiza o sistema municipal de ensino de 

Itabuna e o regimento interno do Conselho Municipal de Educação de Itabuna. O 

poder público municipal, representado na oportunidade pela secretária de Educação 

– órgão gestor, não tinha autonomia para excluir do processo de formulação o órgão 

normativo do sistema municipal de educação, que é o conselho, desrespeitando as 

abrangências e as competências dessa instituição, conforme determina a LDB nº 

9.394/96 no que tange a organização do sistema municipal de ensino. 

De outra forma, perpassa pela necessidade de investigar a finalidade do 

conselho no que diz respeito a formulação de diretrizes e prioridades da política de 

Educação do Sistema Municipal de Ensino, evidenciando se houve negligência por 

parte do órgão, no que diz respeito a exercer as funções normativas, consultivas, 

deliberativas, fiscalizadoras, mobilizadoras e de acompanhamento e controle 

social.Ambas as alternativas são questionáveis, e demonstra o caráter de fragilidade 
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na formulação da política municipal. Pois, a ausência do CME alijou o processo de 

implantação da política, não permitindo o direito democrático de controle social. 

Freitas e Carvalho (2008) afirmam que como espaço de participação da 

sociedade, os CME não podem deixar de cumprir e exigir a efetivação das garantias 

jurídico-legais da educação como direito do cidadão ou propor alterações 

necessárias. Nesse sentido, a não participação do Conselho Municipal de Itabuna- 

BA, indubitavelmente serviu para aumentar a margem do poder de decisão do 

dirigente municipal de educação no processo de formulação/implantação da política 

de expansão de vagas no município. 

Diante da problemática apresentada, Ball (2016, p. 14) afirma que a 

formulação da política é um processo de compreensão e tradução, traçando como 

as forças econômicas e sociais, as instituições, as pessoas, os interesses, os 

eventos e as oportunidades interagem. 

De acordo com Arretche (1998, p.30) a análise de políticas públicas 

pressupõe o exame da engenharia institucional e dos traços constitutivos dos 

programas, visto que qualquer política pública pode ser formulada e implementada 

de diversos modos. 

Este capítulo é onde queremos apontar nuanças da formulação da 

política de expansão de vagas do munícipio, realizando o cruzamento dos dados 

levantados nas diferentes intuições responsáveis pela formulação da política local. 

Ainda segundo essa autora: 

 

A análise das políticas públicas busca reconstruir estas diversas 
características, de forma a apreendê-las em um todo corrente e 
compreensível. Ou melhor dizendo, para dar sentido e entendimento ao 
caráter errático da ação pública (ARRETCHE, 2012, p.30). 

 
Há uma interação contínua entre a formulação da política e uma efetiva 

mudança nas condições de vida da população a qual se destina. Uma questão 

importante sinalizada na pesquisa foi sobre o processo de reordenamento  

considerar as condições da rede municipal de ensino. A questão relaciona-se as 

condições de infraestrutura dos prédios escolares, ao estudo da demanda por faixa 

etária e área geográfica, aos critérios utilizados para reagrupar os níveis de ensino,  

a estudos/pesquisas publicados. A entrevista com a Presidente do Conselho 

Municipal de Educação diz que: 
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Levou sim, levou em consideração as condições da rede, a necessidade de 
organizar os espaços, de melhor agrupar os alunos, tendo em vista as 
dificuldades na infraestrutura das escolas da rede. Isso eu não posso ter 
mais clareza de como se deu o processo por não ter participado do 
reordenamento, mas a gente percebe porque algumas escolas deixaram 
de atender alguns segmentos tendo em vista a sua estrutura física que 
eu acredito que foi ponto considerável para o reordenamento 
acontecer (Presidente do CME. Entrevista realizada em janeiro de 2017). 

 
Na mesma linha, a presidente do sindicato público municipal, expôs que: 

 

Um dos maiores problemas que a gente tem na rede municipal é justamente 
as vezes a localidade ou as condições físicas desses espaços. Nós 
gastamos praticamente por ano, gastávamos por ano e ainda estamos 
gastando uma conta altíssima, cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão) anual 
que é gasto com as chamadas escolas parcerias. Mas essa parceria é em 
que? Você aluga o espaço e muitas vezes têm uma interlocução política 
partidária por trás. As vezes um presidente de associação de moradores, as 
vezes um vereador, alguém que é envolvido com partido político do governo 
que foi eleito. Acaba contratos de alugueis para determinados espaços que 
não oferece a mínima condição de estrutura física mesmo para o 
desenvolvimento daquela criança em especial, volto a dizer da educação 
infantil, a pré-escola. Então os nossos meninos com idade até cinco anos, 
se viam as vezes locados em espaços sem nenhuma infraestrutura, 
nós temos aqui algumas escolas que se você pudesse visitar, você 
diria: esse espaço não condiz para idade dessa criança. 

(...) Então reordenamento da rede municipal na sua forma geral levou as 
condições às vezes financeira do próprio município e às vezes não a 
condição da aprendizagem das nossas crianças. É lamentável, mas essa é 
a realidade. 

 

Nós frisamos em ambos os depoimentos a infraestrutura das escolas, pois 

evidencia a preocupação dos agentes formuladores da política com a inadequação 

dos espaços que atendiam crianças na faixa etária da pré-escola. Embora a 

presidente do sindicato do magistério público municipal vincule a precariedade dos 

espaços aos vícios/ranços da política local. 

Correa (2015) ao analisar a gestão da educação infantil em doze 

municípios paulistas levantou dados que podem explicar as possíveis relações entre 

as formas de gestão vigentes e os padrões de qualidade da Educação infantil. 

Segundo a autora, relações de mando e submissão, com brechas para a ocorrência 

de clientelismo se sobrepõe aos interesses públicos, evidenciando a existência de 

interferência político partidária nos processos de organização dos sistemas de 

ensino. 

É importante ressaltar, que comportamentos como esse tende a fazer 

com que o compromisso do Poder Executivo seja com as legendas partidárias, com 

os interesses da pessoa ou grupo ao qual representa. Não estabelecendo critérios 
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de definição, que regulamentem em âmbito municipal os espaços de sua 

competência, encontramos com o desrespeito ou descumprimento da legislação 

educacional vigente do país. 

Nessa direção, o documento Orientações sobre convênios entre 

secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil, afirma: 

Muitos municípios utilizam o espaço físico de escolas de ensino  
fundamental para ampliar turmas de pré-escolas (crianças de quatro a seis 
anos). É importante ressaltar que essa alternativa exige que a proposta 
pedagógica contemple as especificidades da faixa etária e que o espaço 
físico esteja adequado para o desenvolvimento do trabalho pedagógico da 
educação infantil (BRASIL, 2009c). 

 

Em concordância a esse documento também está presente a 

preocupação com a questão do espaço físico, estando nele expresso ainda a 

importância de respeitar as especificidades da faixa etária para o desenvolvimento 

das crianças e o trabalho pedagógico dos profissionais que nas instituições 

educativas atuam. No entanto, o que melhor evidencia a política local são as 

relações clientelistas. Nesse caso, o orçamento é um dos quadros interpretativos por 

meio do qual a política é vista no momento da sua formulação, havendo uma 

interação contínua na ―reestruturação da política‖. 

 
4.2 Levando o contexto a sério: perfil das escolas, matrículas, docentes 

 
 

Considerando que as dimensões contextuais são importantes e as 

políticas são intimamente moldadas, e influenciadas por fatores específicos das 

instituições educativas. Mesmo em escolas superficialmente ―semelhantes‖ nuances 

do contexto local põem cumulativamente fazer uma diferença considerável (BALL, 

2016). 

Esse encaminhamento conduziu a nossa proposta de análise do perfil das 

escolas, dos docentes, do estudo da demanda nas áreas geográficas. Diante dessa 

proposta constatamos que 100% das escolas pesquisadas são de pequeno porte. 

Todas as escolas são da rede pública, duas funcionam em espaços alugados pelo 

poder público municipal (Tabela 3) e uma tem um anexo alugado onde funcionam as 

turmas de Educação Infantil. 
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Tabela 3 – Porte das escolas participantes da pesquisa, Itabuna- BA, 2017. 

 

ESCOLA MÉDIO PEQUENO 

Ágata  X 

Ametista  X 

Esmeralda  X 

Jade  X 

Onix  X 

Rubi  X 

Safira  X 

Turmalina  X 

Total Geral 0 8 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador, 2017. 

 

 
No que se refere à Educação Infantil encontramos uma média de quatro 

turmas por escola. Sendo que a escola Ametista apresenta o menor número de 

turmas por escola - duas no total. As escolas Ágata e Safira apresentaram um 

quantitativa de seis turmas, configurando-se com o maior número de turmas por 

escola (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Número de crianças matriculadas na Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

Itabuna-BA, 2017. 

ESCOLA TURMAS DA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

MATRÍCULA DA 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

TURMAS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

MATRICULAS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Ágata 6 86 10 227 

Ametista 2 32 6 148 

Esmeralda 4 82 6 116 

Jade 4 73 6 136 

Ônix 3 59 5 121 

Rubi 4 66 7 139 

Safira 6 92 10 205 

Turmalina 3 50 3 49 

Total Geral 32 540 43 1.141 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Embora as escolas citadas apresentem o maior número de turmas é no 

Ensino Fundamental, encontramos em ambas algo em comum, o objetivo de ampliar 

o número de turmas e consequentemente o número de alunos no censo escolar, 

ambas escolas dispõem de uma sala dividida para agrupar duas turmas de pré- 

escola. 
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A escola Safira passou por um processo de adaptação na sua estrutura 

física, a construção de uma parede dividiu a sala transformando-a em dois espaços: 

um destinado às crianças de quatro anos, o outro as crianças de cinco anos (Figura 

5). 

 
Figura 5 – Espaço adaptado da escola Safira, no município de Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 
Fora observado, que apesar da adaptação realizada na escola Safira, não 

houve observância ao preconizado em documentos legais, existem uma série de 

situações que torna o espaço inadequado para receber crianças de quatro anos. As 

mochilas das crianças estão acomodadas no chão, onde o ideal seria uma cabide de 

fácil acesso para que as próprias crianças possam se organizar e pegá-las sempre 

que necessário; o quadro branco não se encontra na altura da estatura das crianças; 

os materiais pedagógicos estão em uma prateleira acima da cabeça das crianças, o 

que implica necessariamente a limitação do acesso da criança a esses materiais, 

além de colocá-las em uma situação eminente de risco; ausência de espaço para 

atividade psicomotoras, onde as crianças desenvolvem uma das linguagens 

prescritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) – o 

corpo e o movimento. 
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Figura 6 – Espaços da escola Ágata, no município de Itabuna-BA, 2017. 

 
 

 
 

 
 

 

Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Na escola Ágata (Figura 6) encontramos a sala de aula do ensino 

fundamental dividida por uma lona plástica, da mesma forma a instituição atende no 

espaço adaptado/improvisado crianças de quatro e cinco anos. Observando as 

figuras percebe-se que há um comprometimento do conforto térmico; associado a 

essa situação temos como única passagem de ar os comogós, que, inclusive, foram 

bloqueados para afixar cartazes; as crianças não dispõem de iluminação natural, a 

luz artificial é utilizada constantemente. O documento, de cunho federal, intitulado 

―Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de Educação Infantil‖ 

(BRASIL, 2006a) prevê a existência de ventilação cruzada nesse ambiente: 

 
Considerar a insolação e a direção dos ventos dominantes, tendo em vista 
sempre melhores condições ambientais nos espaços com maior número de 
usuários e com maior período de ocupação (sala de atividades e berçários, 
por exemplo) (BRASIL, 2006a, p.24). 

 

Nesse documento a adequação térmica da edificação, aparece, como 

critério, dos parâmetros ambientais, isto é, integrada ao clima considerando sua 

própria configuração e formato. Nesse caso específico sugerimos a abertura de 

ventilação em outras paredes, aquisição de telhas transparentes que não esquentam 

o ambiente, entrando luz e não calor, acarretando no bem-estar das crianças. A 

iluminação natural é uma tendência que ganha um grande espaço nos projetos de 

arquitetura, incidindo na redução de gastos com energia elétrica. 

Atentamos também à Instrução nº. 001/2008 – Câmara de Educação 

Básica (CEB / CME) orienta o Funcionamento de Creches e Pré-Escolas de 

Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Itabuna, a qual 

recomenda que, 

Janelas com abertura mínima de 1/5 da área do piso, permitindo a 
ventilação e a iluminação natural, possibilitando visibilidade para o ambiente 
externo, com peitoril de acordo com a altura das crianças, garantindo a 
segurança (ITABUNA, 2008, p.2). 

 

Ambos os espaços apresentam como problemas em comum: a  

dificuldade de locomoção, pois para sair ou entrar na sala as crianças e professores 

de uma turma adentram ao espaço da outra; problemas com a acústica, existe a 

interferência direta do barulho de uma sala em detrimento da outra; dificuldade dos 

usuários caminhar no perímetro da sala; não existe possibilidade do 

desenvolvimento de atividades psicomotoras. 
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A observação da realidade educacional, a partir da pesquisa empírica no 

município, vislumbrou um imenso paradoxo entre o proposto nos  documentos 

oficiais e o existente nas Unidades de Educação Infantil. A Instrução nº. 001/2008 – 

Câmara de Educação Básica (CEB / CME) aponta como objetivo das condições 

físicas ―[...] que a área mínima para todas as salas para crianças de 0 a 6 anos 

contemple 1,50 m² por criança atendida considerando a importância da organização 

dos ambientes educativos e a qualidade do trabalho‖ (ITABUNA, 2008, p.1). 

Quando dividimos a metragem de uma das instituições pelo quantitativo 

de crianças matriculadas, descobrimos que cada criança dispõe de apenas 0,90 m², 

o que representa 60% do recomendado pelo documento do conselho de educação. 

Os ―Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de Educação Infantil‖ 

(BRASIL, 2006a), afirmam que a organização do espaço físico das instituições de 

educação infantil deve levar em consideração, 

 
Essa configuração do ambiente e a tipologia do mobiliário irão compactuar 
com o estabelecimento de variados arranjos de organização espacial, 
incentivando a cooperação e reforçando relações sociais afetivas, ou 
respondendo à necessidade de atividades individuais, conforme as 
solicitações do processo educativo. É importante, porém, que a organização 
do layout permita uma circulação adequada das professoras entre as mesas 
e a livre movimentação das crianças no ambiente. 

 
Nessa mesma instituição, uma professora fez o seguinte comentário: 

 

[...] a sala adequada que ela tenha ventilação, iluminação, que o quadro 
esteja no local correto para criança de quatro anos, porque ele não pode 
estar acima do permitido, que tenha, também, lugar para que a criança 
possa desenvolver as atividades necessárias para o desenvolvimento do 
corpo. (Professora ―D‖) 

 
É preciso registrar que na fala da professora ficou evidente a  

preocupação com as discrepantes condições dos espaços que estão presentes na 

instituição, a exemplo do registro das reproduções fotográficas acima representadas, 

tanto em termos de estrutura física, como de equipamentos e materiais como em 

relação ao desenvolvimento psicomotor. 

A escola Safira, localizada em um bairro central e carente, por exemplo, 

integra uma nucleação onde encontramos instituições de educação infantil muito 

próximas, que poderiam atender a essa demanda não havendo a necessidade da 

partilha de espaço com o ensino fundamental. A escola Ágata é a única instituição 

que atende a educação infantil naquela localidade, no bairro não identificamos a 
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presença de instituições da rede municipal que atendam exclusivamente a pré- 

escola. 

Ball ao definir que as dimensões contextuais são importantes na atuação 

da política, assinala que fatores específicos da escola funcionam como restrições, 

pressões e facilitadores de atuação da política. Nesse sentido, segundo o autor, os 

contextos situados referem-se àqueles aspectos do contexto que são histórica e 

localmente ligados a escola, como o estabelecimento de uma escola, sua história, 

sua matrícula (BALL, 2016, p. 35, 38). 

Das oito escolas pesquisadas, em cinco a quantidade de crianças 

matriculada na educação Infantil representa um quantitativo de 50% se comparado a 

matrícula das crianças do ensino fundamental. Ainda assim, encontramos escolas 

que suprimiram o recreio das crianças da educação infantil, priorizando esse 

momento para as crianças do ensino fundamental. 

Para Mello (2007, p. 85): 

 

A creche e a escola da infância podem e devem ser o melhor lugar para a 
educação das crianças pequenas – crianças até os 6 anos -, pois aí se pode 
intencionalmente organizar as condições adequadas de vida e educação 
para garantir a máxima apropriação das qualidades humanas – que são 
externas ao sujeito no nascimento e precisam ser apropriadas pelas novas 
gerações por meio de sua atividade nas situações vividas coletivamente. O 
conjunto dos estudos desenvolvidos sob a ótica histórico-cultural aponta 
como condição essencial para essa máxima apropriação das qualidades 
humanas pelas crianças pequenas o respeito às suas formas típicas de 
atividade: o tateio, a atividade com objetos, a comunicação entre as 
crianças, e entre elas e os adultos, o brincar. 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (2010), as propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar o 

princípio estético: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais (Brasil, 2006a). 

Quando questionadas sobre essa realidade, encontramos diferentes 

argumentos por parte da equipe gestora: foi uma decisão tomada em reunião do 

conselho escolar; não temos espaços externos para as crianças brincarem; a 

prioridade é dos alunos do ensino fundamental; não liberamos para o recreio com 

receio das crianças se machucarem, porque as turmas de educação infantil são 

minoria, a escola foi pensada para o EF, inclusive algumas dessas escolas ainda 

não adequaram a proposta curricular para EI. 
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Andrade (2007), em relação ao risco das crianças se machucarem 

durante os momentos de recreação, a autora constatou que, 

Para quadra iam também alguns poucos brinquedos: bola, corda e giz. Este 
era um lugar onde as crianças corriam muito, subiam pelas arquibancadas, 
pulavam, ―escalavam‖ a tela de proteção. A liberdade maior ou menor das 
crianças na quadra dependia fundamentalmente da ansiedade de cada 
educador em relação ao risco de que elas se machucassem. [...] Dependia 
também do conhecimento que a educadora tinha da destreza das crianças 
de seu grupo, como me disse certa vez uma delas, diante do meu olhar 
preocupado com uma criança que saltava de uma mureta alta: ―Não liga 
não, este é de borracha‖. Assim ela se poupava e poupava também as 
crianças que, cada uma dentro do seu limite, podiam explorar a riqueza 
deste espaço. (ANDRADE, 2007, p.77) 

 
Em concordância ao exposto pela autora, a pesquisa vislumbrou a 

ausência do momento do recreio em 50% das escolas com espaços partilhados com 

as crianças da EI, conforme Tabela 5 apresenta em seus dados. 

 
Tabela 5 – Garantia (ou não) do momento do recreio nos espaços partilhados, Itabuna-BA, 

2017. 

ESCOLA RECREIO 

 SIM NÃO 

Ágata X  

Ametista  X 

Esmeralda  X 

Jade X  

Onix  X 

Rubi  X 

Safira X  

Turmalina X  

Total Geral 4 4 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
Nesse sentido, partilhamos do estudo realizado por Campos-de-Carvalho, 

que afirma: 

 
[...] o modo como o espaço educacional infantil está organizado pode tanto 

favorecer como dificultar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. A 

Psicologia Ambiental, especialmente considerando os estudos baseados em 

uma perspectiva ecológica, traz relevantes contribuições para a 

compreensão da organização do espaço como um elemento curricular ou  

de aprendizagem, visando diversas funções relativas ao desenvolvimento 

infantil (Campos-de-Carvalho, 2008, p.26). 
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O estudo desenvolvido por Nascimento e Alves (2016) destacou o brincar 

como construção conjunta do conhecimento: 

 
[...] Assim cabe ao educador reconhecer o seu potencial e proporcionar um 
ambiente escolar acolhedor, com espaço, materiais, e uma organização 
espacial que favoreça a interação das crianças e a construção conjunta do 
conhecimento (NASCIMENTO e ALVES, 2016, p.84). 

 
 
 

As escolas Safira e Ágata (Tabela 5) como instituições que adaptaram as 

salas do ensino fundamental para receberem crianças da educação infantil 

informaram durante a pesquisa ―não dispor de um momento de recreio”. As mesmas 

compõem o percentual de 50% das instituições que oferecem como única opção de 

espaço a sala de atividades para permanência de um período de quatro horas para 

as crianças. Vale ressaltar, que ambas as instituições dispõem de um amplo pátio 

interno, contudo não foram pensadas alternativas para utilização desse espaço de 

forma que atendessem a ambas as etapas da educação básica. As referidas escolas 

priorizam o recreio na área externa apenas para os alunos do ensino fundamental. 

No conjunto de escolas pesquisadas o corpo docente que atende a 

educação infantil é 100% do gênero feminino. Com exceção de uma professora, as 

demais trabalham em período integral na mesma instituição. A idade média é de 

48,1, sendo que a idade mínima é de 34 anos e a máxima é 61 anos. Constatamos 

que 60% (Tabela 6) dos professores se enquadram na faixa etária entre 48 a menos 

de 62 anos. Uma professora autodeclarou-se com limitação de locomoções. 

 
Tabela 6 – Faixa etária dos professores da Educação Infantil que atendem em espaços 

partilhados, no município de Itabuna, 2017. 

Faixa etária a (anos) Professor (unid.) Professor (%) 

34 a menos de 41 3 20,0 

41 a menos de 48 3 20,0 

48 a menos de 55 6 40,0 

55 a menos de 62 3 20,0 

Total 15 100,0 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Outro fator importante para traçar o perfil dos docentes que assumiram as 

turmas de pré-escola nos espaços partilhados foi a trajetória de escolarização, as 
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quais são: três professoras habilitadas em magistério; duas professoras graduadas; 

10 professoras especialistas. Desse quantitativo, 10 professoras são graduadas em 

Pedagogia. No que se refere a especialização apenas três professoras são 

especialista em Educação Infantil. As professoras, que passaram em concurso na 

rede pública, formados em nível médio na modalidade normal, perante a lei estão 

habilitadas a lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

De acordo com os dados de escolarização e faixa etária apresentados na 

Tabela 7 verificamos que a maioria (70%) das professoras que concluiu os seus 

estudos na rede privada e estão na faixa etária entre 48 a menos de 62 anos, e 

maioria que concluiu os seus estudos na rede pública (60%) são os mais jovens de 

34 a 48 anos. Nesse sentido, Durham (2003, p. 21) considera que, ―o setor privado 

foi capaz de absorver esta demanda porque se concentrou na oferta de cursos de 

baixo custo e no estabelecimento de exigências acadêmicas menores tanto para o 

ingresso como para o prosseguimento dos estudos até a graduação‖. Outro corte 

considerado pela autora, caracteriza o ensino superior brasileiro, especialmente o 

privado: trata-se da alta porcentagem de cursos noturnos. 

 
Tabela 7 – Tipo de instituição de formação dos professores por faixa etária nas instituições 

que apresentam espaços partilhados no município de Itabuna-BA, 2017. 

Professores 

Faixa Etária (ano) Privado  Público  Total 

 unidade % unidade % unidade % 

34 a menos de 41 2 20,0 1 20,0 3 20,0 

41 a menos de 48 1 10,0 2 40,0 3 20,0 

48 a menos de 55 6 60,0  0,0 6 40,0 

55 a menos de 62 1 10,0 2 40,0 3 20,0 

Total 10 100,0 5 100,0 15 100,0 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Diante do exposto temos duas situações a serem consideradas: a faixa 

etária elevada das professoras que atuam na pré-escola, seguida da formação inicial 

em faculdades da rede privada. A pergunta é: como essas variáveis vão influenciar a 

avaliação da política de expansão de oferta de vagas formuladas pelo poder público 

municipal? 

Estudo exploratório sobre o professor brasileiro, com base nos resultados 

do Censo Escolar da Educação Básica (BRASIL, 2009a, p.23/24) revela que a 
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média de idade do professor da pré-escola no Brasil é de 36 anos e ―a 

caracterização do cotidiano dos professores brasileiros é fundamental para a 

compreensão dos aspectos que condicionam seu trabalho pedagógico, a estrutura e 

a organização das escolas e as condições de aprendizagem dos alunos‖. 

O documento evidencia que a avaliação da estrutura e organização das 

instituições educativas pode ser influenciada por aspectos contextuais como a média 

de idade do professor. 

Esse levantamento é parte de um todo que compõem o corpus de análise 

e vincula-se as concepções que os decentes apresentam sobre a educação infantil e 

os espaços partilhados, se referem a culturas profissionais, que segundo Ball (2016) 

são variáveis pouco menos tangíveis: valores, compromissos e experiências dos 

professores e gestão das políticas. 

 
Tabela 8 – Pós-graduação Latu Sensu – Especialização dos professores que atuam em 

espaços partilhados, Itabuna-Ba, 2017. 

ESPECIALIZAÇÃO PROFESSOR (%) 

Arte e Educação 6,67 

Educação Infantil 20,00 

Gestão, Supervisão Escolar 6,67 

Língua Portuguesa e Literatura 6,67 

Psicopedagogia 26,67 

Não tem especialização 33,33 

Total Geral 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Nos dados levantados (Tabela 8) junto às professoras participantes da 

pesquisa, percebemos que o maior percentual (33%) não cursou especialização. 

Apenas três professoras (20%) possuem Especialização em Educação Infantil, ainda 

que no ano de 2007, a Prefeitura Municipal de Itabuna-BA, abriu 95 vagas, através 

de concurso público – edital nº 01/2007, para professor da Educação Infantil, 

apresentando como exigência mínima para atuar em creche e/ou pré-escola: ensino 

superior completo em Pedagogia ou Normal Superior com Especialização em 

Educação Infantil. 

O critério estabelecido em concurso – Especialização em Educação 

Infantil está associado a uma busca pela melhoria da qualidade da educação. 

Entretanto, apesar dos esforços empreendidos o município não apresentou diretrizes 
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que assegurassem a permanência dos profissionais concursados na Educação 

Infantil, o contexto e o tempo alteraram os segmentos de atuação desses 

profissionais. 

 
 

4.3 Discursos, representações e avaliação do partilhamento dos espaços do 

ensino fundamental com a educação infantil 

 
Considerando que os municípios tem autonomia para formular diretrizes que 

organizem e adéquem os espaços físicos para uma infraestrutura adequada para as 

crianças da pré-escola. E que ―[...] as políticas tornam-se vivas e atuante (ou não) 

nas escolas‖ (BALL, 2016, p.12) ou o que afirma Arretche (2002, p. 5) ―[...] a 

implementação é, de fato, uma cadeia de relações entre formuladores e 

implementadores, e entre implementadores situados em diferentes posições na 

máquina governamental‖. Passamos apresentar as representações e avaliações da 

política implementada pelo governo municipal de Itabuna-BA, no que tange ao 

partilhamento dos espaços do ensino fundamental com a educação infantil sob a 

ótica das professoras. 

Verificamos o conhecimento (ou não) dos motivos que levaram a 

instituição a partilhar o espaço; o conhecimento (ou desconhecimento) dos 

documentos/publicações que regulamentam o espaço da educação infantil; as 

concepções sobre reforma e adaptação dos espaços onde se realiza a Educação 

Infantil (pré-escola); as facilidades e dificuldades de realizar as atividades planejadas 

em um espaço partilhado; a oferta de formação continuada em serviço para os 

professores posterior a Portaria de reordenamento; avaliação do partilhamento do 

espaço entre Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

 
Tabela 9 – Motivo pelo qual as escolas partilham o espaço entre Ensino Fundamental e 

Educação Infantil, Itabuna-BA, 2017. 

MOTIVO DO PARTILHAMENTO ESCOLA (%) 

Demanda da comunidade 46,67 

Não tenho informação 26,67 

Escola isolada 26,67 

Total Geral 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 
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As professoras, uando questionadas sobre o motivo do partilhamento do 

espaço do ensino fundamental com a educação Infantil (Tabela 09), 26,67% 

responderam que não tem informação, ou desconhece os motivos, esse mesmo 

percentual informou que se trata de aspectos referentes a localização da instituição 

– escolas isoladas. O maior percentual indicou como principal motivação a demanda 

da comunidade. 

Embora a demanda da comunidade seja sinalizada como principal 

motivo do partilhamento, não encontramos no Departamento de Educação Básica da 

Secretaria Municipal de Educação evidências de estudo ou pesquisas que 

comprovassem os percentuais de atendimento da demanda e/ou de ausência de 

cobertura por área geográfica (nucleação). 

Correa (2015) com base em Kramer e Nunes aponta o desconhecimento 

da demanda como um ―problema‖, pois tal situação dificulta o delineamento de 

políticas públicas municipais de educação infantil, já que não é possível traçar 

políticas sem saber quantas crianças com direito à educação infantil residem no 

município. 

Outro aspecto que reconhecemos como importante na composição da 

percepção que os docentes têm sobre o partilhamento é o conhecimento (ou 

desconhecimento) dos documentos/publicações que regulamentam o espaço da 

educação infantil. Nesse sentido, selecionamos cinco publicações do Ministério da 

Educação e um documento da Câmara de Educação Básica do Conselho Municipal 

de Educação de Itabuna - CEB/CME, para analisar o nível de conhecimento das 

professoras. 
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Tabela 10 – Conhecimento dos documentos/publicações que regulamentam o espaço da 

educação infantil - Itabuna, 2017. 

DOCUMENTO PROFESSOR 

Conheço 
com 

Propriedade 

Conheço 
sem 

Propriedade 

Desconheço TOTAL 
GERAL 

Subsídios para  credenciamento  e 
uncionamento de Instituições de 

educação infantil 

1 10 4 15 

Parâmetros Básicos de Infra-estrutura 
para Instituições de educação Infantil 

2 11 2 15 

Política Nacional de Educação Infantil: 
pelo direito das crianças de zero a seis 
anos à Educação 

5 8 2 15 

nstrução nº 001/2008 da Câmara de 
Educação Básica do Conselho 
Municipal de Educação de Itabuna - 
CEB/CME. Orienta o funcionamento 
de creches e pré-escolas de Educação 
nfantil no âmbito do sistema municipal 

de ensino de Itabuna 

1 8 6 15 

ndicadores da Qualidade na 
Educação Infantil 

4 7 4 15 

Orientações sobre convênios entre 
secretarias municipais de educação e 
nstituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins 
ucrativos para a oferta de educação 
nfantil 

 3 12 15 

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Infantil 

4 11  15 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
A Tabela 10 revela que das publicações apresentadas a Política Nacional de 

Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação6 é 

o documento com maior percentual de conhecimento das professoras – 33,33%, no 

descritor conheço com propriedade. Os Subsídios para credenciamento e 

funcionamento de Instituições de educação infantil, acompanhado das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apresentaram 

percentual de 73,33% no descritor conheço sem propriedade. O documento 

Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de educação e 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 

para a oferta de educação infantil, figura entre a publicação mais desconhecida 

entre os professores pesquisados, 80% das professoras afirmaram desconhecê-la. 

66 Grifo nosso 
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O desconhecimento ou o conhecimento sem propriedade das 

publicações que regulamentam os espaços da educação infantil, tanto em âmbito 

nacional, como em âmbito municipal podem interferir significativamente sob a forma 

como os professores avaliam a política de expansão de vagas caracterizada por 

meio do partilhamento de espaços. 

Observa-se que essas publicações estão no âmbito mais amplo da 

agenda educacional brasileira. Alves (2013, p. 73), ao tecer um balanço sobre as 

publicações da educação infantil, assinala que o Ministério da Educação e Cultura, 

em meio à promulgação da Constituinte de 1988 e a aprovação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação de 1996, tem lançado o olhar sobre a questão da qualidade e 

formulado diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, com a 

publicação de documentos, desenvolvimento de estudos e debates, elaboração de 

propostas curriculares e apoiando a mobilização da área em diversificados espaços. 

Outro fator importante na efetivação de políticas públicas com qualidade 

para atender à educação infantil está relacionado à formação dos profissionais da 

educação. Na apresentação da Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito 

das crianças de zero a seis anos à Educação (2006b) a promoção da formação e da 

valorização dos profissionais que atuam nas creches e nas pré-escolas é a segunda 

das quatro linhas de ação definidas como prioridades pelo MEC, para estados e 

municípios, em prol da melhoria da qualidade no atendimento educacional às 

crianças de zero a seis anos. 

Outro fator emblemático a ser considerado na análise dos dados é o fato 

do poder público municipal, através da secretaria de educação não ofertar formação 

continuada posterior a Portaria de reordenamento da rede. Quando questionadas se 

o município promoveu encontros de formação continuada para os docentes da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental que trabalham em espaços partilhados, 

posterior a Portaria de reordenamento, que ajudasse a interpretar a política no 

cotidiano do seu trabalho, indicando quais temas foram trabalhados, 100% das 

professoras responderam que não foram promovidos esses momentos. 

A LDB 9.394/1996 apresentou um título sobre os profissionais da 

educação básica. No artigo 61, instituiu a formação como condição para o exercício 

da docência e, no artigo 67, Inciso II, estabeleceu que os municípios devem 

promover capacitação a todos os professores em exercício e formá-los por 

treinamento em serviço. 
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Ainda que a administração municipal afirmasse que as mudanças 

ocorridas por conta do reordenamento da oferta de vagas visavam promover a 

melhoria da qualidade da educação com a adequação dos espaços que teriam a 

infraestrutura melhorada com mais investimentos, o mesmo não se configurou como 

realidade. 

 
Tabela 11 - Escolas que passaram por reformas ou adaptações para atender a Educação 

Infantil, Itabuna-BA, 2017. 

ESPAÇO NÃO SIM TOTAL GERAL 

Alugado 3  3 

Próprio 8 4 12 

Total Geral 11 4 15 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Com o questionário teve como objetivo coletar dados acerca das relações os 

docentes estabelecem entre os espaços partilhados e os documentos que os 

regulamentam para pensar a arquitetura da instituição e a finalidade da Educação 

Infantil, questionamos se a escola passou por reformas. A Tabela 11 aponta que 

100% dos professores que lecionam nos espaços alugados afirmaram que não ter 

passado por nenhum tipo de reforma ou adequação. Dos 12 professores que 

trabalham em espaços próprios, que responderam à pesquisa, 66,66% responderam 

que os espaços não passaram por reformas ou adequação, apenas 33,33% 

indicaram algum tipo de adaptação. 

Anotações no diário de campo do pesquisador registraram que as mudanças 

apontadas na Tabela 12, foram iniciativas da gestão das escolas pesquisadas, 

através da transferência de renda direta do Ministério da Educação, recurso  

oriundos do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola / Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE. Apresenta-se como pequenos ajustes para 

dignificar o espaço para as crianças pequenas. 
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Figura 7 – Brinquedos adquiridos pela gestão da Escola Esmeralda, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 
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TABELA 12 – Caracterização das reformas/adaptações nas escolas que partilham espaços, 

Itabuna-BA, 2017. 

O QUE FOI REFORMADO QUANTIDADE % 

Não respondeu 3 20,00% 

Não houve reforma apenas foi dividido uma sala de aula 
para funcionar duas turmas de Educação Infantil. 

1 
6,67% 

Não houve nenhuma reforma nem adaptação 6 40,00% 

Corrimãos, vaso sanitário adequado a faixa etária, piso 
antiderrapante no pátio, instalação de cortinas com 
blackout. 

 6,67% 

1  

Mobiliários, pequenos jardins. 1 6,67% 

Adaptação dos vasos sanitários 1 6,67% 

Na sala referência: moveis, iluminação e ventilação. 1 6,67% 

Não houve reforma apenas a aquisição de brinquedos: 
escorregador e balanço (a compra contemplou também o 
ensino fundamental) 

 6,67% 

1  

Total Geral 15 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
As concepções das professoras sobre reforma e adaptação dos espaços 

onde se realiza a Educação Infantil (pré-escola) variaram muito no âmbito da 

pesquisa conforme indica a Tabela 12: mobiliário, adaptação dos vasos sanitários, 

aquisição de brinquedos. 

 
Figura 8 – Vaso sanitário adaptado da Escola Ônix, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Figura 9 – Chuveiros da Escola Rubi, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 
Dada a possibilidade de adaptação a gestão das escolas Rubi e Ônix 

substituíram um dos vasos sanitários para a faixa etária de quatro e cinco anos, a 

incitava perpassa pelo o reconhecimento da criança como principal usuário do 

ambiente educacional. Nesse sentido, os parâmetros recomendam: 

 
Nos banheiros a autonomia das crianças vai estar relacionada à adaptação dos 
equipamentos às suas proporções e alcance; reservar especial atenção com a 
prevenção de acidentes utilizando piso antiderrapante, principalmente próximos às 
áreas do chuveiro, e cantos arredondados nos equipamentos (BRASIL, 2006a, 
p.30). 

 

A Escola Rubi possui chuveiros e a Escola Ônix uma ducha higiênica 

utilizados em casos específicos, pois nessa idade ocorrem incidentes durante o 

lanche ou crianças que ainda não tem o controle total das esfíncter (o controle de 

esfíncter pode ser definido, sumariamente, como a capacidade adquirida pela 

criança de controlar a eliminação de suas funções fisiológicas básicas, a micção e a 

evacuação). Contudo, a atual gestão da escola Ônix decidiu transformar esse 

espaço em um ―depósito‖ trancando-o a cadeado. Além de limitar a capacidade do 

atendimento a criança nesse espaço, o banheiro foi uma ação financiada do 

Programa Dinheiro Direto na Escola/Acessibilidade (PDDEPDDE), com recursos 

destinados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

caracterizando-se como má administração do recurso público. 
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Apesar dos parâmetros recomendar que as instituições precisam reservar 

especial atenção com a prevenção de acidentes, os registro fotográficos nos 

espaços partilhados demonstram que não há observância no quesito segurança por 

parte da gestão escolar. Além da ausência de adaptação dos vasos sanitários 

encontramos diferentes situações que colocam a integridade física das crianças em 

risco. 

 
Figura 10 - Sanitário da Escola Esmeralda, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 
 

Figura 11 - Sanitários da Escola Ágata, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 
No sanitário da Escola Esmeralda os materiais de limpeza estavam ao 

alcance das crianças no final do corredor, o que expõe essas crianças a algum tipo 

de risco. Aqui destacamos que acidentes como a ingestão de produtos químicos ou 

perfuro cortantes são bastante comuns nessa idade, quando não socorridas em 
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tempo hábil e da forma correta pode levar crianças na faixa etária de quatro a cinco 

anos a óbito. 

Na escola Ágata a situação revela o descaso da gestão com esses 

sujeitos, é possível verificar através da imagem, que uma porta quebrada foi 

colocada acima da cabeça das crianças para guardar entulhos. A existência de um 

espaço acolhedor e convidativo é capaz de imprimir uma relação de identidade com 

o seu usuário. 

 
Figura 12 – Sanitários da Escola Jade, Itabuna-BA, 2017. 

 

  

  

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 
A situação dos sanitários das escolas comprova o descaso do Estado 

com os sujeitos que convivem nesses espaços. Situações em que a política de 
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expansão de vagas não considerou as limitações das instituições para atender 

crianças pequenas. As condições da Escola Jade perpassam pela violação dos 

direitos básicos de cidadania e de acesso aos serviços públicos. Faltam portas em 

ambos os banheiros, as portas danificadas representam eminente risco de 

acidentes, o lavatório sustenta-se apenas de um lado. Agravando essa situação o 

anexo da escola, prédio onde funciona uma turma de educação infantil, não tem 

água potável encanada. 

Essa realidade não condiz com os parâmetros que preconiza que a 

unidade de Educação Infantil deve ter acesso privilegiado aos serviços básicos de 

infraestrutura, tais como: água, esgoto, sanitário e energia elétrica, atendendo às 

necessidades de higiene e saúde de seus usuários, além de rede de telefone 

(BRASIL, 2006a, p.32). 

Nessa mesma instituição visitada, uma professora fez o seguinte 

comentário: 

Uma das coisas que é bem difícil na nossa sala, que na verdade é uma 
anexo adaptado para Educação Infantil é que não temos água. A auxiliar de 
limpeza ela vem aqui, ela pega água todos os dias, dia sim, dia não, para 
limpar a escola. Armazena água aqui na escola sendo que não é possível 
por exemplo eu usar o banheiro porque demanda água, os alunos não 
podem lavar as mãos, atividades pedagógicas com tintas ou que 
precise mais de água, a escovação mesmo dos dentes com os 
meninos não é possível ser feita porque não tem esse recurso. 
(Professora O) 

 

O documento do MEC afirma que se deve considerar o atendimento aos 

demais usuários que utilizam os espaços (funcionários e educadores), localizando  

os sanitários próximos aos ambientes de trabalho (BRASIL, 2006a, p25). Nesse 

sentido, a política municipal além de não garantir os direitos de cidadania das 

crianças precariza as condições de trabalho do professor. 

O documento publicado pelo Ministério da Educação: Política Nacional de 

Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação (Brasil, 

2006b), ao referir-se aos padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento 

adequado das instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) públicas e 

privadas, que, respeitando as diversidades regionais, assegurem o atendimento das 

características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo 

educativo quanto a:―espaço interno, com iluminação, insolação, ventilação, visão 

para o espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável, esgotamento 
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sanitário;instalações sanitárias e para a higiene pessoal das crianças‖ (BRASIL, 

2006b, p. 21) 

Um fator imprescindível no exercício da garantia de uma política 

educacional para a pequena infância brasileira encontra-se vinculado à questão da 

urgência de infraestrutura, construção de estabelecimentos, reforma e adequação 

dos que existem, já que, em muitos municípios, não há, ainda, espaços adequados 

destinados às crianças de até seis anos de idade em instituições públicas, nem em 

número suficiente (ALVES, 2013, p. 76). Portanto, o acesso da criança à educação 

escolar, objetivo da política em pauta, apresenta-se ainda como um desafio nessas 

localidades. A configuração do atendimento educacional, caracterizadas pela política 

de partilhamento, é reveladora de múltiplos desafios no que se refere ao direito à 

educação básica. 

Considerando também o Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004 (que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida) no que diz respeito 

à adequação do espaço físico para o atendimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais, encontramos como condição para o funcionamento de 

instituições de Educação Infantil: adaptar os prédios de Educação Infantil de sorte 

que, em cinco anos, todos estejam conforme os padrões de infraestrutura 

estabelecidos. 

 
Figura 13 - Portão de entrada da Escola Rubi, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Figura 14 - Acesso às dependências da Escola Rubi, Itabuna-BA, 2017. 
 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 
 

Figura 15 - Entrada do sanitário feminino – Escola Rubi, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Figura 16 - Refeitório da Escola Rubi – no terceiro piso, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 
Os parâmetros de infraestrutura baseiam-se em quatro eixos: a relação 

harmoniosa com o entorno; o emprego adequado de técnicas e de materiais de 

construção; planejamento do canteiro de obras e a programação de reparos e 

manutenção do ambiente construído; a adequação dos ambientes internos e 

externos. No último eixo encontramos o princípio da acessibilidade universal, 

envolvendo o conceito de ambientes inclusivos. Nesse sentido, define: 

acessibilidade universal – garantia de que o ambiente construído seja o 
menos restritivo possível, incluindo espaços dimensionados de acordo com 
os preceitos de acessibilidade universal, considerando acessos a salas, 
área de serviço, cozinha, banheiros, áreas de brincar interna e externa, 
dentre outros espaços, de acordo com as normas brasileiras e os decretos 
em vigor (BRASIL, 2006a, p.16). 

 
As condições contextuais do espaço da Escola Rubi não garantem o 

princípio da acessibilidade universal. Escola alugada pelo poder público municipal, 

com número de matrícula superior a 200 alunos, denota desafios cotidianos para 

equipe docente, pois não conta com itens básicos de acessibilidade: não foram  

feitos rebaixamentos nos meios-fios da entrada da escola; não existe rampa de 

acesso para cadeirantes impossibilitando a locomoção das pessoas com deficiência 

à escola, permitindo que os alunos cheguem sem dificuldades até a sala de aula, o 

acesso às dependências da escola é através de escadas; não existem rampas que 

deem acesso aos banheiros. 
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Os aspectos evidenciados no parágrafo anterior se referem 

especificamente a locomoção das crianças com necessidade educativas especiais. 

Entretanto, a acessibilidade universal, perpassa por estas questões, mas as 

extrapolam, pois, encontramos, na Escola Rubi, restrições para as crianças da pré- 

escola, no que se refere ao acesso a andares superiores. A exemplo do refeitório, no 

terceiro piso, ser exclusividade dos alunos do Ensino Fundamental. 

Em depoimento, uma das professoras dessa instituição, fez o seguinte 

comentário: 

 
Acessibilidade. Temos escolas que a gente observa que as escolas não tem 
acessibilidade. A acessibilidade começa desde a chegada, um banheiro 
sem acessibilidade, não tem vasos adequados para essas crianças, então é 
necessário. Primeiro não temos como trabalhar que a criança, é, tenha 
autonomia de fazer as suas necessidades fisiológicas se o espaço ela não 
tem, não sente segura para usar esse espaço. Um refeitório apropriado, 
porque hoje a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde trabalha 
muito a questão da alimentação. Como a gente vai trabalhar a questão da 
alimentação se a criança senta com as perninhas penduradas? Não tem 
uma mesa adequada, um refeitório, que ela se sinta realmente, que aquele 
espaço é um momento importante na vida dela (Professora M). 

 

Nessa perspectiva a autora Regina Assis ao colaborar com a construção 

dos ―Subsídios para credenciamento e funcionamento de Instituições de educação 

infantil‖, evidência, 

As crianças pequenas e suas famílias devem encontrar nos centros de 
educação infantil, um ambiente físico e humano, através de estruturas e 
funcionamento adequados, como enfatizado em outros textos desta 
publicação, que propiciem experiências e situações planejadas 
intencionalmente, de modo a democratizar o acesso de todos, aos bens 
culturais e educacionais, que proporcionam uma qualidade de vida mais 
justa, equânime e feliz (BRASIL, 1998b, p.68). 

 
Na escola Turmalina, durante a aplicação do questionário emergiu uma 

situação referente à acessibilidade universal. A professora que se autodeclarou com 

dificuldade de locomoção, sinaliza o problema da altura da pia do banheiro, por não 

ser acessível à altura das crianças ela precisa suspendê-las, elevando-as ao nível 

da torneira, o que nem sempre é possível, pois existe um comprometimento que a 

impede de equilibrar-se. De acordo com o relato, a gestão escolar solicitou a 

secretaria de educação uma monitora, que poderia auxiliá-la nesses momentos, mas 

para esse ano a secretária priorizou a presença desses profissionais nas turmas das 

creches e nas turmas com alunos que apresentam necessidades educativas 

especiais, desde que a família apresente o laudo médio à secretaria da escola. 
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Como a escola não se enquadra nos critérios estabelecidos não foi encaminhado o 

profissional à instituição. 

Em depoimento, a professora declara: ―[...] e a reforma completa dos 

banheiros. Banheiros com altura dos vasos sanitários de pias adequadas à altura da 

criança, o que não existe na nossa escola‖ (Professora L). 

 
Figura 17 – Entrada dos banheiros da Escola Turmalina, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 
 

Figura 18 – Lavatório do sanitário masculino, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 
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Pelas razões aqui apresentadas 46% das professoras avaliaram como 

péssimo o partilhamento do espaço do Ensino Fundamental com a Educação 

Infantil, seguido de 26,67% que consideraram regular. 

 
Tabela 13 – Avaliação do partilhamento do espaço pelos professores, Itabuna-BA, 2017. 

AVALIAÇÃO DO PARTILHAMENTO DO ESPAÇO 

Conceito % 

Excelente 0,0 

Bom 26,67 

Regular 26,67 

Ruim 0,0 

Péssimo 46,67 

Total Geral 100,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
Considerando que a especialização aparece na pesquisa como o maior 

nível de escolaridade alcançado pelas professoras, cruzamos os dados da avaliação 

com os cinco cursos especialização. A investigação aponta que das 26,67% (Tabela 

14) professoras que atribuíram o conceito ―bom‖ ao partilhamento, não tem 

especialização em Educação Infantil, sendo que uma tem especialização em Arte e 

Educação e outra em Língua Portuguesa e Literatura. 

 
Tabela 14 – Avaliação dos espaços partilhados, considerando a Especialização das 

professoras, Itabuna-Ba, 2017. 
 

ESPECIALIZAÇÃO 
AVALIAÇÃO DOS ESPAÇOS 

PARTILHADOS 

 BOM PÉSSIMO REGULAR TOTAL GERAL 

Arte e Educação 1   1 

Educação Infantil  2 1 3 

Gestão, Supervisão Escolar  1  1 

Língua Portuguesa e Literatura 1   1 

Não tem especialização 2 2 1 5 

Psicopedagogia  2 2 4 

Total Geral 4 7 4 15 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 
 
 

Quando comparamos o tempo de docência, percebemos que esse é um 

fator que não interfere significativamente na avaliação das professoras, encontramos 
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uma variação muito grande, expressa pela distribuição equânime dos números na 

Tabela 15. 

 
Tabela 15 – Avaliação do partilhamento do espaço por área anos de docência, Itabuna-BA, 

2017. 

AVALIAÇÃO DO PARTILHAMENTO  CONCEITO   

Anos de docência Bom Péssimo Regular Total Geral 

0,25 1  1 2 

1  1  1 

4 1 1 1 3 

10   1 1 

11 1 3  4 

17  1  1 

26  1 1 2 

(vazio) 1   1 

Total Geral 4 7 4 15 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
O espaço físico da instituição, o tamanho e arranjo espacial de suas salas são 

fatores que favorecem maior ou menor oportunidades para interações, sendo a 

organização do espaço um exemplo vivo da proposta pedagógica concebida pelos 

professores (BRASIL, 1998b, p.91) 

A importância do espaço como facilitador de determinadas atividades na 

Educação Infantil é destacada, também, por Campos-de-Carvalho (2008) quando 

afirma que 

 
No âmbito da Educação Infantil, considerar o espaço como um elemento 
curricular facilitador, ou não, da aprendizagem e desenvolvimento infantil 
ainda é, infelizmente, uma novidade. Há desconhecimento por parte de 
educadores e gestores de que a organização e reorganização contínua do 
espaço, de acordo com seus objetivos educacionais, favorecem a 
ocorrência de determinadas atividades infantis e impede outras (Campos- 
de-Carvalho, 2008, p.27). 

 
Investigamos junto às professoras quais as facilidades e dificuldades 

encontradas para a realização das atividades docentes no espaço partilhado. Nesse 

levantamento percebemos como contraditório o fato de professoras que avaliaram o 

partilhamento como bom, afirmarem que não existe nenhuma facilidade ou não 

souberam responder. Quando somadas as porcentagens desses dois descritores 
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obtém-se o maior índice (40%). Outro fator relevante é a atribuição da facilidade 

(20%) ao apoio da equipe docente na organização do espaço. 

 
 

Tabela 16 – Facilidades para a realização das atividades doentes nos espaços partilhados, 

Itabuna-Ba, 2017. 

FACILIDADES 
Contagem de 
FACILIDADES 

Apoio da equipe gestora na organização do espaço 20,00% 

Boa vontade do professor 6,67% 

Brinquedo, jogos educativos, excelente diretora 6,67% 

Convivência com as crianças maiores possibilita troca de experiências 
diferentes das que têm entre eles. 

6,67% 

Espaço um pouco maior 6,67% 

União da equipe docente 13,33% 

Nenhuma 13,33% 

Não respondeu 26,67% 

Total Geral 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

 

 
A Tabela 16 apresenta como dificuldades: a acústica; acessibilidade; mobiliário; 

iluminação; ventilação; material pedagógico apresenta uma porcentagem de 26,67%, o 

mesmo percentual atribuído ao aluno permanece na sala, não ter espaço para brincar; 

mobiliário inadequado; falta de parque e outro espaços adequados para Educação 

Infantil. Ambos representam mais da metade do percentual de dificuldades (53.34%). 
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Tabela 17 – Dificuldades para a realização das atividades docentes nos espaços 

partilhados, Itabuna-Ba, 2017. 

DIFICULDADES Contagem de 
DIFICULDADES 

Acústica; acessibilidade; mobiliário; iluminação; ventilação; material 
pedagógico. 

26,67% 

Ao usar o pátio acontece momentos interferências de pessoas que 
circulam; o mobiliário. 

6,67% 

As dificuldades é só nos dias dos momentos coletivos que a turma maior 
ficam inquietos. 

6,67% 

Diversidade de materiais; pouco material; área descoberta; não há parque 
infantil. 

6,67% 

Divisão da sala; espaço para movimentos; lúdico; lavar as mãos; ir ao 
banheiro; espaço para o lanche. 

6,67% 

O aluno permanece na sala, não tem espaço para brincar; mobiliário 
inadequado; falta de parque e outro espaços adequados para educação 
infantil. 

26,67% 

Programação do espaço; falta de brinquedos educativo; material didático. 6,67% 

Sala dividida; sem espaço para realizar atividades com ludicidade; levar as 
crianças para lavar as mão; levar para o banheiro; utilizar o pátio. 

6,67% 

Não respondeu 6,67% 

Total Geral 100,00% 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

Em quase todas as entrevistas, não existia diferença entre as salas do 

ensino fundamental e da Educação Infantil. As professoras quase sempre faziam 

referência ao mobiliário e a reestruturação do espaço. Quando apontada, a diferença 

consistia na redução do espaço para agrupar duas turmas: 

 
Em algumas salas de Educação Infantil o espaço é menor comparado com 
os espaços das salas de Ensino Fundamental. (Professora N) 
[...] Existe uma divisória de lona plástica para agrupar duas turmas. 
(Professora C) 
A sala de aula atende crianças de 1º ano e Educação Inantil, não há 
cantinhos referências, como não há mobiliário adequado. (Professora L) 
As salas de Educação infantil deveriam ser reestruturadas com mobiliário 
adequado. (Professora I) 
O espaço da sala de aula é amplo, arejado, claro, porém o mobiliário é 
priorizado para o Ensino Fundamental. (Professora H) 
Não existe nenhuma diferença, as carteiras são as mesmas, as pernas das 
crianças ficam penduradas (do chão), não há espaço para brincadeiras, só 
no pátio. (Professora G) 
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Figura 19 – Sala de aula Escola Ônix, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 
 

Figura 20 – Sala de aula Escola Turmalina, Itabuna-BA, 2017. 

Fonte: arquivo da pesquisa. 

 

 
O registro fotográfico mostram duas salas de Ensino Fundamental que 

atendem Educação Infantil no turno oposto, ambas tem mobiliários inadequados 

para a faixa etária de quatro e cinco anos, ainda assim, a administração municipal 

admite a matrícula das crianças, inserindo- as nesses espaços sem realizar estudo 

preliminar sobre o perfil pedagógico da instituição, das condicionantes preexistentes 

e da viabilidade de reestruturação do espaço. 

De acordo com as determinações dos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, as instituições devem ―Prever 
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quadros e painéis colocados à altura das crianças (um metro e meio do chão) 

permite que estas tenham autonomia para pregar seus trabalhos e expressar suas 

idéias, personalizando o ambiente e aproximando-se deste‖ (BRASIL, 2006a, p.29). 

O documento refere-se à ambientação dos espaços (dimensões, 

configuração e aparência) e envolve estreita relação com a proposta pedagógica e 

com os conhecimentos dos processos de desenvolvimento da criança. Percebemos 

que a adaptação dos equipamentos a escala da criança não foi observada pela 

gestão escolar, conforme regulamenta o documento federal: os quadros não estão 

na altura estipulada; os televisores encontram-se em altura ainda maior, acima dos 

quadros; os murais não estão acessíveis de forma a permitir a interação das 

crianças as atividades; o mobiliário (mesas e cadeiras) não são leves possibilitando 

o deslocamento, de forma autônoma, pela própria criança. 

A avaliação das professoras revelam as dificuldades que essas 

profissionais enfrentam cotidianamente para desenvolver o trabalho docente nas 

Escolas de Ensino Fundamental que atendem a Educação Infantil no município de 

Itabuna-BA. 

Ao longo do trabalho de campo, na aplicação dos questionários e durante 

as observações, havia uma vocalização frequente do descaso do poder público 

municipal com os espaços. Escolas definidas como sem nenhuma condição de 

atendimento à Educação Infantil. Porque expandir a oferta de vagas não significa 

colocar crianças e professores em uma sala com um quadro giz, perpassa pela 

observância das diretrizes estabelecidas pela legislação federal, e pelo estudo 

teórico sobre o momento de desenvolvimento da criança. 

Atentando para essas questões, questionamos aos órgãos colegiados do 

sistema municipal se houve em algum momento de implementação e 

desenvolvimento de reordenamento da rede de ensino avaliação realizada 

conjuntamente entre Secretaria, CME e Sindicato do Magistério Municipal Público de 

Itabuna. 

Em seu relato, a presidente do Conselho Municipal diz que: 

 

Não, nunca houve nenhum momento de avaliação relacionada a 
reordenamento da rede em que o conselho tivesse sido convidado, nem a 
participar, nem a dar sua opinião sobre a repercussão disso, do 
funcionamento do reordenamento na rede. Em alguns aspectos a gente 
entende que ele foi necessário, mas a gente percebe que ao longo do 
período de implantação 2015/2016 era necessário ter sido feito uma 



108 
 

 

 
avaliação no percurso e talvez algumas implementações de algumas 
mudanças. 

 
Da mesma forma a presidente do Conselho Municipal de Educação, 

afirma que não existiu avaliação da proposta de reordenamento dos níveis de oferta 

de vagas: 

 
Nós fomos convocados, convidados a fazer parte do grupo que estaria 
discutindo o reordenamento, 2016, não tivemos avaliação nenhuma, 
estamos agora em 2017, não há até o momento proposta vinda do atual 
governo, ou da atual secretaria de que vai ter essa retomada, ou de que vai 
avaliar, ou de realmente quantos escolas da educação infantil foram 
atendidas em 2015. Então se não temos proposta fundamentada, se não 
temos proposta sistematizada, ela não existe, então como avaliar algo que 
não existe, só se avalia aquilo que tá lá no papel, que foi sistematizado, que 
tem o ideário, que tem uma proposta, se não foi feito isso, como ideário, 
como uma proposta, se não tem sistematização, vai avaliar o que? Vai 
avaliar prédios, vai avaliar as escolas que foram alugadas? Não temos o 
que avaliar, temos sim que lamentar, porque já deveria no último ano do 
governo passado que começou essa discussão, ter retomado e já ter 
deixado isso como proposta para dar continuidade ao outro governo que 
entrava, se fosse política de Estado, mas não foi política de Estado, aliás 
não foi política de nada, foi apenas uma intenção, mas não uma intenção 
fundamentada. 

 
Arretche (1998) apresenta a avaliação como instrumento democrático. 

Para autora, 

 

A avaliação é teoricamente uma das etapas de uma política. De acordo com 
os manuais de análise e avaliação de políticas públicas, a avaliação deveria 
ser uma etapa posterior a implementação das políticas e programas, 
destinada a influenciar sua reformulação, seja durante sua implementação, 
seja posteriormente (ARRETCHE, 1998, p.36). 

 

A autora complementa, ainda, dizendo que: ―a produção e a divulgação  

de avaliações rigorosas, tecnicamente bem feitas, permitem o exercício de um 

importante direito democrático: o controle sobre as ações do governo‖ (IBIDEM 

p.37). 

Nesse sentido a avaliação da política de expansão de oferta de vagas, 

caracterizada pelo partilhamento de espaço entre o Ensino Fundamental e a 

Educação Infantil, é condição sine qua non para restauração dos espaços que 

atendem as crianças da educação, para a melhoria das condições de trabalho 

docente e a elevação do número de matrículas da rede municipal de ensino de 

Itabuna-BA em todas as etapas da Educação Básica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS? Um longo caminho a percorrer... 

 
 

Como anunciado no título da dissertação a política de expansão de vagas 

da educação infantil no município de Itabuna-BA ainda constitui uma realidade em 

construção. Isso pôde ser inferido a partir do que foi reafirmado nas narrativas dos 

sujeitos que compõem o sistema municipal de educação. Nesse sentido, buscamos 

tecer essas considerações finais apresentando além dos resultados obtidos pela 

mesma, alguns apontamentos para (re)significação dos espaços averiguados. 

Retomo aqui o objetivo desta pesquisa, que teve como corpus de análise 

a política de expansão da oferta de vagas para a Educação Infantil no município de 

Itabuna-BA, caracterizada pelo partilhamento do espaço do Ensino Fundamental 

com a Educação Infantil, realidade que vêm possibilitando a matrícula de crianças 

com faixa etária diferentes no mesmo espaço educativo, a fim de reduzir os gastos 

com espaços alugados. No entanto, fora observado que não foi realizado 

adequações nesses espaços, que considerassem as especificidades das crianças 

da Educação Infantil. 

Assim, optou-se como recorte temporal o período entre os anos de 2005 a 

2015, por apresentar dados estatísticos sobre a movimentação da matrícula nas 

duas principais etapas da Educação Básica no município lócus da pesquisa. Outro 

importante fator foi a criação de uma comissão temporária de acompanhamento do 

reordenamento expedida pela titular da Secretaria de Educação, no ano de 2015, 

onde os sujeitos estiveram diretamente envolvidos com a formulação da política 

pública para a Educação Infantil. 

Por se tratar de uma investigação sobre uma política pública, que tem 

como objetivo a ampliação da capacidade de atendimento as crianças com faixa 

etária de quatro e cinco anos, realizou-se a análise dos dispositivos legais em  

âmbito nacional e municipal que implicaram em mudanças no atendimento a 

infância. A relevância desses documentos para pesquisa pauta-se no 

estabelecimento de parâmetros de infraestrutura para o funcionamento de 

instituições de Educação Infantil. 

Tal fato, também, confirma a ausência de prioridade por atendimento a 

criança pequena em creches, de zero aos três anos, pois o reordenamento da rede, 

não discutiu ou apresentou proposições sobre construção de instituições próprias 

para a Educação Infantil. Como por exemplo, o PROINFÂNCIA. 
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Para esta dissertação, o espaço configura-se como importante para o 

desenvolvimento cognitivo, físico e motor das crianças, bem como, para o 

desenvolvimento do trabalho docente com as crianças da Educação Infantil. E um 

dos principais desafios na história do atendimento à infância no Brasil é a 

materialização das orientações propostas pelos documentos oficiais. 

Nesse sentido, faz-se a defesa de uma instituição que disponha de 

espaço físico, visando promover à Educação Infantil: aventuras; descobertas; 

criatividade; desafios; aprendizagens que facilite a interação criança-criança; 

aprendizagens que facilite a interação criança-adulto; aprendizagens que facilite a 

interação das crianças com o meio ambiente (BRASIL, 2006a). 

Por considerar esses aspectos buscamos contribuições de diversos 

autores, dentre eles Stephen Ball e Richard Bowe (2011, 2016); Mainardes (2006, 

2009); Arretche (1998, 2002) no aprofundamento para entender a formulação e a 

avaliação de políticas públicas implementadas. Nas primeiras conotações desta 

pesquisa foi possível perceber contradições no processo de formulação: a ausência 

do Conselho Municipal de Educação na formulação e, posteriormente, na avaliação 

da política implementada, não permitindo o direito democrático de controle social 

previsto em lei. A inexistência de publicação de lei/decreto que estabelecesse 

diretrizes para o processo de expansão de vagas da Educação Infantil por parte do 

executivo. Embora, o Plano Municipal de Educação estabeleça como meta a 

universalização da pré-escola, a pesquisa indicou que a Educação Infantil não é 

atendida na íntegra, necessitando de construção e/ou adequação de Instituições de 

Educação Infantil, nos bairros onde, comprovadamente, a demanda é maior. A 

ausência de avaliações da política implementada interfere na qualidade  e 

adequação dos espaços. 

Foi verificado, a partir dos dados levantados nas instituições  que 

partilham o espaço entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, que 90% das 

escolas são de pequeno porte, com uma média de 04 turmas, que atendem a 

Educação Infantil, por escola, atendendo a no mínimo 32 e no máximo 34 crianças 

na Educação Infantil. As professoras, em sua maioria, indicaram a demanda da 

comunidade como o principal motivo que levaram as escolas a partilhar o espaço, 

confirmando as informações do poder público municipal sobre áreas geográficas que 

apresentavam carência de oferta. Para resolver a situação foi realizada uma 

reestruturação das etapas ofertadas, a fim de possibilitar à população dessas áreas 



111 
 

 

 

o potencial educativo da oferta de todas as etapas (da educação infantil à ensino 

fundamental (anos iniciais e finais). 

Embora o discurso e os documentos legais estabeleçam como critério o 

respeito às vivências próprias de cada idade de formação, os registros fotográficos e 

as narrativas das professoras demonstraram divergência entre o proposto e o 

implementado, onde a realidade perpassa pela violação dos direitos básicos de 

cidadania e de acesso aos serviços públicos. 

Nessa perspectiva, dentre os resultados obtidos pela pesquisa apontamos 

como uma dessas violações ou mesmo negligência do poder público: a falta de água 

potável no espaço em que atende crianças de quatro e cinco anos, seguido da 

adaptação (divisão com uma lona plástica) do espaço de uma sala do Ensino 

Fundamental para atender a duas turmas de Educação Infantil, descumprindo a 

regulamentação legal de 1,50 m² por criança atendida nas salas e permanecendo a 

ideia de que para crianças da Educação Infantil qualquer lugar serve. 

Outro fator é a ausência de recreio para Educação Infantil, em 50% das 

instituições pesquisadas, foi priorizado os alunos do Ensino Fundamental, embora  

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010), ao apresentar a 

concepção de criança como sujeito de direitos, faz a defesa de que as crianças 

precisam de interações, relações e práticas cotidianas, pois dessa forma constrói 

sua identidade pessoal e coletiva, brinca, aprende, produz cultura. 

As instituições educativas visitadas apresentaram diversas condições 

inadequadas, ainda assim, nos espaços próprios dos municípios 66,66% das 

professoras que foram entrevistadas responderam que os espaços não passaram 

por reformas ou adequação. Nos espaços alugados a situação agrava-se o 

percentual chega a 100%. Apenas 33,33% indicaram algum tipo de adaptação,  

ainda assim as concepções de reformas variam muito, não havendo vinculação com 

os Parâmetros Básicos de infraestrutura para Instituições de Educação Infantil 

(2006a). 

Outro fator emblemático a ser considerado na análise dos dados é o fato 

do poder público municipal, através da secretaria de educação não ofertar formação 

continuada posterior a Portaria de reordenamento da rede. Essa lacuna imputa ao 

poder público a responsabilidade de sistematizar e promover encontros de formação 

continuada para os docentes da educação infantil que trabalham em espaços 
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partilhados de forma que os ajudem a interpretar a política no cotidiano do seu 

trabalho. 

O desenho proposto pela política municipal não obteve os resultados 

estatísticos esperados, a elevação do número de matrículas da Educação Básica, 

implicando na diminuição dos recursos para a educação, e, consequentemente, 

causando a precariedade e a falta de condições materiais dos espaços educativos, 

atribuindo ao governo a busca de alternativas locais para equacionar o problema da 

redução no número de matrículas. Uma das alternativas seria consolidar a política 

de expansão de vagas sem comprometer a qualidade da educação. 

A análise da atuação do Conselho Municipal de Educação, no que se 

refere a política pública de universalização da pré-escola, deve apropriar-se do que 

preconiza a Lei nº 1968/2005, a qual organiza o sistema municipal de ensino de 

Itabuna-BA e institui o seu regimento interno, participando das propostas e ações 

educacionais com mais efetividade em prol de uma educação de qualidade para os 

munícipes. Avaliar as instituições e identificar as que não têm condições mínimas 

para oferecerem a Educação Infantil, descredenciando o seu funcionamento. 

Se quisermos que se efetive o princípio do direito à educação, a 

progressiva ampliação da rede de cobertura, os ajustes progressivos a um padrão 

mínimo de qualidade da infraestrutura dos espaços, garantindo que as crianças 

aprendam e cresçam em ambientes apropriados precisamos, além de fazer a 

releitura do contexto histórico do atendimento a criança no Brasil, compreender que 

o processo de luta pela implementação das políticas públicas é dinâmico, 

demandando novos desafios nos dias atuais e considerando as peculiaridades de 

cada etapa em prol ao desenvolvimento integral das crianças. 

Os estudos aqui relatados examinaram o papel das políticas na garantia 

do atendimento a criança no Brasil, com ênfase na política pública municipal, que 

apresentou proposta de partilhamento entre ensino fundamental e educação infantil. 

Embora, a alternativa configure-se como transgressora dos limites entre espaço e 

objeto de uso, apontamos possiblidades de amenizar o impacto desse artifício. 

Este texto não tem a pretensão de esgotar o debate sobre a proposta de 

partilhamento, outrossim, trabalha com a possiblidade de suscitar 

reflexões/discussões, em outros contextos, sobre as estratégias implementadas pelo 

poder público para ampliar a sua rede de oferta de vagas e garantir o acesso, 

permanência e sucesso dessas crianças nesses espaços. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ITABUNA 

ANEXOS I  

2. Das condições físicas 

A construção de prédios em nível 
Rua Adolfo Maron nº 82, 2º andar, salas 

09, 10, 11. 

Centro – Itabuna-Ba –CEP: 45.600.000 

FoneFax: (73) 3617–0518 

E-mail: cmeitabuna@ig.com.br 

 

Instrução nº. 001/2008 – Câmara de 

Educação Básica – CEB / CME 

Orienta o Funcionamento de Creches e Pré- 

Escolas de Educação Infantil no âmbito do 

Sistema Municipal de Ensino de Itabuna. 

Ref. Anexo às Resoluções – CME nº. 002/99 e 
031/2006 

 

O espaço escolar não é um 

“cenário” onde se desenvolve a educação, 

mas sim “uma forma silenciosa de ensino”. 

(Frago, 1995, p. 69) 
 

Assim como os demais espaços da 

instituição, o espaço destinado a esta faixa 

etária deve ser concebido como local voltado 

para cuidar e educar crianças pequenas, 

incentivando o seu pleno desenvolvimento. As 

crianças de zero a três anos, com seus ritmos 

próprios, necessitam de espaços para 

engatinhar, rolar, ensaiar os primeiros passos, 

explorar materiais diversos, observar, brincar, 

tocar o outro, alimentar-se, tomar banho, 

repousar, dormir, satisfazendo, assim, suas 

necessidades essenciais. Recomenda-se que o 

espaço a elas destinado esteja situado em local 

silencioso, preservado das áreas de grande 

movimentação e proporcione conforto térmico 

e acústico. 

(Brasil, Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 

básicos de infra-estrutura para instituições de 

educação infantil: Encarte 1. Brasília: MEC, 

SEB, 2006) 

 

1. Dos objetivos 

 

Esta Instrução busca ampliar os 

diferentes olhares sobre o espaço escolar 

infantil, visando construir o ambiente físico 

destinado à Educação Infantil, promotor de 

aventuras, descobertas, criatividade, desafios, 

aprendizagens, e que facilite a interação 

criança – criança, criança – adulto e deles com 

o meio – ambiente. O espaço lúdico infantil 

deve ser dinâmico, vivo, “brincável”, 

explorável, transformável, e acessível a todos. 

térreo deve ser, preferencialmente, composta 

com salas em formato hexagonal, para 

favorecer a posição do mobiliário a ser 

deslocado, de acordo com as atividades 

metodológicas múltiplas, simultâneas ou 

alternativas, com adaptação para a inclusão de 

crianças portadoras de necessidades educativas 

especiais. As construções devem ser, de 

preferência, pequenas e funcionais, 

proporcionando o aconchego e permitindo a 

visualização dos adultos. 

Os ambientes destinados ao uso das 

crianças deverão ser pintados com cores 

neutras e suaves. Os espaços pedagógicos 

internos e externos da creche devem ser 

organizados considerando as necessidades para 

o desenvolvimento infantil, nas suas diferentes 

faixas etárias. 

As instalações devem considerar as 

condições de habitualidade, conservação do 

imóvel, segurança e salubridade. 

Recomenda-se que a capacidade máxima das 

instituições de Educação Infantil seja 

referenciada no atendimento a 150 crianças em 

regime de horário integral ou por turno, 

considerando-se as especificidades do 

atendimento; que o terreno propicie, 

preferencialmente, o desenvolvimento da 

edificação em um único pavimento; que a área 

mínima para todas as salas para crianças de 0 a 

6 anos contemple 1,50 m² por criança atendida 

considerando a importância da organização dos 

ambientes educativos e a qualidade do 

trabalho. Recomenda-se que a metragem das 

salas seja a mesma, independentemente da 

faixa etária, possibilitando alterações nos 

agrupamentos, de acordo com a demanda da 

comunidade; 

que a acessibilidade seja garantida por meio de 

rampas de acesso ou plataforma de percurso 

vertical com as adaptações necessárias para 

garantir total segurança, conforme NBR 9050. 

 

I. OS ESPAÇOS BÁSICOS PARA 

CRIANÇAS DE 0 A 1 ANO 

Os espaços essenciais da creche devem ser 

distribuídos da seguinte forma: 

a) Sala para repouso ou berçário; 

b) Sala para atividades; 

c) Fraldário; 

d) Lactário; 

e) Solário. 

mailto:cmeitabuna@ig.com.br
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a) Sala para repouso ou berçário 

Espaço destinado ao repouso, contendo berços 

individuais ou similares onde as crianças 

possam dormir com conforto e segurança. 

Recomenda-se que  sua  área  permita 

espaçamento de no mínimo 50 cm entre os 

berços, para facilitar a circulação dos adultos 

entre eles. O berçário deve possuir barras 

horizontais fixadas nas paredes para as 

crianças apoiarem-se e colocarem-se de pé. 

Sugestões para os aspectos construtivos: 

 Piso liso, mas não escorregadio, e de 

fácil limpeza; 

 Janelas com abertura mínima de 1/5 da 

área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural, visibilidade para o 

ambiente externo, com possibilidade de 

redução da luminosidade pela utilização de 

veneziana (ou similar) vedada com telas de 

proteção contra insetos, quando necessário; 

 Portas com visores, largas, que 

possibilitem a integração entre salas de 

repouso e de atividades, facilitando o cuidado 

com as crianças; 

 Paredes pintadas com cores suaves; 

 No caso de iluminação artificial, que 

seja preferencialmente indireta; 

 Deve possuir área de 2m² por beco, 

0,50m² de afastamento entre os berços e as 

paredes e acesso ao solário. 

 

b) Sala para atividades 

Espaço destinado a atividades diversas, 

organizado de forma estimulante, confortável, 

aconchegante, segura, adequada à proposta 

pedagógica da instituição e que permita o 

desenvolvimento da criança, dando-lhe suporte 

para a realização de explorações e  

brincadeiras. É recomendável que a sala de 

atividades esteja localizada de maneira que 

facilite o acesso dos pais. Além disso, é 

importante considerar que o acesso das 

crianças às salas muitas vezes se dá no colo ou 

por meio de carrinhos de bebê. Portanto, neste 

percurso, não é recomendável a existência de 

degraus ou outros obstáculos. 

Ainda é importante prever local para 

aleitamento materno, se possível provido com 

 

cadeiras ou poltronas com encosto, 

confortáveis, visando estimular a 

amamentação. Deve-se considerar que nesta 

sala as crianças são alimentadas pelos 

professores e, para tanto, são necessárias 

cadeiras com bandejas ou carrinhos de bebê. O 

espaço deve comportar colchonetes amplos 

para as crianças engatinharem, almofadas 

antialérgicas e brinquedos de porte médio e 

grande. 

 

Sugestões para os aspectos construtivos: 

 Piso liso, mas não escorregadio, de 

fácil limpeza e que propicie conforto térmico 

para as crianças engatinharem; 

 Paredes revestidas com material de 

fácil limpeza e manutenção, de cores claras e 

alegres; 

 Janelas com abertura mínima de 1/5 da 

área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural, possibilitando visibilidade 

para o ambiente externo, com peitoril de 

acordo com a altura das crianças, garantindo a 

segurança; 

 Portas que possibilitem a integração 

com a área externa (que pode ser um solário, 

parque, pátio, etc.), para banho de sol; 

 Bancadas, prateleiras e/ou armários, 

tanto para guarda de fraldas, roupas de cama e 

banho quanto para guarda de brinquedos e 

materiais utilizados pelas crianças. As 

bancadas, as prateleiras e os armários 

destinados à guarda de brinquedos devem ser 

acessíveis às crianças, mantendo-se uma altura 

em torno de 65 cm. Acima desta altura devem 

ficar os materiais de uso exclusivo dos adultos; 

 Sempre que possível, contar com um 

lavatório para os professores, com altura em 

torno de 85 cm; 

 Prever ambiente para refeição das 

crianças, com cadeiras altas com bandeja ou 

similares; 

 Prever espaço para colocação de 

espelho amplo que possibilite a visualização 

das crianças. 
 

 

Recomenda-se que a sala para repouso/ 

berçário e a sala para atividades sejam 

integradas por visores para que os 

professores tenham maior visibilidade entre 

um espaço e outro. 

Os ambientes para repouso e atividades 

são imprescindíveis. Os demais podem 

ser substituídos por outras alternativas na 

organização do espaço institucional. 

Atenção: Materiais que contenham 

substâncias químicas, como os de limpeza, 

de higiene pessoal, medicamentos, devem 

permanecer em locais inacessíveis às 
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c) Fraldário 

Local para higienização das crianças, 

troca e guarda de fraldas e demais materiais   

de higiene, pré-lavagem de fraldas de pano e 

eliminação de fezes. A opção pela utilização de 

fraldas de pano ou fraldas descartáveis deve  

ser feita pelas famílias em parceria com a 

comunidade escolar. 

Sugestões para os aspectos construtivos: 

 Paredes revestidas em material 

impermeável até uma altura mínima de 1,50m, 

de fácil limpeza e manutenção; 

 Janelas com abertura mínima de 1/8 da 

área do piso, que proporcionem uma boa 

ventilação, de preferência cruzada, que possam 

ser facilmente fechadas quando houver 

necessidade de se evitar correntes de ar; 

 Iluminação natural; 

 Bancada para a troca de fraldas, com 

dimensões mínimas de 1m X 80cm e altura em 

torno de 85cm, acompanhada de colchonete 

(trocador); 

 Pequeno tanque com torneira para pré 

– lavagem das fraldas de pano; 

 Prever expurgo ou vaso sanitário de 

tamanho normal, alteado, para eliminação das 

fezes das fraldas de pano; 

 Banheira confeccionada em material 

térmico, contígua à bancada, com ducha de 

água quente e/ou fria; 

 Armários / prateleiras para guarda de 

fraldas e material de higiene das crianças; 

 Cabides para pendurar toalhas e 

sacolas. 
 

 
d) Lactário 

Local destinado à higienização, ao 

preparo e à distribuição das mamadeiras, 

prevendo técnicas de higiene alimentar, de 

forma que se ofereça às crianças uma dieta 

saudável, sem risco de contaminação. 

Esse local poderá ser implantado 

separadamente ou junto da cozinha da 

instituição. 

 

A escolha da localização do lactário, 

quando implantado separadamente, deverá 

prever: 

 O maior afastamento possível das  

áreas de lavanderia, de circulação de pessoal e 

banheiros; 

 Proximidade da sala de Repouso / 

Berçário e da Sala de Atividades, facilitando o 

transporte de utensílios, protegido contra as 

fontes de contaminação. 

Sugestões para os aspectos construtivos: 

 Não é recomendável a colocação de 

ralos nos setores de higienização e preparo dos 

alimentos. Estes podem ser colocados na área 

de acesso, com tampa rotativa, para maior 

proteção contra insetos; 

 Paredes: revestidas com material liso, 

resistente, impermeável e de fácil limpeza 

(azulejo ou cerâmica, por exemplo); 

 Teto: recomenda-se a construção de 

laje e que seja revestido e pintado com tinta 

impermeabilizante; 

 Iluminação: essencialmente sem 

sombras e de boa intensidade; 

 Ventilação: as janelas devem ser em 

número e dimensões adequadas, com área 

mínima equivalente a 1/8 da área do piso. As 

aberturas das janelas devem ser protegidas do 

sol e da chuva e devem possuir tela  de 

proteção contra insetos. 
 

 

e) Solário (área livre e descoberta para 

banho de sol) 

Deve possuir dimensões compatíveis com o 

número de crianças atendidas, recomendando- 

se 1,50m² por criança, orientação solar 

adequada e estar contíguo à sala de atividades, 

de uso exclusivo para essa faixa etária. O 

acesso deverá permitir o trânsito de carrinhos 

de bebê, evitando-se desníveis que possam 

dificultar esta circulação. 

Caso a instituição não possa contar com um 

solário específico para as crianças de 0 a 1 

ano, estas deverão ser levadas para o banho 

de sol nas áreas externas existentes. 

Como alternativa a este ambiente, sugere-se 

o preparo dos alimentos na própria cozinha. 

O importante é que seja feita a higienização 

dos utensílios com todos os cuidados 

necessários. 

Como alternativa a este ambiente, sugere- 

se a colocação de bancada para a troca de 

fraldas dentro da própria sala  de 

atividades, tendo ao lado uma lixeira com 

tampa, esvaziada e higienizada 

constantemente. 

Recomenda-se que o berçário e as salas de 

atividades sejam voltados para o nascente. 
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II. Salas de atividades para crianças de 

1 a 5 anos 

O espaço físico para a criança de 1 a 5 anos 

deve ser visto como um suporte que possibilita 

e contribui para a vivência e a expressão das 

culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, 

histórias que expressa a especificidade do olhar 

infantil. Assim, deve-se organizar um ambiente 

adequado à proposta pedagógica da instituição, 

que possibilite à criança a realização de 

explorações e brincadeiras, garantindo- lhe 

identidade, segurança, confiança, interações 

sócio-educativas e privacidade, promovendo 

oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Sugestões para aspectos construtivos: 

 janelas com abertura mínima de 1/5 da 

área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural e garantindo visibilidade 

para o ambiente externo, com peitoril de 

acordo com a altura das crianças, garantindo a 

segurança; 

 se possível, prever portas que 

possibilitem a integração com a área externa; 

 quadro e cabides acessíveis às crianças 

e, quando possível, contemplar também quadro 

azulejado onde os trabalhos das crianças 

possam ser afixados; 

 bancadas, prateleiras e/ou armários, 

tanto para a guarda das fraldas, das roupas de 

cama e de banho quanto para guarda de 

brinquedos e materiais utilizados pelas 

crianças. As bancadas, as prateleiras e os 

armários destinados à guarda de brinquedos 

devem ser acessíveis às crianças, mantendo-se 

uma altura em torno de 65 cm. Acima desta 

altura devem ficar os materiais de uso 

exclusivo dos adultos; 

 é recomendável que as salas para as 

crianças de 1 a 2 anos estejam localizadas 

próximas ao fraldário ou que contenham local 

apropriado para a troca de fraldas; prever 

espaço para colocação de espelho amplo que 

possibilite a visualização das crianças; 

 espaço para montagem e organização 

de cantos de atividades. 

 

III. SALA MULTIUSO 

Embora as salas de atividades sejam 

concebidas como espaços multiuso, prevendo- 

se a organização de cantos de leitura, 

brincadeiras, jogos, dentre outros, ressaltamos 

a importância da organização de um espaço 

destinado a atividades diferenciadas, 

planejadas de acordo com a proposta 

pedagógica da instituição, como alternativa 

para biblioteca, sala de televisão, vídeo ou 

DVD e som. É recomendável que tenha 

capacidade mínima para atendimento à maior 

turma da instituição. 

Sugestões para aspectos construtivos: 

 janelas com abertura mínima de 1/5 da 

área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural e garantindo visibilidade 

para o ambiente externo, com peitoril de 

acordo com a altura das crianças, garantindo a 

segurança; 

 bancadas baixas com prateleiras e 

quadro azulejado, onde os trabalhos das 

crianças possam ser afixados; 

 previsão de espaço para colocação de 

livros, brinquedos, fantasias infantis, além de, 

quando possível, computador, televisão, vídeo 

ou DVD, aparelho de som ou outros 

equipamentos necessários à implementação da 

proposta pedagógica. 

 

IV. ÁREA ADMINISTRATIVA 

a) Recepção 

Espaço destinado a acolher os 

familiares e a comunidade. Deve ser planejado 

como um ambiente agradável, aconchegante, 

contando com cadeiras e quadro de informes. 

Espaço para entrada e saída das crianças, 

devendo possibilitar a segurança destas. 

b) Sala de direção e coordenação 

pedagógica 

Na mesma linha de discussão sobre a 

sala dos professores, os dirigentes da 

instituição precisam igualmente de um espaço 

mais privado para seu trabalho, para realizar 

reuniões com pais e professores, entre outras 

atividades. 

c) Secretaria 

Espaço de fluxo e arquivo de 

documentos, bem como de recepção dos que 

chegam à instituição. Deve contar, se possível, 

com: computador e impressora, mesa e cadeira, 

arquivos, telefone, quadro de chaves. 

termicamente, de acordo com as condições 

climáticas regionais. 

 paredes revestidas com material de fácil 

limpeza e manutenção, de cores claras e 

alegres. 

resistente, 

fácil conservação, 

limpeza,  confortável e 

impermeável, de 

manutenção 

Sugestões comuns para fraldário, 

lactário e sala de atividades: 

Piso liso, cerâmico, 
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d) Almoxarifado 

Espaço para a guarda de material 

pedagógico e administrativo. 

Além do almoxarifado, as instituições devem 

prever espaços para a guarda de brinquedos 

maiores, colchonetes, cenários, ornamentos, 

dentre outros. 

e) Sala de Professores 

Espaço de encontro, reflexão, 

formação, troca de experiência, planejamento 

individual e coletivo, momentos de privacidade 

para o professor. Deve contar, se possível, com 

equipamentos e mobiliários como: computador 

e impressora, mesa para reunião, cadeiras, 

armário individualizado e bancada para 

pequenos lanches. 
 

V. BANHEIROS / SANITÁRIOS 

a) Sanitários para as crianças – 

próximos às salas de atividades 

Os banheiros infantis devem ser 

implantados próximos às salas de atividades, 

não devendo ter comunicação direta com a 

cozinha e com o refeitório. Sugerimos a 

seguinte relação do número de crianças por 

equipamento sanitário: 

- 1 vaso sanitário para cada 20 crianças; 

- 1 lavatório para cada 20 crianças; 

- 1 chuveiro para cada 20 crianças. 

b) Sanitários para educadores 

Devem ser previstos banheiros de uso 

exclusivo dos adultos, podendo acumular a 

função de vestiário, próximos às áreas 

administrativas, de serviços e pátio coberto. 

Sugestões para aspectos construtivos: 

 piso impermeável e de preferência 

antiderrapante, de fácil conservação, 

manutenção e limpeza, com caimentos 

adequados, de maneira que impeçam 

empoçamentos; 

 

 paredes revestidas com material 

impermeável, de fácil conservação, 

manutenção e limpeza, até uma altura mínima 

de 1,50 m; 

 janelas com abertura mínima de 1/8 

da área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural; 

 as portas das cabines sanitárias 

individuais não devem conter chaves ou 

trincos; 

 as divisórias devem ser mais baixas, 

em torno de 1,50 m; 

 os chuveiros para crianças de 1 a 3 

anos devem, sempre que possível, ser alteados, 

em torno de 40 cm, para facilitar o trabalho dos 

professores no momento do banho das 

crianças; 

 as bancadas dos lavatórios devem ter 

altura em torno de 60 cm; 

 previsão de vaso sanitário, chuveiro, 

cadeira para banho e lavabo para crianças com 

necessidades especiais; 

 previsão de vaso sanitário e lavabo 

para adultos com necessidades especiais. 
 

 
VI. PÁTIO COBERTO 

Deve ser condizente com a capacidade 

máxima de atendimento da instituição, 

contando com bebedouros compatíveis com a 

altura das crianças. Quando possível, 

contemplar no projeto a construção de palco e 

quadros azulejados. Esse espaço deve ser 

planejado para utilização múltipla, como, por 

exemplo, festas e reuniões de pais. 

 

VII. ÁREAS NECESSÁRIAS PARA O 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

Define-se como serviço de alimentação 

aquele que engloba todas as atividades 

relacionadas ao preparo e à distribuição das 

refeições, incluindo as atividades de recepção, 

estocagem de alimentos, limpeza de utensílios 

e registro de dados. Este espaço possibilita, 

ainda, o desenvolvimento de atividades 

educativas para crianças e adultos. O 

dimensionamento dessas áreas e seus 

equipamentos deve estar de acordo com as 

diretrizes políticas do município para o serviço 

Recomenda-se que sejam assegurados 

banheiros com sanitários, chuveiros e 

cadeiras para banho, brinquedos e 

equipamentos adaptados para a utilização de 

crianças com necessidades especiais. 

Sugestões para aspectos construtivos 

comuns a Sala Multiuso, Área 

Administrativa: 

 piso liso mas não escorregadio, de fácil 

conservação, manutenção e limpeza, 

confortável termicamente, de acordo 

com as condições climáticas regionais; 

 paredes revestidas com material de fácil 

limpeza e manutenção, de cores alegres; 

 janelas com abertura mínima de 1/5 da 

área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural e garantindo 

visibilidade para o ambiente externo. 
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de alimentação, como, por exemplo, preparar a 

alimentação na própria instituição ou 

terceirizar esse serviço, em caso de instituições 

integradas ao Sistema Municipal de Educação. 

A área de serviço de alimentação deve 

prever, sempre que possível, refeitório, cozinha 

e áreas de apoio, tais como: despensa geral, 

despensa fria, áreas de recebimento e pesagem 

de alimentos e cômodo de gás. De modo geral, 

as instalações necessárias aos serviços de 

alimentação e nutrição são as áreas básicas e o 

refeitório. 

Áreas básicas: 

a) Área de produção (cozinha) 

• pré-preparo (vegetais, cereais e carnes); 

• cozimento; 

• distribuição; 

• higienização de utensílios; 

• higienização de panelas. 

 

 
 

b) Áreas de recepção e estocagem 

(despensas ou depósito) 

Devem ser concebidas de acordo com 

a capacidade de atendimento da instituição: 

• Área de recebimento e pesagem dos 

alimentos, quando necessário; 

• Área de estocagem de não perecíveis; 

• Área de estocagem fria com previsão de 

freezer e geladeira; 

• Depósito de material de limpeza (DML). 

c) Refeitório 

Além de se constituir em um espaço 

para alimentação, o refeitório deve ainda 

possibilitar a socialização e a autonomia das 

crianças. Recomenda- se que seja articulado 

com a cozinha, contando com  mobiliário 

móvel, que viabilize  diferentes  organizações 

do ambiente. Deve seguir o dimensionamento 

de 1 m² por usuário e capacidade mínima de  

1/3 do maior turno, uma vez que não é 

necessário nem recomendável que todas as 

crianças façam as refeições ao mesmo tempo. 

Sugestões de aspectos construtivos: 

Áreas básicas 

 localização: andar térreo; 

 configuração geométrica da cozinha: 

formato que propicie um maior aproveitamento 

de bancadas e permita, sempre que possível, o 

posicionamento central do fogão (em ilha); 

 paredes: até a altura de 1,60 m do piso 

devem ser usados revestimentos impermeáveis, 

de fácil limpeza e resistentes. Acima de 1,60 

m, podem ser apenas impermeabilizadas com 

pintura, preferencialmente de cores claras; 

 teto: sua pintura deve ser de fácil 

limpeza, resistente à temperatura e 

impermeável ao vapor; 

 pisos: os pisos utilizados na cozinha 

devem suportar tráfego intenso e pesado, ser 

antiácidos, antiderrapantes, e de fácil limpeza e 

higienização, com caimentos adequados, de 

maneira que impeçam empoçamentos; 

 armários;geladeira;freezer;liquidificado 

r;espremedor de frutas;baldes de lixo 

com tampas e pedal; jogos de panelas; 

utensílios diversos; caixas plásticas com 

tampa; 

 os alimentos não deverão ser 

acondicionados depois de abertos, na 

própria embalagem que provoquem 

modificações nas suas características 
organolépticas ou físico-químicos. 

Recomendações: 
 

 deve estar situada em local de fácil acesso 

para que ofereça fluxo de serviços 

adequado, para refeitório e despensa; 

 todas as aberturas existentes onde se 

preparem, manipulem ou armazenem 

alimentos devem ser teladas; 

 os sanitários e vestiários não podem ser 

construídos próximos dos setores de 

preparo, cozimento ou de armazenamento 

de alimentos; 

 os resíduos devem ser armazenados e 

descartados segundo critérios 

estabelecidos por normas do Ministério da 

Saúde; 

 não é permitida a presença de animais nas 

dependências onde se prepara, guarda ou 

distribui alimentos; 

 deverá possuir áreas especificas para 

lavagem de utensílios em geral e das 

crianças, que poderão ser anexas ao 

refeitório; 

 deverá possuir áreas especificas para 

recepção, higienização, preparo, 

cozimento, armazenamento e distribuição 

dos alimentos; 

 as lâmpadas devem ser protegidas para 

evitar acidentes; 

 equipamentos mínimos: pia com bancadas 

revestidas por material resistente, 

impermeável e de fácil higienização; 

fogão; 
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 portas e janelas: as portas de acesso 

devem ser amplas (largura mínima de 0,90 cm 

e altura mínima de 2,10 m), simples ou em 

seções, em material resistente à umidade, com 

vedação de borracha. Devem permitir a 

passagem dos equipamentos a serem 

utilizados; as janelas devem estar situadas de 

maneira que proporcionem uma boa 

iluminação natural, uniformemente 

distribuídas, sem deixar sombras sobre as áreas 

de trabalho, devendo ainda ser protegidas com 

tela contra insetos; 

 iluminação: deve ser distribuída 

uniformemente, evitando ofuscamentos, 

contrastes excessivos e incidência de raios 

solares diretamente sobre os alimentos 

estocados e as superfícies de trabalho; 

 ventilação e exaustão: é necessária a 

instalação de exaustores sobre os 

equipamentos de cozimento. As janelas das 

despensas e da cozinha devem ser em número 

e dimensões adequadas, com área mínima 

equivalente a 1/8 da área do piso, permitindo 

eficiente circulação de ar. As aberturas das 

janelas devem ser protegidas do sol e da chuva 

e devem possuir tela de proteção contra 

insetos; 

 higiene: é necessária a instalação de 

lavatórios de mãos próximos aos principais 

setores. Sanitários e vestiários não devem dar 

acesso direto para as áreas de armazenamento 

e produção de alimentos; 

 a cozinha deve ficar adjacente ao 

refeitório e possuir abertura por onde devem 

ser distribuídos os alimentos (balcão) com 

altura acessível às crianças, entre 60 e 80 cm; 

 as bancadas e os bojos devem ser 

confeccionados em material liso, impermeável, 

antiácido, íntegro e de fácil limpeza e 

manutenção. 

 Nas despensas, as prateleiras para 

armazenamento deverão estar localizadas a 30 

cm do piso com profundidade não superior a 

45 cm, preferencialmente moduladas para 

permitir flexibilidade de novos arranjos. Os 

estrados fenestrados para sacarias  deverão 

estar elevados do piso até 40 cm, com pés 

protegidos com canoplas; 

 as despensas deverão contar com boa 

iluminação, ventilação cruzada ou mecânica 

que permita ampla circulação de ar às 

mercadorias. 

 Detalhamento das áreas de preparo e 

cozimento: 

 

- uma bancada com duas cubas de 560 x 340 x 

150 mm para pré- preparo; 

- uma bancada com uma cuba de 500 x 400 x 

200 mm para serviços; 

- fogão 4/6 bocas com trempe de 40 x 40 mm 

com forno acoplado no sistema; 

- sistema de exaustão; 

- mesa de apoio para cozimento, com gaveta 

para a guarda de facas; 

- uma bancada para lavagem de panelas, com 

cuba com dimensões de 600 x 550 x 450 mm, 

com esguicho pré-lavagem; 

- uma bancada para lavagem de utensílios com 

uma ou duas cubas de 500 x 400 x 200 mm. 

Refeitório 

 localização: andar térreo; 

 paredes: revestimentos de fácil limpeza 

e resistentes; 

 pisos: os pisos utilizados devem 

suportar tráfego intenso, serem de  fácil 

limpeza e higienização; 

 janelas com abertura mínima de 1/5 da 

área do piso, permitindo a ventilação e a 

iluminação natural, possibilitando visibilidade 

para o ambiente externo, com peitoril de 

acordo com a altura das crianças, garantindo a 

segurança; 

 portas que possibilitem, sempre que 

possível, sua integração com a área externa e o 

pátio coberto, de maneira que possibilitem 

maior flexibilidade de uso dos espaços; 

 higiene: contar com pelo menos um 

lavatório de mãos para as crianças, que deve 

ser acessível, mantendo-se uma altura em torno 

de 60 cm; 

 prever bebedouros com altura 

apropriada às crianças. 

 

VIII. ÁREAS DE SERVIÇOS 

a) Lavanderia: 

Deve ter acesso independente da 

cozinha, contemplando tanque; local para 

máquina de lavar; secadora, quando necessária 

e possível; varal; bancada para passar roupas; 

prateleiras e armários fechados, em alvenaria. 

Suas dimensões devem ser compatíveis com o 

número de crianças atendidas pela instituição. 

Deve ser prevista uma área, externa ou interna, 

para secagem de roupas. 

 

b) Serviços gerais 

Deve contemplar tanque: armário para 

guarda de vassouras, rodos e similares; 

depósito de material de limpeza. 
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IX. DEPÓSITO DE LIXO 

Deve existir sempre que a geração de 

resíduos sólidos exceder a 100 litros diários. 

Deve estar situado em local desimpedido, de 

fácil acesso à coleta, isolado de áreas de maior 

circulação, sem ligação direta com as 

dependências, tais como cozinha, despensa, 

salas de atividades, pátio coberto e refeitório; 

deve ter área mínima de 2,40 m² para conter 

até 300 litros de resíduos sólidos, 

acrescentando-se 0,40 m² a esta área mínima 

para cada 100 litros de resíduos adicionais. 

Deve ter dimensão mínima de 1,20 m. 

Sugestões de aspectos construtivos: 

 construído em alvenaria, fechado, 

coberto, dotado de janelas ou aberturas com 

tela de proteção contra insetos, devendo 

permitir a ventilação natural, com área mínima 

da abertura equivalente a 1/10 da área do piso 

diretamente para o exterior; 

 paredes, pisos e tetos revestidos com 

material liso, resistente, lavável, impermeável, 

de cor clara, com piso sem degraus e 

antiderrapante; 

 pé-direito mínimo de 2,40 m; 

 porta com largura mínima de 0,80 m e 

altura mínima de 2,10 m; 

 dispor de ponto de luz e interruptor 

para iluminação artificial interna; 

 dotado de ponto de água, piso com 

caimento máximo de 2% em direção ao ralo 

sifonado, com tampa de vedação e ligado à 

rede coletora de esgoto; 

 equipado com extintor de incêndio. 

 Deve ser usado exclusivamente para o 

grupo de resíduos ao qual se destina, não sendo 

recomendado seu uso para a guarda ou a 

permanência de qualquer outro objeto. O 

efluente de lavação do abrigo deve ser 

direcionado para a rede coletora e de 

tratamento público de esgoto, atendidos os 

padrões de lançamento estabelecidos pelo 

órgão competente. Sugere-se, quando possível, 

a implantação do sistema de compostagem e 

coleta seletiva. 

 

X. ÁREA COBERTA – para os dias de 

intempéries, com espaço para brincar, jogar, 

correr, compatível com a capacidade de 

atendimento por turno na instituição. 

 

XI. GABINETE AMBULATORIAL - 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde, caso seja possível. 

 

XII. ÁREA EXTERNA 

Deve possibilitar a criação de espaços 

lúdicos alternativos e permitir a livre 

movimentação das crianças. Brinquedos de 

parque devem estar bem fixados em área 

gramadas ou coberta de areia, jamais em área 

cimentada. Deve corresponder a, no mínimo, 

20% do total da área construída e ser adequada 

para atividades de lazer, atividades físicas, 

eventos e festas da escola e da comunidade. 

Contemplar, sempre que possível, duchas com 

torneiras acessíveis às crianças, quadros 

azulejados com torneira para atividades com 

tinta lavável, brinquedos de parque, pisos 

variados, como, por exemplo, grama, terra e 

cimento. Havendo possibilidade, deve 

contemplar anfiteatro, casa em miniatura, 

bancos, brinquedos como escorregador, trepa- 

trepa, balanços, túneis, etc. Deve ser 

ensolarada e sombreada, prevendo a 

implantação de área verde, que pode contar 

com local para pomar, horta e jardim. 

 

XIII. ÁREAS VERDES 

Circundando os espaços construídos, 

permitindo a organização de hortas, pomares, 

de criação de animais e de jardinagem, se 

possível. 

Tanto as áreas cobertas quanto as 

descobertas devem possuir área mínima de 

3m2 por criança. 

Recomenda-se: 
 

 Que em todos os espaços utilizados pelas 

crianças, os acessórios e os equipamentos 

como maçanetas, quadros, pias, torneiras, 

saboneteiras, porta-toalhas e cabides 

sejam colocados ao alcance destas para 

sua maior autonomia; 

 que os interruptores devem possuir 

protetores contra descarga elétrica; 

 que sejam contempladas guaritas e grades 

nas janelas e, quando necessário e 

possível, que sejam previstas barreiras 

protetoras (guarda-corpo) em locais que 

necessitem de maior segurança, sem 

possibilidade de as crianças escalarem; 

 que sejam evitadas quinas vivas na 
edificação; 
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3. O FUNCIONAMENTO 

As creches podem funcionar no período 

integral de 8 ou 12 horas por dia, meio período 

de 4 ou 6 horas por dia ou 24 horas. Podendo 

atender o ano todo, sem interrupção ou podem 

fechar para férias. Quanto maior o tempo de 

permanência das crianças na creche,  maiores 

as oportunidades de aprendizagem, o que não 

significa mera oferta de atividades para passar 

o tempo, mas aumenta a responsabilidade da 

instituição quanto ao desenvolvimento e 

aprendizagem, assim como a oferta de 

cuidados adequados em termo de saúde e 

higiene. 

 

4. DA ORGANIZAÇÃO DAS 

CLASSES 

As crianças se desenvolvem em situações de 

interação social e múltiplas formas de diálogo, 

nas quais conflitos e negociação de 

sentimentos, idéias e soluções são elementos 

indispensáveis. Portanto, a interação é uma das 

estratégias mais importantes do professor para 

a promoção de aprendizagem pelas crianças. 

 

Sendo as classes organizadas por faixa etária, 

recomenda-se o planejamento de constantes 

momentos na rotina, ou projetos que integrem 

os diferentes agrupamentos para possibilitar 

que crianças com níveis de desenvolvimento 

diferenciados interajam. 

 

As crianças dessa faixa etária têm ainda certa 

dificuldade para interagir em grupos grandes. 

Portanto, a relação adulto– criança não é uma 

relação matemática. O ideal é a formação de 

grupos pequenos, por classes. Recomenda-se, 

ainda, um auxiliar de classe em cada turma e 

turno, além do professor. No caso de gozo de 

férias de um dos professores, a mantedora 

providenciará o devido substituto. 

 

5. OS RECURSOS MATERIAIS 

Os recursos materiais são fundamentais para o 

desenvolvimento da ação educativa, seja pela 

ação direta das crianças ao explorarem suas 

propriedades e funções, seja através das 

intervenções do adulto. Portanto, a presença de 

materiais, tais como mobiliário, espelhos, 

brinquedos, livros, lápis, papéis, tintas, 

tesouras, cola, massa de modelar, argila, jogos 

dos mais diversos, blocos para construção, 

material de sucata, roupas e panos para brincar 

 que todas as paredes sejam pintadas com 
tinta lavável; 

 que os ambientes tenham ralos com tampa 

rotativa para maior proteção contra insetos; 

 que seja feita a utilização de vidros lisos nas 

áreas que propiciem maior visibilidade, e 

vidros “fantasia” somente nas áreas onde a 

privacidade seja imprescindível; 

 que a elaboração dos projetos arquitetônicos 

das instituições de Educação Infantil seja 

concebida com a assessoria e o 

acompanhamento da Secretaria Municipal 

de Educação, respaldada nos Conselho 

Municipal de Educação; 

 que sejam realizadas avaliações após a 

ocupação das edificações por equipes 

multidisciplinares, compostas por usuários, 

construtores, arquitetos e professores; 

 Ambientes que oferecem total segurança às 

crianças, com: materiais elétricos e 

hidráulicos de comprovada resistência e 

durabilidade; banheiros das crianças com 

superfície antiderrapante e portas do tipo 

vai-e-vem, não havendo fechaduras; 

acabamentos dos tetos, paredes e pisos 

devem ser lisos, sem frestas ou saliências, 

cantos ou aberturas que possam abrigar 

insetos, roedores, poeira e partículas de 

sujeiras; instalações elétricas embutidas nas 

paredes; grades ou telas e vidros não 

estilhaçáveis nas janelas; tomadas e 

interruptores fora do alcance das crianças, à 

altura de aproximadamente 1,50 do piso. 

Crianças não devem ter acesso livre a 

escadas, piscinas ou exterior. Botijões de 

gás devem ser instalados externamente com 

casinhas de proteção. 

 Garantir espaços de circulação e um bom 

sistema de ventilação; 

 Higienizar permanentemente os ambientes, 

e manter um número adequado de 

instalações sanitárias em boas condições de 

conservação e limpeza; 

 O revestimento das paredes internas deve 

ser: salas de aulas, sanitários e ambulatórios 

- revestidas de azulejo até altura de 1,20m 

acima disso, tinta lavável; 

 Manter os espaços externos livres de 

entulho, lixo ou materiais que possam 

oferecer riscos; 

 Dimensionar o número de crianças 

atendidas de acordo com o tamanho e 

estrutura da instituição. Considera-se como 

satisfatório o mínimo de 7m2 de construção 

por criança, sendo que: - salas de atividade, 

área mínima de 1,50 m2 por criança; - salas 

de repouso: área de 2m2 por criança (em 

creches de pequeno porte, e sala de repouso 

pode ser a mesma da sala de atividades); 

 Refeitório: deve ser anexo à cozinha e 

possuir área mínima de 1,20 m2 por criança. 
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etc., deve ser obrigatória nas creches, 

observando: 

 A organização dos recursos de forma 

cuidadosamente planejada, com intenção 

pedagógica. 

 Brinquedos e demais materiais 

precisam estar dispostos de forma acessível às 

crianças, permitindo seu uso autônomo, 

espontâneo, sua visibilidade e organização que 

permita identificar os critérios de ordenação; 

 A manutenção e reposição destes 

materiais devem fazer parte da rotina da 

instituição e não acontecer de forma 

esporádica; 

 Os brinquedos, além de seguros, 

devem ser laváveis e estar sempre em boas 

condições. Recomenda-se observar as normas 

do INMETRO e ISO dos recursos materiais. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS SAUDÁVEIS 
A creche deve ser um ambiente saudável. Para 

tanto, determinados aspectos devem ser 
considerados: 

 

5.1. Quanto à higiene: 

 

 Contar com todos os serviços básicos de 

infraestrutura (água potável, esgoto, coleta 

sistemática de lixo); 

 Pisos e paredes de banheiros e cozinha(s) 

laváveis; 

 Realização de ações de saúde preventivas e 

curativas, sistematicamente, conforme 

demanda, em articulação com os serviços 

especializados; 

 Armazenar com segurança remédios, 

produtos de limpeza, ou quaisquer outros 

considerados tóxicos; 

 Roupas, fraldas, lençóis, etc., devem ser 

lavados diariamente, mantendo a higiene. 

Tapetes, almofadas e brinquedos devem ser 

lavados constantemente e expostos ao sol 

diariamente; 

 Não permitir que as crianças transitem pela 

cozinha, salvo em caso de atividade 

pedagógica devidamente planejada e com  

todas as precauções, para evitar qualquer tipo 

de acidentes, além do acompanhamento de 

adultos; 

 Tratar periodicamente da(s) caixa(s) de 

água e tanque(s) de areia; 

 Os locais destinados para dormir ou 

repousar devem ser silenciosos, limpos e 

arejados; 

 

 Dispor de Laudo de Fiscalização Sanitária 

expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, 

comprovando suas condições de atendimento. 

 

5.2. Quanto à Nutrição: 

A nutrição adequada na infância é muito 

importante para o crescimento e 

desenvolvimento da criança, ao mesmo tempo 

em que se constitui em um dos fatores de 

prevenção de algumas doenças, não apenas 

nesse momento inicial, como também na idade 

adulta. 

 

As necessidades de proteínas para as crianças 

menores são maiores quando comparadas com 

as necessidades de crianças mais velhas e 

adultas. 

 

A ingestão protéica inadequada pode resultar 

em prejuízos irreversíveis, principalmente a de 

origem animal, pelo seu elevado valor 

biológico, ou seja, assimilação por parte do 

organismo devido a sua especificidade. 

Problemas futuros de saúde podem ser reflexos 

de dietas carentes e restritivas durante a 

primeira infância. 

 

Considerando a abrangência da proposta de 

instituição como a creche, onde contempla a 

atenção integral e integrada da criança, o 

aspecto nutricional deve ser visto como um 

compromisso relevante. 

 

Portanto, é necessário um acompanhamento 

periódico a partir da avaliação nutricional com 

os indicadores de peso/altura, altura/idade, 

peso/idade, pois o diagnóstico clínico – 

nutricional precoce pode evitar futuras 

complicações de saúde e a realização de 

possíveis intervenções, como alteração da dieta 

para atender às necessidades das crianças com 

problemas de saúde, grau elevado de obesidade 

ou desnutrição. 

 

A instituição que atende em período integral 

deve oferecer 05(cinco) refeições diárias, a 

saber: desejum, lanche da manhã; almoço; 

lanche da tarde e jantar. 

 

Cada refeição deve ser balanceada atendendo 

ao Valor Energético Total (VET) especifico 

para cada faixa etária. Portanto, o cardápio 

das refeições deve ser definido por um 

nutricionista. 
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Os alimentos devem ser acondicionados em 

lugares apropriados à sua conservação e 

planejar o consumo de acordo com o os níveis 

permitidos pelas orientações ou procedimentos 

pertinentes. 

 

5.3. Cuidados com a Saúde: 

A creche é um ambiente onde adultos e 

crianças convivem diariamente, de maneira 

intensa. Portanto, os cuidados de saúde devem 

ser específicos e redobrados. 

 

Os professores e auxiliares de classe devem ser 

treinados para atuarem rápida e eficazmente 

frente a casos de crianças com mal-estar, febre, 

vômitos, sangramento nasal e convulsões. 

 

Cabe à Instituição estabelecer uma rede 

integrada de apoio à saúde, a qual pode ser 

com um posto de saúde mais próximo e/ou 

com clinicas. Esta integração visa: 

 Assegurar cobertura de assistência médica- 

odontológica (se necessário) e de enfermagem; 

 garantir a cobertura vacinal das crianças; 

 treinar, se necessário, a equipe da creche 

quanto à importância do aleitamento materno; 

do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, no 

reconhecimento e acompanhamento dos casos 

de infecções respiratória aguda, na assistência 

de controle das doenças diarréicas, na 

utilização da terapia de reidratação oral, em 

doenças imunopreveniveis e na prevenção da 

saúde bucal; 

 orientar a estruturação da instituição de 

modo a que cumpra os requisitos para o 

funcionamento de acordo com as normas da 

Vigilância Sanitária; 

 avaliar trimestralmente com a direção da 

Creche o trabalho desenvolvido com as 

crianças; 

 participar de reuniões com pais de crianças 

e funcionários sempre que solicitados pela 

direção da creche. 

 

 

Para tanto, cabe a instituição: 

 Exigir o Cartão da Criança, 

devidamente preenchido, no ato da matricula e 

mantê-lo atualizado; 

 discutir com as famílias em suas 

reuniões regulares a orientação recebida para 

cuidado das crianças; 

 divulgar para as famílias e fornecer o 

espaço na creche para a vacinação das 

crianças; 

 participar da Vigilância 

Epidemiológica informando, semanalmente, a 

ocorrência de doenças de notificação 

compulsória, no formulário próprio; 

 permitir o acesso, orientação e a 

fiscalização da creche por parte da Vigilância 

Sanitária. 

 

6. Da Estrutura de Pessoal 

 

Além do Diretor, uma creche de até 50 

crianças deverá contar, com o mínimo: 

 

 01 Coordenador Pedagógico 

(preferencialmente tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 Secretário (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 Cozinheiro (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 auxiliar de cozinha (tempo integral ou 

01 por turno); 

da 

funcionamento da de autorização 

Creche. 

 Qualquer problema de saúde ou outro 

que a criança manifeste deverá ser 

comunicado ao professor da criança 

para serem tomadas as medidas 

necessárias; 

 O não cumprimento das condições 

elementares de higiene poderá levar à 

suspensão da inscrição ou 

Educadora ou pela administração 

Auxiliar; 

 Só serão administrados medicamentos 

mediante fotocópia de receita, devendo 

os respectivos medicamentos virem 

devidamente identificados e a com hora 

e a quantidade a ser ministrada 

indicadas em documento subscrito 

pelos Pais, solicitando que seja feita a 

Recomendações: 
 

 Não é permitida a permanência de 

crianças doentes e com agentes 

parasitários na Instituição. No caso de 

aparecimento de febre superior a 38ºC, 

diarréias ou doenças infectocontagiosas, 

será estabelecido contacto com a família, 

a fim de que esta tome as diligências 

necessárias; 
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 01 Lactarista (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 nutricionista (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 psicólogo (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 psicopedagogo (tempo integral ou 01 

por turno); 

 01 fonoaudiólogo (tempo integral ou 01 

por turno); 

 01 assistente social (tempo integral ou 01 

por turno); 

 02 serventes (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 porteiro (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 01 Funcionário da lavanderia (tempo 

integral ou 01 por turno); 

 01 vigilante (01 por turno); 

 01 Auxiliar de Enfermagem (tempo 

integral ou 01 por turno); 

 (*) Professores (tempo integral ou 01 por 

turno); 

 (*) Auxiliares de classe (tempo integral ou 

01 por turno). 
 

À medida que o número de crianças atendidas 

pela instituição for maior que o numero 

estabelecido acima, cabe a instituição aumentar 

o quadro de pessoal, principalmente nos 

setores de maior demanda, com vistas a 

atender satisfatoriamente às necessidades das 

crianças, cumprindo as duas funções 

indissociáveis da creche: cuidar, brincar e 

aprender. 

 

7. Dos aspectos Complementares 

 

7.1. Quanto à formação de pessoal 

 

Os docentes que atuam na instituição devem 

ser formados em cursos de nível superior 

(licenciatura plena), admitida como formação 

mínima a oferecida em nível médio 

(modalidade normal). 

 

O nível mínimo de escolarização para o 

auxiliar de classe nas creches é o de Ensino 

Médio. 

 

O nível mínimo de escolaridade para o pessoal 

de apoio em atividade na instituição é o Ensino 

Fundamental, independente da função. 

 

Proporcionar constante formação continuada 

em serviço para todos os profissionais que 

atuam na instituição. 

 

7.2. Quanto à relação família/instituição 

 

 A instituição deve estabelecer um 

diálogo aberto com as famílias, considerando- 

se como parceiras e interlocutoras no processo 

educativo infantil, sendo necessário: 

 Valorizar e respeitar a diversidade, 

acolhendo às diferentes expressões e 

manifestações das crianças e suas famílias; 

 Apoiar efetivamente às crianças e suas 

famílias, respondendo à suas demandas e 

necessidades, ou fazer os encaminhamentos 

necessários; 

 Desenvolver relações intersubjetivas 

afetuosas com todos os integrantes da 

instituição, inclusive com as famílias das 

crianças; 

 Estabelecer canais de comunicação com as 

famílias. A comunicação instituição/família 

deve ocorrer desde o início e de forma 

planejada. O acolhimento das famílias na 

instituição é tão importante quanto o 

acolhimento das crianças. Este último  dever 

ser feito diariamente pelos auxiliares de classe 

e/ou professores, garantindo assim o vinculo 

afetivo. Desta forma, todos os profissionais da 

instituição devem estar preparados  para 

acolher as crianças de forma afetiva, como 

também à família. 

 

7.3. Quanto à elaboração da proposta 

pedagógica: 

 

Ao elaborar o projeto político pedagógico a 

Instituição deverá explicitar: 

a) História da instituição (citar as diretrizes); 

b) Características da população a ser atendida e 

da comunidade na qual se insere; 

c) Concepção de criança, de desenvolvimento 

infantil e de aprendizagem que a fundamenta; 

d) Finalidades e objetivos da proposta 

(definição de finalidades e objetivos no Projeto 

Político Pedagógico e as diretrizes); 

e) Organização e gestão do trabalho junto às 

crianças: 

- organização dos eixos do trabalho e os 

aspectos de como trabalhar com as crianças; 

- organização dos tempos e do regime de 

funcionamento; 

- organização dos espaços e dos materiais; 
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- organização das crianças e dos seus 

agrupamentos; 

- organização das metodologias de trabalho; 

- organização dos instrumentos de trabalho dos 

professores; 

- organização dos profissionais e suas 

condições de trabalho; 

- organização do trabalho com a família; 
- organização da articulação com a 

comunidade; 

- organização da articulação da educação 

infantil com o ensino fundamental; 

- organização da gestão institucional. 

 

Tem-se, pois, a consideração de que 

não basta a criança estar em um espaço 

organizado de modo a desafiar suas 

competências; é preciso que ela interaja com 

esse espaço para vivê-lo intencionalmente. Isso 

quer dizer que essas vivências, na realidade, 

estruturam-se em uma rede de relações e 

expressam-se em papéis que as crianças 

desempenham em um contexto no qual os 

móveis, os materiais, os rituais de rotina, a 

professora e a vida das crianças fora da escola 

interferem nessas vivências (Rossetti – 

Ferreira, 1999). 

A racionalização burocrática e a gestão 

racional do espaço coletivo e individual fazem 

da escola um lugar onde a localização e a 

posição, o deslocamento e o encontro de 

corpos adquirem uma importância especial, 

explicitando-se, desse modo, no ritual e no 

simbólico, tendo em vista que 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 do 

espaço físico é que o transforma em um 

ambiente. 

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 dos ritos 

sociais, de colocação e de uso dos objetos, de 

relações interpessoais, etc. Por meio da leitura 

“das paredes e das organizações dos espaços” 

das salas de aula de instituições de educação 

infantil, é possível depreender que concepção 

de criança e de educação o educador tem. 

Madalena Freire (1986) afirma que o espaço é 

o retrato da relação pedagógica. Nele, vão 

 

sendo registradas descobertas e o crescimento 

do grupo. 

Nessa perspectiva, o Conselho 

Municipal de Educação de Itabuna apresenta 

ao Sistema Municipal de Ensino, em particular, 

às instituições da Rede Pública Municipal e 

Rede Privada de Educação Infantil de Itabuna  

e à sociedade itabunense, a presente Instrução, 

na expectativa de mobilização e 

comprometimento pela construção de espaços 

escolares que retratem a qualidade pedagógica 

das relações de ensino e aprendizagem para a 

criança de 0 a 5 anos. 

 

No atendimento a esta, recomenda-se usar 

como base teórica as disposições contidas nas 

Resoluções CME nºs 020A/2003, 025/2005 e 

031/2006. 

 

Esta Instrução, elaborada e aprovada pela 

Câmara de Educação Básica, foi apresentada e 

aprovada pelo Conselho Pleno do Conselho 

Municipal de Educação de Itabuna aos 28 dias 

do mês de agosto de 2008. 

 

Conselheiros da Câmara de Educação 

Básica, responsáveis pela elaboração do 

documento: 

- Eliane de Matos Pereira – 

Presidente da Câmara 

- Andréia Quinto dos Santos - 

(Profa. Rede Estadual) 

- Maria Efigênia Ferreira da Silva Oliveira - 

(DIREC 07) 

- Isabel Maria de Jesus Pacheco – 

(DIREC 07) 

- Maria de Lourdes de Carvalho Netto – 

(Rede Particular) 

- Norma Clara Batista Pereira – 

(SEC) 

- Josabete Santos das Neves – 

(Saúde) 

- Miraci Almeida dos Santos – 

(Fundação Marimbeta). 

 

CME/ Presidência: 

- Anorina Alves Smith Lima – 

Presidente CME. 

- Eliane Matos Pereira – 

Vice – presidente. 

 

Itabuna, 28 de agosto de 2008. 
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