
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO — PPGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIA LACERDA SANTOS SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROINFÂNCIA: relações entre os espaços físicos e a prática pedagógica dos 

professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS – BAHIA 

2018



 

 
MÁRCIA LACERDA SANTOS SANTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROINFÂNCIA: relações entre os espaços físicos e a prática pedagógica dos 

professores 

 

 
Dissertação apresentada à Universidade Estadual de Santa 

Cruz, como exigência para o título de Mestre em Educação do 

Programa de Pósgraduação Mestrado Profissional em 

Educação. 

 

 

Linha de Pesquisa: Políticas Educacionais 

 

Orientadora: Profª Drª Cândida Maria Santos Daltro Alves 

Coorientadora: Profª Drª Rachel de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ILHÉUS — BAHIA 

 2018 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

S232 

Santana, Márcia Lacerda Santos. 

Proinfância: relações entre os espaços físicos e 

e a prática pedagógica dos professores / Márcia Lacerda 
Santos Santana. – Ilhéus, BA: UESC, 2018. 149f. : il.; anexo. 

Orientadora: Cândida Maria Santos Daltro. 
Coorientadora: Rachel de Oliveira. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Santa 
Cruz. Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica -Mestrado Profissional em Educação - PPGE. 
Inclui referências e apêndices. 

1. Estudantes – Programa de assistência. 2. Es- 
dantes – auxílio financeiro. 3. Espaço escolar. 4. 

Professores de educação infantil. I. Título. 

 

 
CDD 371.22 



MÁRCIA LACERDA SANTOS SANTANA 

 

 

 

 

 

PROINFÂNCIA: relações entre os espaços físicos e a prática 

pedagógica dos professores 

 

 
Ilhéus, 28 de agosto de 2018. 
 

___________________________________________ 

Profª. Dra. Cândida Maria Santos Daltro Alves 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

(Orientadora) 

 

 

 

___________________________________________ 

Profª. Dra. Flávia Alessandra de Souza 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

(Examinadora Interna) 

 

 

___________________________________________ 

Profª. Dra. Marlene Oliveira dos Santos 

Universidade Federal da Bahia – UFBA 

(Examinadora Externa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ILHÉUS — BAHIA 

2018



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 
A Deus, soberano sobre a minha vida; 

 

Ao meu esposo Fernando e minhas filhas Ana Beatriz (07 anos) e Maria Fernanda (04 

anos); 
 

À minha amada família, meu pai, minha mãe, minha irmã e o meu irmão, 

Cunhados ( as) e sobrinhas; 

Ao meu pesquisador coletivo – professoras e monitoras da creche Bela Vista, 

Parceiras; 

 

À Prefeitura Municipal de Itamaraju pela liberação para a pesquisa; 

 
À minha orientadora querida, professora Drª Cândida Maria Santos Daltro Alves, por 

toda a sua sapiência, simplicidade e companheirismo; 

À minha coorientadora, professora Drª Rachel de Oliveira, pela grande contribuição que 

trouxe para a pesquisa; 

Às minhas colegas do mestrado, em particular Delia Ladeia, companheira de estrada; 

Cíntia Vieira, companheira de produção, e Lisângela, pela humanidade e solidariedade; 

A todas as professoras do Programa de Pós-Graduação em Educação — PPGE que 

descortinaram novas possibilidade para a minha forma de olhar e pensar o mundo; 

À professora Drª Flavia Alexandra, por aceitar o convite de estar em minha banca e, sem 

dúvida, contribuir para o melhor desenrolar destas pesquisas; 

 

À professora Drª Marlene Oliveira dos Santos, convidada externa, por aceitar o convite 

para enriquecer o meu trabalho com toda a sua experiência e conhecimento na área. 



 

 

PROINFÂNCIA: relações entre os espaços físicos e a  prática pedagógica dos professores 

 

RESUMO 

A presente proposta de pesquisa fez parte da linha de Políticas Educacionais do Mestrado 

Profissional em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e buscou 

responder se a diversidade dos espaços físicos do Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) 

possibilitou mudanças na organização da prática pedagógica de professoras. Para tanto, 

investigou a existência de influência do espaço físico na prática pedagógica desenvolvida pelas 

professoras da unidade de educação do ProInfância no município de Itamaraju, na Bahia, 

tendo como objetivo geral dialogar sobre a utilização dos espaços físicos do ProInfância na 

organização da prática pedagógica dos professores. Como objetivos específicos: identificar os 

espaços do ProInfância mais utilizados pelas professoras e quais práticas foram desenvolvidas 

neles; conhecer como as educadoras vislumbravam os espaços físicos existentes na creche do 

ProInfância; listar algumas das possibilidades educativas dos diferentes espaços físicos da 

creche e avaliar, com as professoras, através dos seus registros, rotinas e planejamento, a 

distribuição dos espaços por atividades presentes na organização da prática pedagógica destas. 

Foram abarcados estudos e pesquisas complementares da área da Arquitetura e da Educação 

em um diálogo necessário para a explicação do objeto de pesquisa em questão. Na Educação, 

as contribuições vieram da legislação e das publicações oficiais sobre o Programa ProInfância 

(2007‒2018), das pesquisas já realizadas sobre o programa no Rio Grande do Sul (2015) e na 

Bahia (2014) e pela revisitação de duas experiências já realizadas no Brasil e suas 

contribuições para a discussão desta temática: a Escola Parque, do grande educador Anísio 

Teixeira (DÓREA, 2000a), e os Parques Infantis de Mário de Andrade, na cidade de São Paulo 

(FARIA, A. L., 1997). Também, dialogamos com os documentos oficiais, produzidos no 

Brasil de 1998 a 2018, que desenharam e normatizaram a pedagogia oficial para a Educação 

Infantil em prática. Na área da Arquitetura, o diálogo foi com os estudos das pesquisadoras 

Lima (1989), Kowaltowski (2011) e Ana Beatriz Faria (2012). O caminho da pesquisa 

perpassou uma abordagem qualitativa, pelo método da pesquisa-ação existencialista, ancorado 

em Barbier (2007) e Freire (1996), tendo como referência para a avaliação e teorização dos 

resultados as categorias freirianas de situações limites, atos-limite, inédito-viável e o ser-mais. 

Foram realizados 12 encontros de diálogos com 13 professoras, 11 monitores, um diretor e um 

coordenador pedagógico como a principal ferramenta de pesquisa e de co-formação desta 

investigação. As discussões realizadas nestes encontros com os pesquisadores coletivos foram 

subsidiadas pelas anotações no diário de itinerância da pesquisadora e dos registros 

fotográficos do cotidiano da creche realizados por todos os sujeitos da pesquisa. Como parte 

do resultado da pesquisa, o produto foi compartilhar as discussões, dúvidas e sugestões 

emergidas durante o percurso dos diálogos sobre a interface existente entre os espaços físicos e 

a prática pedagógica das professoras na esperança de lançar uma outra perspectiva sobre a 

utilização dos espaços e trazer novas reflexões sobre as práticas e os espaços em uso na 

pedagogia da Educação Infantil na atualidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço Físico. ProInfância. Prática Pedagógica na Educação Infantil.



PROINFÃNCIA: relationships between physical spaces and the pedagogical practice of 

teachers 

ABSTRACT 

The research present proposal was part of the Public Policy field of the Professional Masters in 

Education at the State University of Santa Cruz (UESC). It sought to answer by this investigation 

if the diversity of ProInfância physical spaces made possible changes in the organization of 

teacher’s pedagogical practice. Accordingly, it was investigated the existence of physical space 

influence in the Pedagogical Practice developed by teachers from a ProInfância education unit 

in Itamaraju/Ba. With the general aim to discuss the use of ProInfância physical spaces in the 

organization of teachers pedagogical practice. As well some specific goals: identify the 

ProInfância spaces most used by teachers and what practices were developed in these spaces; to 

know how the educators saw the physical spaces that existed in the nursery; to list some of the 

educational possibilities of the nursery different physical spaces and evaluate with the teachers 

through their registers, routines and planning the distribution of spaces by activities present in 

the organization of their pedagogical practice. Further studies and investigation in the area of 

architecture and education were discussed in a dialogue necessary to explain the research object 

in question. In education the contributions came from the legislation and official publications 

on the ProInfância Program (2007-2018), the research already done on the Program in Rio 

Grande do Sul (2015) and Bahia (2014) and the review of two experiences already carried out 

in Brazil and its contributions to this theme discussion: The Park School of the great educator 

Anísio Teixeira ( Dórea 2000), and the Mário de Andrade Children's Parks in the city of São 

Paulo (FARIA, A. L., 1997).. It was also done a dialogue with the official documents produced 

in Brazil from 1998 to 2018 that designed and standardized the official pedagogy for children's 

education in practice. In the area of architecture the dialogue was with the studies of the 

researchers Lima (1989), Kowaltowski (2011) and Ana Beatriz Faria (2012). The research path 

was based on a qualitative approach by the existentialist action research method anchored in 

Barbier (2007) and Freire (1996), having as reference for the results evaluation and theorization 

the Freirian categories of limit situations, limit acts, unprecedented feasible and to be-more. 

There were 12 dialogues meetings with 13 teachers, 11 monitors, 01 director and 01 pedagogical 

coordinator with the main research and co-training tool of this research. The discussions carried 

out in these meetings with the collective researcher were subsidized by the researcher’s roaming 

diary notes and the day-by-day photographic records of the nursery carried out by all the 

research subjects. My intention is to share the discussions, doubts and suggestions that emerged 

during the way of dialogues on the interface between physical spaces and teachers pedagogical 

practice in the hope of launching another perspective on the use of spaces and bringing new 

reflections on the practices and spaces used in the infantile education pedagogy at the present 

time. 

 

KEYWORDS: Physical Space. ProInfância. Pedagogical Practice in Infantile Education. 
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CAPITULO I — INTRODUÇÃO: CONTEXTOS 

 
O desejo de desenvolver uma pesquisa nas instituições de Educação Infantil sobre os 

espaços físicos e as práticas desenvolvidas pelas professoras nestes espaços surgiu da minha 

experiência, primeiramente, como técnica de Educação da Secretaria Municipal de Educação 

do município de Itamaraju/Ba. E posteriormente como mãe de Ana Beatriz (06 anos) e Maria 

Fernanda (04 anos), ambas em idade de inclusão na Educação Infantil, no período da pesquisa. 

Como técnica municipal responsável pela implementação de políticas educacionais 

adotadas pela Secretaria de Educação de Itamaraju/Ba, passei, durante os últimos 20 anos, por 

várias situações-limite em relação à oferta e ao atendimento da Educação Infantil no município. 

Desejo trazer, aqui, a memória do início deste atendimento como ponto de partida para essa 

incursão sobre o universo da Educação Infantil. Essa experiência começou por volta do ano de 

1998, quando, por conta da pobreza de algumas comunidades e da necessidade de trabalho de 

algumas famílias, as crianças pequenas eram levadas à escola juntamente com os seus irmãos 

mais velhos, pois esses eram os cuidadores dos mais novos durante o dia, enquanto os seus pais 

trabalhavam. Com a necessidade de os mais velhos de frequentar a escola, a família se via na 

dificuldade de não ter com quem deixar as crianças pequenas. Essa demanda pela sobrevivência 

e o sustento da família acarretou uma pressão popular sobre as escolas para atender também as 

crianças pequenas e aquelas ainda fora da idade obrigatória. 

A decisão política da secretaria diante de muitas listas trazidas pelos gestores de 

instituições de Educação com um grande número de crianças ainda fora da idade obrigatória, 

mas presente nas escolas na companhia de seus irmãos mais velhos, foi a de iniciar um 

atendimento, mesmo sem nenhuma condição física ou pedagógica para isso. 

Foram alugados quartos ou cômodos nestas comunidades, a maioria das casas não tinha 

infraestrutura adequada, eram muito pequenas, com telhados muito baixos e de telhas de 

amianto, o que favorecia o intenso calor nos dias quentes. Esses lugares receberam, por parte 

da comunidade, o apelido de “forninhos de assar menino”, onde as crianças eram aprisionadas 

durante um período do seu dia e a isso se chamava de pré-escola. A partir dessa realidade, a 

minha prática enquanto técnica, dentro das limitações e das possibilidades das quais a função 

me impunha, e o meu empenho pessoal e profissional foi de buscar, com o resultado do meu 

trabalho, o melhoramento das condições de atendimento a essas crianças. 
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Hoje, passados 19 anos, mãe de duas crianças em idade da Educação Infantil, o meu 

maior prazer e orgulho é contar às pessoas que as minhas filhas estudaram em uma creche 

pública municipal e que essa unidade oferecia o melhor espaço físico dentre as escolas de 

Educação Infantil do meu município. Olhar para todas aquelas crianças que frequentam o 

espaço ProInfância dá uma satisfação muito grande. Uma alegria que vem da alma e que 

responde aos anseios pessoais e profissionais de que a militância na causa pública vale a pena. 

Portanto, na busca pelo mestrado, nesta caminhada constante enquanto profissional da educação 

em qualificar-me, não tive dúvida de qual seria o meu campo de pesquisa. 

Ah, o mestrado! O mestrado é um grande sonho. Uma realização. Vinda de uma história 

de escolarização básica toda na educação pública, depois de várias tentativas pela continuidade 

de estudo em uma universidade pública, o que me restou foi um curso em uma universidade 

privada (Pedagogia, na Universidade Católica do Salvador — UCSAL). Logo ingressei no 

mundo do trabalho. E, depois de várias experiências, voltar agora a uma universidade pública é 

uma grande alegria. Iniciei essa caminhada de retorno há dois anos, quando resolvi frequentar 

as aulas como ouvinte do programa de mestrado do Centro Universitário do Norte do Espírito 

Santo (CEUNES), localizado na cidade de São Mateus, no 

Espírito Santo. Cursei, no semestre 2015.1, como ouvinte, a disciplina Psicanálise e 

Sexualidade Infantil, com o objetivo de me aproximar novamente do meio acadêmico e 

também entender os trâmites de todo o processo de ingresso no mestrado. No semestre 

seguinte, 2015.2, realizei inscrição para cursar como aluna especial, fui aceita em duas 

disciplinas, cursei as duas, Ensino da Filosofia, com o professor Dr. Jair Miranda, e Ensino das 

Séries Iniciais da Educação Básica, com a professora Dra. Regina Célia. Em outubro deste 

mesmo ano, tentei a prova, mas não fui aprovada. 

A luta continuou, e grandes contribuições foram agregadas ao meu conhecimento a 

partir desta experiência. O meu mundo mudou, a janela e a lente pelas quais eu enxergava e 

analisava o mundo já não eram mais as mesmas, e eu já tinha uma certeza a essa altura: precisava 

passar no mestrado. Comecei a conversar com outras pessoas que já cursavam ou estavam 

cursando um programa, na procura de uma identidade, um mestrado que trouxesse as discussões 

e pesquisas nas áreas que já vinha militando na minha caminhada profissional.  
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No segundo semestre de 2016, fui informada por uma amiga a respeito do mestrado de 

Educação Profissional da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), ao qual resolvi 

concorrer. Fiquei muito animada pela possibilidade de concorrer na linha de Políticas Públicas, 

pois era o foco do meu trabalho como técnica da Secretaria de Educação no município de 

Itamaraju/Ba. 

Ser aprovada foi motivo de grande alegria e realização. O primeiro passo já havia sido 

dado, agora era organizar a vida/tempo e partir para essa grande aventura de descobertas e 

desvelamento do processo de produção do conhecimento científico, junto com nossos 

professores/doutores e orientadores de pesquisa. 

Voltando à minha graduação, a cursei com muito empenho e dedicação, apesar das 

limitações a partir do segundo ano, quando tive que trabalhar e estudar. Porém, considero que 

a minha formação inicial atendeu e ofereceu os requisitos básicos para a minha inclusão na área 

de atuação e no mundo do trabalho. 
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Terminada a graduação, prestei concurso público (1997) para professora do estado da 

Bahia, ministrando matérias pedagógicas do Curso Médio do Magistério. Iniciei o meu trabalho 

com formação de professores. No ano seguinte (1998), concursei-me novamente para prestar 

serviço para a Secretaria Municipal de Educação de Itamaraju/Ba, na função de Técnica 

Superior em Educação da Secretaria Municipal. Nesta função, tinha a responsabilidade de 

implementar as Políticas Nacionais conveniadas pelo município e propor políticas locais que 

atendessem às necessidades da comunidade. 

São 19 anos no serviço público enquanto servidora nas esferas municipal e estadual. 

Aprendi muito, amadureci. Nesta caminhada, participei de várias ações ligadas às políticas 

públicas em andamento e em curso no Brasil. Em 1998, na minha chegada no serviço público, 

eram muito recentes as discussões em torno da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional — LDB, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), e a tentativa era a de buscar entender a nova 

estrutura e as responsabilidades das esferas públicas determinadas por ela. Vários cursos e 

seminários foram organizados no município, ora pela Secretaria de Educação, ora pela 

Associação dos Professores da Bahia (APLB), para esclarecer as mudanças aos professores. 

Em seguida vieram as avalanches de cursos e programas ligados à formação continuada 

de professores, quando o município de Itamaraju firmou convênio com todos os programas que 

foram oferecidos pelo governo federal. Enquanto técnica, trabalhei como formadora nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em Ação de 2002 a 2004; no Programa de Formação 

de Professores Alfabetizadores (PROFA), em 2003; e no Programa de Capacitação de Gestores 

(Progestão), em 2008. 

A partir de 2007, com o lançamento do plano de metas pelo governo federal e do Plano 

de Ações Articuladas (PAR), passei, então, dentro da Secretaria de Educação, a coordenar o 

PAR, assumindo a Coordenação de Projetos e Programas. Nesse mesmo ano, a prefeitura firmou 

um convênio com o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (MEC/FNDE) para a construção da nossa primeira unidade de creche do Programa 

Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 

Educação Infantil (ProInfância). Unidade esta que é o nosso objeto de estudo nesta pesquisa. 
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A partir de então, o ProInfância começou a fazer parte da minha vida. Nestas primeiras 

unidades liberadas pelo MEC, o sistema de licitação ainda era local, e era algo muito novo para 

um município pequeno e do interior como o meu. O que veio acarretar muitos problemas no 

decorrer da obra, com sucessivos abandonos da construção por parte das empreiteiras locais e a 

necessidade de novas licitações no decorrer do percurso, acarretando, com isso, um processo 

muito longo de execução, que durou de 2007 até a entrega da obra, no final de 2015. Em 2016, 

a nossa primeira Unidade ProInfância entrou em funcionamento, trazendo uma enorme 

satisfação para todos os envolvidos, pela possibilidade de oferecer um espaço físico que 

respeitasse a criança em suas especificidades. O melhor espaço de Educação Infantil da nossa 

cidade era público, era para crianças pobres. 

Como técnica da secretaria, estive envolvida no processo desde a assinatura do convênio 

até a entrega da obra. Também não foi diferente no início da implementação dos trabalhos 

pedagógicos da creche. Estive envolvida na organização do espaço e na preparação do primeiro 

grupo de professores. Juntamente com a primeira coordenadora e diretora da creche, organizei 

uma jornada pedagógica em 2016. Fazia parte da formação o estudo de todo o material de 

assessoramento produzido pelo MEC para a implementação do projeto e também o estudo dos 

guias do FNDE sobre o projeto ProInfância. A partir da jornada pedagógica, foi elaborado um 

calendário de estudo para o ano de 2016, com esse primeiro grupo de professores, a fim de uma 

melhor apropriação da proposta pedagógica e do projeto ProInfância. 

Com a chegada de 2017 e as mudanças decorrentes das eleições municipais em outubro 

de 2016, quando o município mudou de gestor público, houve também algumas mudanças no 

quadro de pessoal da creche, alterando toda a formatação do ano anterior. Esse momento 

coincidiu com o meu pedido de licença, para os estudos do mestrado, da Secretaria Municipal 

de Educação e o meu afastamento da creche, como técnica, para me reaproximar enquanto 

pesquisadora após a aprovação do protocolo de pesquisa no Comitê de Ética. 

O questionamento que motivou esta pesquisa foi se a diversidade dos espaços físicos do 

ProInfância possibilitou mudanças na organização da prática pedagógica das professoras. Para 

tanto, caminhamos por estudos teóricos que apresentam a existência de influência do espaço 

físico na prática pedagógica desenvolvida pelas professoras. 

 

O objetivo geral da pesquisa é dialogar sobre a utilização dos espaços físicos do 

ProInfância na organização da prática pedagógica das professoras. E os objetivos específicos 

são identificar os espaços do ProInfância mais utilizados pelas professoras e quais práticas 

foram desenvolvidas nestes espaços; conhecer como as educadoras vislumbravam os espaços 
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físicos existentes na creche do ProInfância; listar algumas das possibilidades educativas dos 

diferentes espaços físicos da creche e avaliar, com as professoras, através dos seus registros, 

rotinas, planejamento e a distribuição dos espaços por atividades presentes na organização da 

prática pedagógica destas. 

Foram abarcados estudos e pesquisas complementares da área da Arquitetura e da 

Educação em um diálogo necessário para a explicação do objeto de pesquisa em questão. Na 

Educação, nossos referenciais vieram da legislação vigente, das publicações oficiais sobre o 

Programa ProInfância (2007‒2018), das pesquisas já realizadas sobre o programa no Rio 

Grande do Sul (2015) e na Bahia (2014) e pela revisitação de duas experiências já realizadas no 

Brasil e suas contribuições para a discussão desta temática: a Escola Parque do educador Anísio 

Teixeira (DÓREA, 2000a), e os Parques Infantis de Mário de Andrade, na cidade de São Paulo 

(FARIA, A. L, 1997). 

 

Também dialogamos, sempre com o foco no entendimento de espaço físico, com os 

documentos oficiais, produzidos no Brasil de 1998 a 2018, que desenharam e normatizaram a 

pedagogia oficial para a Educação Infantil em prática. Na área da Arquitetura, o diálogo foi com 

os estudos das pesquisadoras Lima (1989), Kowaltowski (2011) e Ana Beatriz Faria (2012). 

O caminho da pesquisa perpassou uma abordagem qualitativa pelo método da pesquisa- 

ação existencialista, ancorado em Barbier (2007) e Freire (1996), tendo como referência, para 

a avaliação e teorização dos resultados, as categorias freirianas de situaçõeslimite, atos-limite, 

inédito-viável e o ser-mais. Foram realizados 12 encontros de diálogos com 15 professoras1, 11 

monitores, um diretor e um coordenador pedagógico com a principal ferramenta de pesquisa e 

de co-formação desta investigação no período entre outubro de 2017 e junho de 2018. 

 
 

1 Nesta investigação, acordamos com os participantes que o “pesquisador coletivo” seria retratado pelo gênero 
feminino, por ser composto, durante a maior parte da pesquisa, por professoras, tendo a participação de apenas 
um professor na etapa final da pesquisa. 
2 O pesquisador coletivo é entendido, aqui, na perspectiva de Barbier (2007) e é formado pelo grupo-alvo de 

professoras da creche pesquisada e que garantiu durante toda a pesquisa a dialética e o movimento constante, 

próprio da pesquisa-ação. 
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As discussões realizadas nos encontros foram subsidiadas pelas anotações do diário de 

itinerância da pesquisadora e dos registros fotográficos do cotidiano da creche realizados por 

todos os sujeitos da pesquisa. Também, nos três primeiros diálogos, fizemos uso da ferramenta 

questionário diagnóstico para traçar o perfil do grupo e levantar as questões pertinentes que 

iriam conduzir os trabalhos nos diálogos seguintes. Outra questão também utilizada durante 

todo o processo da pesquisa foi as noções que intercruzam na pesquisa-ação existencialista, que 

são a escuta sensível, o pesquisador coletivo2 e a escrita coletiva. 

A dissertação foi estruturada didaticamente em duas partes: a primeira, formada pelos 

capítulos II, III e IV, apresenta os aportes teóricos necessários para a compreensão da temática 

espaços físicos e práticas pedagógicas na Educação Infantil (EI); a segunda, abarcada pelos 

capítulos V, VI e VII, compõe os textos da metodologia, descrição dos diálogos e da avaliação 

e teorização dos resultados. 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar e contextualizar a pesquisa e a pesquisadora, 

o caminho metodológico escolhido e a estrutura do trabalho. O capítulo II tem o objetivo de 

iniciar o diálogo teórico com as áreas da Arquitetura e da Educação, com o intuito de favorecer 

a explicação da nossa questão de pesquisa. A proposta é realizar uma junção dos conhecimentos 

de ambas as áreas, que são necessários para a explicação do objeto de pesquisa em questão. Na 

área da Educação, lançamos mão das pesquisas sobre o Programa ProInfância realizadas nos 

estados do Rio Grande do Sul e da Bahia; e na área da Arquitetura, os estudos das pesquisadoras 

Kowaltowski (2011), Ana Beatriz Faria (2012 e Dórea (2000a), entre outros. Para contextualizar 

os estudos no Brasil com projetos públicos que valorizaram espaços diferenciados para a 

Educação Infantil, faremos um retorno teórico aos Parques Infantis de Mário de Andrade, de 

1930, em São Paulo, passando pela iniciativa também pioneira do grande educador Anísio 

Teixeira, na Bahia, nos anos de 1930, com as Escolas Parques. 

No capítulo III, revisitamos a produção oficial do Brasil, que subsidiou e fomentou a 

oferta e atendimento da Educação Infantil nestes últimos anos, estabelecendo como corte 

temporal para essa análise os anos entre 1998 e 2018. Entre aos documentos analisados, estão: 

Constituição Federal (BRASIL, 1988); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional —- 

LDB (BRASIL, 1996); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil — RCNEI 

(BRASIL,1998a, 1998b, 1998c); Primeira Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil — DCNEI (BRASIL, 1999); Parâmetros Básicos de Infra- Estrutura para Instituições 

de Educação Infantil – (BRASIL, 2006); Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil (BRASIL, 1997); Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009); 

Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças 

(CAMPOS;ROSENBERG,1997); Novas Diretrizes Curriculares para Educação Infantil 
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(BRASIL, 2010). Buscamos, nesta análise dos documentos, levantar a referência oficial para o 

conceito de espaço físico e o entendimento de prática pedagógica para a Educação Infantil que 

são propostos. 

No capítulo IV apresentamos o nosso foco de investigação, que são as Creches do 

Projeto ProInfância. O Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (ProInfância) foi instituído pela Resolução nº 006 (BRASIL, 
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2007b), sendo parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério 

da Educação. Seu principal objetivo é prestar assistência financeira em caráter suplementar ao 

Distrito Federal e aos municípios que efetuaram o termo de adesão ao Programa de Ações 

Articuladas (PAR). Os recursos previstos destinavam-se à construção de creches, aquisição de 

equipamentos e mobiliários para creches e pré-escolas públicas da Educação Infantil (BRASIL, 

2007). 

O Programa ProInfância só foi implantado no Brasil a partir de 2007. Porém, a nossa 

pesquisa teórica iniciou-se a partir de 1988, nos documentos oficiais, por ser esse período um 

demarcador de águas na garantia dos direitos subjetivos das crianças e em relação à participação 

pública na etapa de educação que pesquisamos. 

 

Utilizamos também, neste capítulo, os estudos sobre o Programa ProInfância realizado 

no Rio Grande do Sul e na Bahia, que foram feitos pelas pesquisadoras Maria da Graça Souza 

Horn (2013) e Marlene Oliveira dos Santos e Maria Izabel Souza Ribeiro (2014), e são pesquisas 

oriundas do Programa de Assessoramento e Acompanhamento Pedagógico aos Municípios 

Contemplados pelo ProInfância (MEC/FNDE), nestes dois estados. Programas semelhantes 

foram desenvolvidos em outros estados do Brasil que também possuíam unidades das creches 

ProInfância, porém, nesta pesquisa, deter-nos-emos somente nestes dois estudos. 

Na segunda parte do texto, no capítulo V, apresentamos o caminho metodológico 

adotado para a construção da pesquisa. Fizemos algumas considerações sobre o método da 

pesquisa-ação na visão de Barbier (2007) e apresentamos também as categorias freirianas que 

serviram de referência para a análise e a teorização dos resultados da pesquisa (FREIRE, 1996). 

Como complementação da proposta metodológica, organizamos o capítulo VI com os relatos 

dos 12 diálogos que realizamos dentro do corte temporal da pesquisa, no período de outubro de 

2017 a junho de 2018. Para apresentar a avaliação e a teorização dos resultados da pesquisa pelo 

viés das categorias freirianas, organizamos o capítulo VII. Essa segunda parte também traz um 

texto com as considerações possíveis dentro do tempo limite da pesquisa. Nossa 

intencionalidade com as considerações finais apresentadas nesta pesquisa foi compartilhar as 

discussões, dúvidas e sugestões emergidas durante o percurso dos diálogos sobre a interface 

existente entre os espaços físicos e a prática pedagógica das professoras na esperança de lançar 

uma outra perspectiva sobre a utilização dos espaços e trazer novas reflexões sobre as práticas 

pedagógicas em uso na Pedagogia da Educação Infantil na atualidade. 

Para contextualizar o nosso universo de pesquisa, faremos um pequeno passeio pelo 

território desta pesquisa, o município de Itamaraju, localizado no Extremo Sul do estado da 
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Bahia, com uma população de 63.069 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística — IBGE (2016). O município tem uma história de quase duas décadas de 

atendimento às crianças na etapa da Educação Infantil e vem, ao longo deste período, segundo 

dados do Censo Escolar (INEP, 2010), aumentando esse atendimento. Porém, como muitos 

municípios brasileiros, enfrenta grandes dificuldades em relação à sua rede física, que não tem 

conseguido atender aos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 

Infantil (BRASIL, 2006) e não respeita as especificidades que o documento recomenda para as 

crianças de 0 a 06 anos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Itamaraju/Ba, 

registrados no seu Plano Municipal de Educação — PME (2015‒2025), somente uma das 

unidades de educação que atende as crianças de 0 a 03 anos de idade está de acordo com o 

padrão arquitetônico recomendado na legislação vigente, e ela só entrou em funcionamento no 

ano de 2016. Todos os demais espaços da Educação Infantil eram casas residenciais ou galpões 

adaptados e locados pela prefeitura para esse tipo de atendimento (ITAMARAJU, 2015). 

O município, no ano de 2016, possuía, na sede, cinco creches, atendendo crianças de 0 

a 05 anos; 11 escolas do Ensino Fundamental, com turmas da pré-escola para atender crianças 

em turmas de 04 e 05 de anos (ITAMARAJU, 2015). A situação destas crianças da préescola, 

que são atendidas dentro das escolas de Ensino Fundamental, já é um pouco diferente em relação 

ao espaço físico, pois os prédios das escolas de Ensino Fundamental já possuem uma estrutura 

melhor que os espaços locados para a Educação Infantil, apesar de não atenderem, ainda, a todos 

os critérios do padrão mínimo e de infraestrutura exigidos na legislação vigente. O que ocorre 

com as turmas da Educação Infantil nestas escolas é o compartilhamento do espaço físico com 

crianças maiores e de uma outra etapa da Educação Básica, que tem foco e objetivos diferentes 

das crianças da Educação Infantil. 

Anísio Spínola (1935 apud DÓREA, 2000a) afirmava que, sem instalações adequadas, 

não poderia haver trabalho educativo, que o prédio é a base física e preliminar para qualquer 

programa educacional e, portanto, indispensável para a realização de todos os demais planos de 

ensino propriamente dito. 

Na busca por solucionar essa situação, no ano de 2008, o município de Itamaraju/Ba 

firmou convênio com o MEC/FNDE para a construção de creches via Programa ProInfância. 

Criado em 2007 pelo governo federal, o ProInfância tinha o foco no financiamento de novas 

unidades de creches, via regime de colaboração e cooperação técnica com os municípios. 

Porém, a primeira unidade só passou a funcionar com o atendimento às crianças no município, 

no ano de 2016. Diante dessa realidade é que se justifica essa pesquisa, buscando dialogar sobre 
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a influência do espaço físico na prática pedagógica das professoras da referida unidade do 

ProInfância Bela Vista, no município de Itamaraju/Ba. 

O meu desejo é que esta dissertação seja o reflexo do meu compromisso com os direitos 

das crianças pequenas do meu município e da luta pela garantia do respeito às especificidades 

deste público. E, enquanto pesquisadora implicada na perspectiva de Barbier (2007), quero fazer 

a minha parte na responsabilidade pela transformação social da realidade apresentada no texto, 

juntamente com os meus pares. 
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PARTE 01: DIÁLOGOS TEÓRICOS 

 

 

 
CAPITULO II — ARQUITETURA E EDUCAÇÃO: POR NOVAS POSSIBILIDADES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Neste capítulo, realizamos diálogos teóricos entre a Arquitetura e a Educação a partir 

dos estudos e pesquisas da área da Arquitetura que têm buscado, nos últimos anos, traçar uma 

interface entre os espaços físicos para as crianças pequenas e as possibilidades de novas práticas 

pedagógicas na Educação Infantil. Particularmente, aqui, interessa-nos as pesquisas dentro da 

Arquitetura que envolvam o estudo dos espaços físicos e dos prédios escolares, principalmente 

aqueles voltados paras as crianças de 0 a 06 anos de idade, público-alvo da Educação Infantil, 

e como esses espaços se relacionam com as pedagogias e as práticas pedagógicas. 

Notadamente nas últimas décadas, tanto na Arquitetura como na Pedagogia, tem 

crescido o interesse pela pesquisa com crianças pequenas e sobre os espaços físicos mais 

adequados para o desenvolvimento das suas potencialidades e que respeitem as suas 

especificidades. Com a promulgação da Constituição Federal (BRASIL, 1988), a consciência 

do direito das crianças pequenas à educação em espaços públicos e coletivos ganhou corpo no 

país, contrastando com o modelo assistencialista de abrigar e acolher as crianças pobres 

oferecido anteriormente. Iniciou-se, a partir desta data, a garantia do direito constitucional, 

subjetivo e inviolável à educação de 0 a 06 anos em instituições públicas. Na mesma direção, 

foi crescente também a correria para produzir documentos oficiais que pudessem padronizar e 

operacionalizar essa nova oferta de educação pública, assim como normatizar e autorizar esses 

novos estabelecimentos de Educação. 

Um novo campo de pesquisa e estudo se constitui no Brasil. Era preciso responder que 

tipo de educação e que tipo de espaço físico era mais adequado ou atenderia melhor às 

especificidades desse público. Vários olhares e de muitas áreas se voltaram para a pesquisa com 

crianças pequenas. Além das contribuições advindas da área da Arquitetura, vamos revisitar 

algumas experiências colocadas em prática no Brasil em nível de espaços físicos e suas 

contribuições para as políticas públicas em Educação Infantil. Essas experiências foram 

pioneiras nos anos 1930, com a proposta da Escola Parque de Anísio Teixeira e a intervenção 

social dos Parques Infantis de Mário de Andrade, na cidade de São Paulo. 

O nosso primeiro diálogo foi realizado com as pesquisas de Kowaltowski (2011), na 

obra O Programa Arquitetônico no Processo de Projeto: discutindo a arquitetura escolar, 
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respeitando o olhar do usuário. Ela e seus colaboradores discutiram essa temática e trouxeram 

várias contribuições para o melhor entendimento desta questão. A obra citada relata que o 

ambiente escolar tem impacto significativo sobre a aprendizagem e que a qualidade da 

arquitetura escolar afeta profundamente os seus usuários (KOWALTOWSKI, 2011). Enfatiza, 

ainda, que os espaços devem proporcionar experiências de impacto estético positivo, adaptar- 

se ao contexto, ser convidativos e confortáveis, além de atender as necessidades dos seus 

usuários e ser ambientalmente responsáveis (KOWALTOWSKI, 2011). 

Para Kowaltowski (2011), via uma perspectiva histórica, a educação mostrou algumas 

transformações nos últimos 50 anos, dentre elas: maior liberdade para o aluno; menos disciplina 

no comportamento; atuação mais livre do professor; abolição dos castigos físicos em muitos 

países; escola mais inclusiva e menos elitista; maior número de material e equipamentos 

tecnológicos e aumento da autonomia nas escolas públicas. Esses cenários e a reflexão sobre 

essas tendências mostram influência na composição do ambiente escolar, pois, para a 

pesquisadora, o ambiente escolar depende das condições econômicas, sociais e culturais de cada 

momento e de dada realidade e dos seus sistemas de ensino (KOWALTOWSKI, 2011). Para 

essa autora, a qualidade dos ambientes escolares é marcada por aspectos subjetivos diversos 

que envolvem as questões organizacionais e humanas; e entre esses aspectos subjetivos, os 

elementos físicos do ambiente escolar são os menos citados nas discussões pedagógicas ou 

sobre estilos de aprendizagem (KOWALTOWSKI, 2011). 

Porém, Gifford (1997 apud KOWALTOWSKI, 2011) afirma que o meio ambiente 

exerce influência sobre o individual, e esse provoca efeitos diretos que irão nortear o modo de 

vida dos sujeitos. Estes estudos advindos da Psicologia Ambiental sobre a percepção humana, 

o ambiente e os sentimentos resultante desta relação ficaram conhecidos, segundo a autora, 

como Relação Ambiente Comportamento (RAC). Apontam essas pesquisas que a percepção 

que temos dos espaços passa por um processo de regulação e influências pessoais e sociais e 

que os aspectos culturais e as sensações, como medo e segurança, passadas pelos elementos 

arquitetônicos do seu entorno, levam o indivíduo a criar um ambiente no qual se sinta seguro 

(KOWALTOWSKI, 1980). 

A busca pelo “sentimento de segurança”, segundo a autora, leva as pessoas a demarcar 

o seu território pela personalização do ambiente, utilizando, por exemplo, placas nas mesas de 

trabalho e nas portas, exposição de objetos pessoais, como porta-retratos e outros 

(KOWALTOWSKI, 1980). A pesquisa de Kowaltowski (1980) demostrou que ambientes 

providos de elementos de humanização têm níveis de satisfação mais altos e propiciam um 

ambiente psicológico mais favorável. Em contrapartida, os níveis de satisfação caem nos 
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ambientes que apresentam falta de personalização e onde há impossibilidade de se fazê-lo, 

como, por exemplo: ambientes iluminados artificialmente, vidros opacos, presença de grades 

de proteção, monotonia de formas, cores e mobiliário, falta de manutenção, excesso de ordem 

e rigidez na funcionalidade (KOWALTOWSKI, 1980). 

Portanto, baseado nestes estudos, para Kowaltowski (2011 e 1980 ), existe a necessidade 

de humanizar o espaço interno, atribuindo-lhe características pessoais, adequando a proporção 

com a escala humana; por exemplo, o mobiliário das creches deve estar de acordo com a idade 

das crianças, para permitir a manipulação pelos usuários. Outro aspecto também pensado pela 

autora é a presença de paisagismo e a garantia de elementos construtivos harmônicos entre cores 

e materiais (KOWALTOWSKI, 2011). 

 

Para Kowaltowski (2011), numa perspectiva histórica, a arquitetura da escola expressa 

as intenções e as esperanças pedagógicas da instituição; afirma ainda que o prédio escolar 

passou a assumir esse grau de importância na história da arquitetura escolar depois que o espaço 

começou a ser visto como um terceiro educador (sendo o primeiro, o profissional; o segundo, o 

material; e o terceiro, o ambiente escolar); e as condições gerais do prédio refletem a valorização 

da educação pela sociedade. 

Um estudo da análise de ambientes físicos de escolas no Brasil demostrou um cenário 

pouco expressivo e bem aquém do desejável, já que são espaços que oferecem poucas 

possibilidades de modificação dos arranjos tradicionais (KOWALTOWSKI, 2011). Porém, a 

autora alerta que as intervenções são possíveis e que são simples as soluções na maioria das 

escolas, sendo necessário apenas um planejamento cuidadoso para evitar inadequações 

(KOWALTOWSKI, 2011). 

Portanto, percebemos, nas contribuições de Kowaltowski (2011, 1980), a necessidade 

de se atender às especificidades do público infantil na organização dos espaços. No tocante ao 

conjunto das suas obras, a autora cita algumas práticas pedagógicas voltadas ao respeito das 

crianças, são elas: as que ofereçam materiais e equipamentos de livre acesso, favorecendo o seu 

protagonismo e autonomia; as que têm o espaço como o terceiro educador na mediação com as 

crianças; as que valorizam a importância da humanização e da presença de áreas externas e do 

paisagismo nos espaços utilizados pelas crianças; as que trabalham com a necessidade de o 

espaço criar um sentimento de confiança e segurança para as crianças (KOWALTOWSKI 

(2011). 

Para se juntar a essas contribuições, para o fortalecimento do nosso objeto de pesquisa, 

iniciaremos outro diálogo com uma arquiteta pioneira nessa temática, Mayumi Lima. 
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Importante na área da Arquitetura e também sobre as interfaces dos espaços físicos com a 

Educação e, consequentemente, com as práticas pedagógicas das instituições, as contribuições 

vindas do pioneirismo da arquiteta Mayumi Lima marcou o início no Brasil deste intercâmbio 

entre Arquitetura e Educação. Com muitos anos de trabalho com educadores, administradores 

de ensino básico, creches e crianças fora e dentro de instituições, Mayumi Lima discutiu e 

analisou questões relativas aos espaços destinados à criança em nossa sociedade. Lima (1998) 

diz que todo espaço produzido pelo homem interfere no processo educativo de forma positiva 

ou negativa, pois ele condiciona nossos gestos diários, habitua nossa visão, estimula elementos 

simbólicos e estabelece pontos de referência. O conceito de espaço educativo, segundo Buitoni 

(2009), é todo espaço que possibilite e estimule positivamente o desenvolvimento e as 

experiências do viver, do conviver, do pensar e do agir. Para Lima (1998), qualquer espaço 

poderia se transformar em um espaço educativo, desde que um grupo de pessoas dele se 

apropriasse, dando-lhe um caráter positivo, tirando-lhe a passividade e transformando-o num 

instrumento ativo e dinâmico da ação dos seus participantes, mesmo que seja para usá-lo como 

exemplo crítico de uma realidade que deveria ser outra (BUITONI, 2009). Para qualquer ser 

vivo, o espaço é vital, não apenas para a sobrevivência, mas sobretudo para o seu 

desenvolvimento. Para o ser humano, o espaço, além de ser um elemento potencialmente 

mensurável, é o lugar de reconhecimento de si e dos outros, porque é no espaço que ele se 

movimenta, realiza atividades e estabelece relações sociais (LIMA, 1995) 

Lima foi autora de livros importantes da área: Espaços Educativos: uso e construção 

(1986), A Cidade e a Criança (1989) e Arquitetura e Educação (1995). Nestas obras, a arquiteta 

revela a relação intrínseca entre espaço e ambiente. A autora é uma das pioneiras no Brasil, 

dentro da área da Arquitetura, na discussão desta interface existente entre a Arquitetura, os 

espaços físicos e as pedagogias das escolas. O livro Espaços Educativos (LIMA, 1987), em 

parceria com o governo federal, é fruto de uma pesquisa sobre o uso dos espaços das escolas 

públicas. Lima sempre manteve uma postura crítica em relação ao Estado e a sua relação com 

a construção de escolas. Para a autora, a construção de escolas no setor público sempre 

representou mais status político e social para os governantes do que o cumprimento com a 

responsabilidade destes na garantia dos direitos subjetivos das crianças (LIMA, 1987). O padrão 

arquitetônico destas escolas, imponentes, grandiosas, não está, na maioria das vezes, para a 

autora, para atender a uma necessidade daquela comunidade, mas sim ligada a uma necessidade 

de status político (LIMA, 1987). Militante na causa pública em prol de um ensino público e 

universal, regida por uma rigorosa ética de trabalho, a autora militou, como arquiteta e 

professora, na luta pela construção de espaços educativos de qualidade e pela formação de 

arquitetos que fossem capazes de responder às necessidades efetivas e legítimas da sociedade. 
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Em A cidade e a criança, obra importante dentro da discussão da nossa temática, Lima 

(1989) reúne as reflexões sobre a relação da criança com o espaço a partir de suas experiências 

com projetos, observações de atividades das crianças nas escolas e de leituras de diversos 

teóricos. Lima (1995, p. 190) defendeu os espaços diferenciados para favorecer a interação e as 

brincadeiras nas escolas de Educação Infantil e afirmava que 

as brinquedotecas deveriam ter a mesma atenção que as bibliotecas têm nas 

escolas, e todos os espaços livres de uso coletivo deveriam ser preparados com 

brinquedo para áreas externas ou para áreas internas, projetados de modo a 

estimular a imaginação, a sugerir situações, a descobrir o. 
 

Portanto, este diálogo com Lima e, anteriormente, com Kowaltowski trouxe importantes 

contribuições a respeito da importância dos espaços físicos sobre as pessoas e, principalmente, 

sobre as crianças no início do processo de desenvolvimento das crianças em idade da Educação 

Infantil. As ideias dessas autoras fortalecem o nosso objeto de pesquisa e legitimam nosso 

estudo, reforçando a necessidade de que as práticas desenvolvidas na Educação Infantil 

conversem com os espaços físicos existentes e os tenha enquanto aliados na mediação das 

aprendizagens com as crianças. Seguiremos com mais uma contribuição da área da Arquitetura 

que se aproxima e acrescenta conhecimentos para a Pedagogia da Infância. 

Essa última contribuição vem da arquiteta Ana Beatriz Goulart de Faria (2012), que, 

nesse diálogo, nos remete para um olhar criterioso sobre o papel e a importância dos órgãos 

públicos neste processo. Para a arquiteta, os responsáveis por pensar e construir escola no Brasil 

estão em mundos paralelos e não dialogam, pois existe, entre as prateleiras das universidades, 

as pranchetas dos arquitetos, os gabinetes e os canteiros de obra das escolas públicas no Brasil, 

um mundo paralelo que os separa por um grande desvão, que sequer permite a existência de 

polêmicas entre eles (FARIA, A. B., 2012). No entanto, há sim, para Ana Beatriz Faria (2012), 

ausência, interrupção e isolamento dos órgãos que pensam a função da escola, isto é, a Secretaria 

de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), e dos órgãos que financiam e 

constroem a escola, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Para a arquiteta, outro problema vem da legislação hoje em uso. Segundo ela, os códigos 

e as legislações seguidos para pensar a escola pública são seculares, e os projetos e construções 

destinados às redes públicas de educação e, principalmente, às instituições de Educação Infantil 

construídas com base nestas legislações resultam em espaços cuja pedagogia inscrita em suas 

paredes silencia as crianças, ensina disciplina, segrega e controla (FARIA, A. B., 2012). Por 

conta destas questões é que a autora afirma que esses espaços educativos são deseducativos, 

pois não acolhem, não promovem a autonomia e a criatividade, não permitem a prática e o 
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desenvolvimento das múltiplas linguagens, da curiosidade, do imprevisto e da liberdade 

daqueles que os frequentam (FARIA, A. B., 2012). 

A proposta da arquiteta é que devamos vencer essa lógica e caminhar para além do 

automatismo da resposta-atividade e das metodologias com base no espaço funcional (FARIA, 

A. B, 2012). Ainda segundo Ana Beatriz Faria (2012), a questão não é sobre o que os arquitetos 

podem ou não “fazer” pela Pedagogia: belas escolas, espaços lúdicos, criativos, etc., e sim 

desenvolver uma proposta a partir do pensar-fazer Arquitetura e do pensar-fazer Pedagogia. Isto 

é, pensar o projeto e a implantação do lugar pedagógico, do território educativo, em todas as 

dimensões possíveis. Lançando mão de uma citação de Buffa e Pinto (2002, p. 151), os 

pesquisadores afirmam que é necessário construir um caminho de mão dupla, no qual 

arquiteturas se educam nas pedagogias e as pedagogias se especializam no projeto e nas suas 

arquiteturas, pois “é clara a cisão entre os produtores de espaço, os arquitetos, e os produtores 

de ensino, os pedagogos, que pouco ou quase nenhum contato tiveram entre si”. 

Ana Beatriz Faria (2012) esclarece que não está propondo algo novo, pois, no Brasil, 

muita gente já trabalha nesta direção há bastante tempo, nas políticas públicas e na universidade. 

Dentre elas, cita a arquiteta: Anísio Teixeira, Mário de Andrade, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, 

Mayumi Souza Lima e outros. Para ela, é necessário partirmos dos pontos de vista apresentados 

acima e questionarmos o modelo de escola que foi concebido no século XIX, como Grupos 

Escolares, no velho padrão corredor/sala de aula (FARIA, A. B., 2012). Outro questionamento 

necessário é quanto à organização dos espaços externos e ao isolamento da instituição escolar, 

não só administrativa, mas também fisicamente, sem considerar o potencial educativo dos 

bairros e das cidades (FARIA, A. B., 2012). A partir destes questionamentos, a arquiteta 

convida os pesquisadores-professores-fazedores-dearquitetura a entrar neste debate. 

Segundo a arquiteta, na nossa concepção de educação, ainda não entramos no século 

XXI, afirmando que ainda elegemos a sala de aula como o lugar central da produção do 

conhecimento e que tudo mudou ao longo dos anos, os professores, os estudantes, funcionários, 

diretores, as famílias, todos; mas nossas cidades, o país e as nossas escolas continuam as 

mesmas, iguais ao que eram e iguais entre si, com espaços praticamente inalterados na sua 

essência, organização, concepção e origem: pensados para docilizar os corpos, modelar 

subjetividades, homogeneizar comportamentos, fragmentar a percepção, controlar o que se 

produz (FARIA, A. B., 2012). Porém, alerta a arquiteta que ainda não temos as respostas para 

as questões postas; as respostas estão a caminho e só poderão ser dadas a muitas mãos, numa 

composição de pontos de vista, de abordagens inter-trans-multidisciplinares (FARIA, A. B., 

2012). No entanto, o que não podemos mais é seguir aceitando como ponto de partida uma lista 
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de ambientes associados a metros quadrados e a um organograma absolutamente fiel aos 

espaços de controle e punição. Ana Beatriz Faria (2012) alerta que o tipo de pessoas que 

queremos ser depende das escolas que iremos construir e frequentar e propõe mais radicalidade 

e espírito crítico aos parâmetros que historicamente tratamos como inquestionáveis. 

Na sequência, o diálogo será com as experiências em espaços diferenciados postas em 

prática no Brasil, e revisitaremos as experiências das Escolas Parques do Rio de Janeiro e da 

Bahia e dos Parques Infantis de Mário de Andrade em São Paulo. 

 

 
 

2.1 Experiências no Brasil: propostas e espaços diferenciados 

 
2.1.1 Os Parques Infantis de Mário de Andrade 

 
Os Parques Infantis (PI) da cidade de São Paulo foram uma iniciativa pública de criação 

de um espaço de educação não escolar para crianças pequenas, advindas de família operária, 

em 1935, no intuito de lhes garantir o direito à infância. Essa iniciativa, apesar de não escolar, 

é importante para fortalecer o nosso objeto de pesquisa por se tratar de uma iniciativa pioneira 

no Brasil, que reconhece a importância dos espaços qualificados para o desenvolvimento das 

crianças pequenas. Segundo Ana Lúcia Faria (1993), a planta arquitetônica e o regimento 

interno dos parques apresentavam características e elementos que apontavam para a construção 

de uma pedagogia da Educação Infantil. 

A contribuição dessa iniciativa para a elaboração de futuras políticas e planos voltados 

à Educação Infantil no Brasil é inegável. A base de uma Pedagogia para a Infância que 

respeitava a criança enquanto criança e não a transformava em um(a) aluno(a) ou adulto 

precocemente estava preservada no ideário do Parque, por ser um espaço pensado para garantir 

o direito à infância, e isso se configura no direito a brincar, a não trabalhar, a se expressar das 

mais variadas formas e intensidades e na promoção de todas as dimensões humanas. O lúdico, 

o artístico, a imaginação e as diversas possibilidades de construção de conhecimento 

espontâneo, do imprevisto, da cultura infantil e seu intercâmbio com os adultos e suas culturas 

estavam presentes nesta proposta (FARIA, A. L., 1993). 

 

Resgatando o que apregoava o “Regimento Interno” dos Parques, Ana Lúcia Faria 

(1993 p. 68) registra que 

no PI as instrutoras também deveriam brincar com as crianças, ensiná-las a 

brincar e preservar as brincadeiras tradicionais (1º h, i, j) e não lhes perturbar 

ou ameaçar sua liberdade e espontaneidade (1º f). O respeito à produção das 
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crianças estava assegurado (2º j, k) já que seus desenhos deveriam ser 

enviados para o DC com os respectivos nomes e idades. A instrutora tinha 

muitas responsabilidades em relação à organização e à manutenção do espaço 

físico (4º item), seu “instrumento de trabalho”. Era proibido o uso de varinhas 

e bastões... (2º n). 
 

Para Ana Lúcia Faria (1993), foi no seu modo contraditório de ser e de pensar a infância 

e a humanidade que o criador dos Parques Infantis Mário de Andrade pôde concebêlos como 

um espaço do brincar gratuito, “à toa”, nem sempre ao gosto da educação escolar, na sociedade 

capitalista. Segundo a autora, aqueles que pensam a Educação Infantil como uma modalidade 

de antecipar a escolarização das crianças terão dificuldade de entender a importância dos PI de 

Mário de Andrade (FARIA, A. L., 1993). 

No conjunto das atividades desenvolvidas diariamente nos Parques, afirma Ana Lúcia 

Faria (1993), estava incorporada uma nova concepção de infância que aos poucos ia imergindo, 

no cotidiano das escolas regulares, o lúdico, os jogos, e as brincadeiras tradicionais. Ao 

promover a livre manifestação das crianças com foco no desenvolvimento físico, intelectual e 

social, Mário de Andrade, conforme registra a autora, contribui para a constituição de um jeito 

novo de se trabalhar com a infância, abrindo um leque de possibilidades para a construção de 

práticas pedagógicas para essa etapa da educação (FARIA, A. L., 1993). 

A criança, infância, brincadeira e cultura, segundo Cabral (2014), são elementos 

indissociáveis na proposta dos Parques Infantis de Mário de Andrade. Segundo essa autora, 

quando se fala em Educação Infantil no estado de São Paulo, tem que se fazer referência a 

grande contribuição e pioneirismo de Mário de Andrade, através da proposta dos Parques para 

a organização de rotinas e práticas de aprendizagens que contemplem os aspectos do 

desenvolvimento infantil (CABRAL, 2014). 

Afirma Ana Lúcia Faria (1993) que essa iniciativa foi precursora na organização da 

Educação Infantil ao apontar e realizar práticas que consideravam a criança em sua 

especificidade formativa. Para Cabral (2014), apesar do caráter assistencialista da proposta dos 

Parques, política em curso nos anos 1930, no Brasil, para as crianças pequenas, vale ressaltar a 

importância da intervenção do poder público por meio da construção de políticas educacionais 

que abarcaram, particularmente, os filhos dos operários na cidade de São Paulo e o 

envolvimento dos intelectuais brasileiros neste campo. 
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2.1.2 Escolas Parques de Anísio Teixeira 

 
As escolas comunitárias norte-americanas inspiraram o programa da Escola Parque, 

concebido por Anísio Teixeira na Secretaria da Educação da Bahia. No Brasil, onde a questão 

da quantidade muitas vezes atropela a qualidade, Anísio Teixeira pensou alcançar a qualidade 

propondo um sistema em que a educação da sala de aula fosse completada por uma educação 

dirigida. Pensou-se em um sistema composto por “escolas-classe” e “escolas-parque”: quatro 

escolas-classe, para mil alunos cada, construídas no entorno de uma escola-parque, para quatro 

mil alunos, e os estudantes frequentariam ambas num sistema alternado de turnos. Na escola- 

parque funcionavam as atividades complementares: educação física, social, artística e industrial. 

O arquiteto Diógenes Rebouças projetou a escola-parque Centro Educacional Carneiro Ribeiro 

(primeira etapa, em 1947; segunda etapa, em 1956) dentro da ideia de um espaço completo de 

formação, num período em que se mesclavam princípios modernos na arquitetura e idealismo 

social nos programas arquitetônicos. Diógenes Rebouças (1986) declarou: “todas as obras do 

plano educacional do Estado que eu fiz, todos eles, o Centro Carneiro Ribeiro, a escola-parque, 

apenas interpretei uma magnífica idéia que sugeria uma arquitetura sadia, modesta e séria, isso 

pelo programa”. 

Em um artigo sobre a arquitetura escolar como objeto de pesquisa em História da 

Educação, Dórea (2013) registra que pesquisa os espaços físicos ou a história destes porque a 

sua organização apresenta um movimento no interior da escola, pelo qual é possível recuperar 

a história dos estabelecimentos através da leitura e da forma como esse ambiente escolar está 

organizado. Nesta leitura, segundo a autora, é possível identificar os fatores — políticos, sociais, 

culturais e econômicos — presentes e que interferiram na formulação e na execução das 

políticas educacionais que deram origem a esses espaços escolares, costurando sempre um 

diálogo possível entre a Arquitetura e a Educação, pois as duas áreas são responsáveis pela 

organização, ocupação e utilização do espaço físico da escola, principalmente com propósito 

formativo (DÓREA, 2013). Para tanto, a supracitada autora sustenta-se em Frago e Escolano 

(1998, p. 47) para reafirmar que a escola é um produto do tempo e expressa uma cultura ou uma 

prática, pois, “em suas diferentes concretizações, é um produto de cada tempo, e suas formas 

construtivas são, além dos suportes da memória coletiva cultural, a expressão simbólica dos 

valores dominantes nas diferentes épocas”. 

Dórea, em sua atuação na década de 1980, enquanto arquiteta da Secretaria da Educação 

do Estado da Bahia (1981‒1988), despertou para o interesse de aprofundamento na pesquisa 

sobre o espaço escolar ou o prédio escolar como suporte físico da Educação. Para tanto, 

estruturou um trabalho de memória e levantamento da obra do grande educador baiano Anísio 
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Teixeira. Catalogou e organizou três momentos distintos para a atuação de Anísio Teixeira 

durante a sua vida pública, tendo como foco a temática espaço físico. Estes momentos se 

referem à implementação de reformas e medidas educacionais que valorizavam o planejamento 

das edificações escolares: primeiramente na Bahia (1924‒1928), no Rio de Janeiro, então 

Distrito Federal (1931‒1935), e novamente na Bahia, como Secretário de Educação e Saúde do 

Estado (1947‒1951). 

Resgatando a gênese, no Brasil, da preocupação em construir um lugar específico que 

serviria de abrigo para a escola, Dórea (2013) relata-nos que foi em São Paulo, na última década 

do século XIX, com o Decreto nº 91, de 13 de outubro de 1890, do governador provisório 

Prudente de Morais, que teve início a política pública de construção de casas para os 

estabelecimentos que o Governo mantinha ou fosse criando (DÓREA,2013). 

A partir de então, para Dórea (2013), estabeleceu-se uma política pública de construções 

de casas com uma especificidade de abrigar as escolas. Aponta Dórea (2013) uma sequência de 

órgãos e departamentos públicos que foram sendo criados com a finalidade de regulamentar e 

implementar as edificações de escolas. Esse levantamento foi realizado, segundo Dórea (2013), 

para uma I Exposição de Arquitetura Escolar — promovida em maio de 1934 pela Associação 

Brasileira de Educação, sob o patrocínio do Ministério da Educação e da Saúde Pública nos 

salões da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro — e publicado no mesmo ano pela 

Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo. 

As contribuições vindas de Lima (1987, 1989, 1995, 1998), Kowaltowski (1980, 2011) 

e Ana Beatriz Faria (2012), bem como dos exemplos pioneiros realizados no Brasil com espaços 

diferenciados, reforçam a necessidade de uma nova percepção sobre os espaços educativos. 

Diante dos achados destas pesquisas citadas sobre a influência e importância dos espaços físicos 

no desenvolvimento humano, não podemos considerá-los como uma mera moldura do processo 

educativo, mas enquanto aliados e colaboradores no processo de aprendizagem significativa 

para as crianças. 

No nosso próximo capítulo, para complementar essa discussão, vamos analisar também 

como o dueto espaço físico e práticas pedagógicas foi tratado nos vários documentos oficiais 

que orientaram e implementaram uma pedagogia oficial da infância no Brasil. 
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CAPITULO III — A CONCEPÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE PRÁTICA 

PEDAGOGICA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO BRASIL 

Pensar os espaços físicos das creches, das pré-escolas ou dos centros de Educação 

Infantil, debater sua relevância, sua influência ou não, nas pedagogias desenvolvidas nestes 

espaços, só é possível dentro de uma perspectiva da existência de uma Pedagogia da Infância 

que reconheça os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas como atores sociais, 

portadores de direito, de voz e de vez, com práticas pedagógicas que tenham essas crianças 

como protagonistas do seu processo de aprendizagem. Essa ideia se fundamenta na democracia 

e gera práticas sociais que estão voltadas para uma prática educativa da/na relação social e que 

leva em conta as crianças, suas possibilidades e especificidades, sua diversidade cultural, seus 

aspectos geográficos e suas raízes e etnias (BARBOSA, 2010). 

Essa pedagogia voltada para o respeito à infância vem sendo construída no Brasil, 

oficialmente, desde 1988, marco legal do reconhecimento pelo Estado brasileiro da Educação 

Infantil enquanto direito social. A partir desta data, uma política pública e uma prática 

pedagógica para a Educação Infantil vêm sendo construídas, através da variedade de 

documentos oficiais produzidos pelo MEC com a finalidade de delimitar o campo, organizar e 

sistematizar o atendimento e estruturar e credenciar as instituições. Após o ano de 1988, o 

documento balizador deste atendimento foi a LDB (BRASIL, 1996), com a inclusão da EI 

enquanto primeira etapa da Educação Básica, abrindo várias portas, inclusive a dos recursos 

públicos, para a construção e a conservação das instalações escolares no orçamento da 

Educação. 

Agregou-se a essa legislação a Lei 8.069 (BRASIL, 1990), que dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual, em 

seu Art. 4º, assegura o direito da criança à educação, dentre outros direitos básicos, e estabelece 

que é dever do poder público, assim como da família e da sociedade, assegurá-lo com absoluta 

prioridade. O importante do Estatuto é que este coloca a criança como sujeito preferencial na 

formulação e na execução das políticas sociais públicas criadas pelo Estado. 

Porém, anteriormente a estas conquistas, a Educação Infantil já vinha se consolidando e 

se constituindo dentro e através dos movimentos sociais. Estes, sustentados em políticas e 

acordos já em curso fora do Brasil, travavam uma luta popular na busca pelo reconhecimento e 

legitimação destas crianças enquanto sujeitos de direitos. Um dos documentos pilares que deu 

origem a essa luta foi a Declaração dos Direitos das Crianças, de 1959, e a Convenção Mundial 

dos Direitos da Criança, de 1989. Entre o coletivo da luta, podemos registrar a ampla 

participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de 
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trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além de, evidentemente, as lutas 

dos próprios profissionais da Educação. 

Neste capítulo, antes de propriamente avaliar o caminho percorrido pelos os documentos 

oficiais — publicações do MEC (1998 a 2017) sobre o espaço físico e as práticas pedagógicas 

para crianças pequenas —, reconhecemos a necessidade de falarmos sobre as diferentes 

nomenclaturas em uso relacionadas à temática espaço e sobre o conceito ou a definição usada 

para prática pedagógica na EI. 

Porém, independentemente do conceito ou das definições utilizados nos documentos 

oficiais, não se desqualifica, de forma alguma, a importância e a legitimidade de se pensar, 

estudar e discutir essas temáticas, dada a importância das mesmas na configuração desta 

primeira etapa da Educação Básica. Iniciaremos a nossa escrita pelo entendimento que temos, 

com base nas nossas referências de espaço físico. Posteriormente, descreveremos o nosso 

entendimento para a práticas pedagógicas na EI. 

No tocante ao conceito de espaço físico, é possível listar uma diversidade de palavras 

em uso, como espaço físico, lugar, ambiente, espaço, que traz um entendimento diverso e, às 

vezes, diferente para cada um destes conceitos. Horn (2004) usa, em suas pesquisas e 

publicações, a diferenciação entre espaço e ambientes baseada em estudos de Battinni (apud 

FORNEIRO, 1998). Também, nas pesquisas da professora Marlene Oliveira dos Santos e Maria 

Izabel Souza Ribeiro (2014), vamos encontrar a utilização de Forneiro (1998) como referência 

de diferenciação entre espaço e ambiente. 

Portanto, Forneiro (1998) é usado como referência por duas das nossas fontes de 

pesquisa sobre o ProInfância, Santos e Ribeiro (2014) e Horn (2004) defini o termo espaço 

como local, enquanto ambiente é como conjunto dos espaços físicos. Nestas pesquisadoras 

citadas, o termo espaço se refere aos locais para a prática das atividades, que são caracterizadas 

pelos objetos, materiais didáticos, mobiliário e decoração. Já o ambiente é pensado como um 

conjunto dos espaços físicos disponíveis na instituição e as relações que são possíveis de se 

estabelecer neles, como as relações de afeto e interpessoais entre as crianças, entre os adultos, 

entre crianças e adultos e vice-versa, e ainda entre essas autoras, a comunidade e a sociedade 

na qual estão inseridas. Também é proposta desta nossa pesquisa referendar, nas autoras 

supracitadas, e pensar o espaço e o ambiente nesta mesma vertente. 

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo 

e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem 

emoções [...] nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao 

ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não 

se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter 
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ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam 

iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem entre elas e o 

espaço organizado (HORN, 2004, p. 28). 

 

Faria, A. L. (1999) já faz uso de Mayumi Souza Lima (1989) e de Milton Santos (1987) 

para trabalhar com essa diferenciação entre espaço e ambiente. Lima (1989) trabalha com a 

concepção de espaço enquanto “moldura”, “pano de fundo”, e quando qualificados, os espaços 

adquirem o status de ambientes. Para essa autora, o espaço físico isolado só existe na cabeça do 

adulto e com finalidades racionalistas; para a criança, este espaço é alegria, medo, proteção, 

mistério, descobertas, liberdade ou opressão (LIMA, 1989). 

Para Ana Lúcia Faria (1999), dentro da perspectiva de Lima (1989), o espaço físico não 

é uma metragem, expresso em grandezas, mas, dentro da instituição de Educação Infantil, ele 

tem que se transformar em um ambiente, integrando as crianças e os adultos, misturando as 

idades, as crianças pequenas e as grandes, espalhando-se pela rua, pelo bairro, estendendose até 

a cidade. Deve-se ainda melhorar as condições de vida das pessoas, atender às atividades 

coletivas e individuais, permitir a emersão das múltiplas dimensões humanas, ceder lugar ao 

imprevisto e aos saberes espontâneos vindos das crianças. 

Para trabalhar com o conceito da palavra espaço, Ana Lúcia Faria (1999 utiliza Milton 

Santos (1987), no qual o espaço é a acumulação desigual do tempo e o ambiente baseado nesta 

referência são os processos e os produtos, que deverão ser pensados e planejados pelos 

profissionais que atuam direta ou indiretamente com as crianças, organizando esse espaço e esse 

tempo. 

Além do conceito de espaço, temos também como já anunciado a finalidade de 

esclarecer sobre a prática pedagógica na EI. Este trabalho é marcado pelas concepções 

progressistas e críticas em relação à Educação, ao espaço físico e às práticas pedagógicas 

adequadas à Educação Infantil. Para sermos coerentes com as nossas raízes teóricas, vamos 

aportar em Paulo Freire (1996), para iniciarmos nossa compreensão de prática pedagógica, e 

nas experiências do educador Malaguzzi, vindas da cidade de Reggio Emilia, na Itália 

(EDWARDS; GANDINI, 2002). 

Nos escritos pedagógicos e políticos freireanos, as práticas pedagógicas são classificadas 

como “bancária” e “libertadora”. As práticas do tipo bancária, para Freire (1996), são aquelas 

ligadas aos processos de aprendizagem nos quais o educador “deposita” conteúdos 

descontextualizados e sem vínculo existencial na criança, sem significação crítica para esta, que 

os absorvem subserviente e passivamente. Essa prática é considerada pelo teórico como 

desumanizadora, pois parte do princípio que as crianças nada sabem, e o professor é o grande 
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detentor do saber (FREIRE, 1996). Na Educação Infantil, essas práticas pretendem 

homogeneizar a forma de pensar e de agir das crianças e, consequentemente, no futuro, o livre 

pensamento do adulto, tirando toda a possibilidade do ser-mais. Demo (1994, p. 88) afirma que 

“o sistema não teme o pobre que tem fome. Teme o pobre que sabe pensar”. 

Nas práticas libertadoras defendidas por Freire (1996), o aprender é um ato de conhecer 

a realidade. Nesta concepção, tanto o professor quanto as crianças são midiatizados pelo mundo 

e pela realidade que os cercam, reforçando a influência do impacto do espaço físico e validando 

a importância do nosso objeto de estudo. Os professores, dentro de uma proposta voltada para 

as práticas libertadoras, abrem espaço para o diálogo, comunicação, interação e trocas que vão 

gerando problemas e questionamentos sobre o estado atual das coisas na busca incansável por 

transformação. 

Na Educação Infantil, segundo a compreensão de Horn (2013b), a criança deve ser 

agente do seu próprio conhecimento, protagonista e ativa, alguém que aprende na interação com 

o meio e com os outros parceiros, que significa midiatizada pelo mundo, na visão de Freire. 

Essa interação introduz a criança no ambiente, estimulando-a a participar, a construir e a ser 

protagonista em uma atitude participativa, que acontecerá na vida que partilha com o grupo 

(HORN, 2013b). 

Nesse propósito de compreender a criança enquanto protagonista nas práticas da 

Educação Infantil, são importantes as contribuições vindas de Reggio Emilia, onde Malaguzzi 

construiu uma pedagogia singular para as práticas pedagógicas com crianças pequenas 

(EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999; EDWARDS; GANDINI, 2002). Práticas estas 

pautadas no respeito às necessidades das crianças e na valorização das suas potencialidades, 

através do direito de as crianças interagir e se comunicar nos espaços sociais. Portanto, 

compreender a criança enquanto protagonista do seu processo de aprendizagem é entendê-la 

como sujeito ativo e produtor de cultura. 

Deste modo, assentados agora nesta nossa perspectiva de qual espaço físico e de qual 

prática pedagógica falamos, passaremos a um estudo minucioso das publicações oficiais que 

vem traçando um modelo ou um rascunho do tipo de Educação Infantil que está sendo proposto 

oficialmente no Brasil e quais as concepções emergentes nestes documentos em relação ao 

nosso objeto de estudo. 



42 
 

 

3.1 Espaços e Práticas: o que dizem os documentos oficiais 

 
Aportada nas garantias macro, como a Constituição Federal (BRASIL, 1988), o Estatuto 

da Criança de 1990 (BRASIL, 2010a) e a LDB (BRASIL, 1996), inicia no Brasil uma 

construção lenta, porém propositiva dos demais documentos que iriam normatizar e 

operacionalizar a oferta da Educação Infantil. Vale registrar o que aponta Cerisara (1999) 

quando afirma que, nestes documentos, as garantias se restringiram ao campo legal, visto que, 

no texto da LDB (BRASIL, 1996), há uma omissão em relação às responsabilidades, 

principalmente financeira, sobre a Educação Infantil. Inicialmente, a Lei não determinou de 

quem era a responsabilidade de oferecer e financiar a Educação Infantil. Questão só respondida 

posteriormente com a criação do Fundo Nacional da Educação Básica (FUNDEB) pela Emenda 

Constitucional nº 53 (BRASIL, 2006b) e regulamentado pela Lei nº 11.494 (BRASIL, 2007a) 

e pelo Decreto nº 6.253 (BRASIL, 2007b). 

Dentre os documentos, vamos apresentar os que julgamos mais relevantes, em ordem 

cronológica e com a finalidade de marcar esse crescente que tomou corpo e forma nos 

documentos oficiais voltados à Educação Infantil no propósito de atender o que havia 

preconizado a lei maior (BRASIL, 1988). Segue trecho do texto vinculado à apresentação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010b, p.05), registrando 

que, 

o campo da Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de 

concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e 

fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 

desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as 

discussões sobre como orientar o trabalho junto às crianças de até três anos 

em creches e como assegurar práticas junto às crianças de quatro e cinco anos 

que prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão 

trabalhados no Ensino Fundamental. 

 

Nesta escala crescente de produção de normatizações para definir, delimitar e 

caracterizar a Educação Infantil, inicialmente, em nível de ensino (BRASIL, 1996) e, 

posteriormente, como primeira etapa da educação básica, vários documentos foram produzidos. 

Em ordem cronológica, podemos listar o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil 

— RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c), os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006a), os Parâmetros Nacionais de Qualidade da 

Educação Infantil (BRASIL, 1997), Os Indicadores de Qualidade para Educação Infantil 

(BRASIL, 2009), os Critérios para um Atendimento em Creches que respeitem os Direitos 

Fundamentais das Crianças (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil — DCNEI (BRASIL, 2010b). 
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Faremos uma breve abordagem dos documentos listados no intuito de identificar a 

direção que esses textos tomaram em relação a essa pedagogia da infância em construção e, 

principalmente, observar se existiu ou não um olhar sobre os espaços como elemento também 

constitutivo da prática pedagógica. Iniciaremos com o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil — RCNEI (BRASIL, 1998a), que propôs uma organização estrutural 

considerada para aquele momento, oficialmente, como ideal. No texto do referencial, aparece a 

necessidade de se observar e estabelecer padrões de atendimento que garantam espaço físico 

adequado e outros aspectos considerados essenciais para o atendimento às crianças: 

A busca da qualidade do atendimento envolve questões amplas ligadas às 

políticas públicas, às decisões de ordem orçamentária, à implantação de 

políticas de recursos humanos, ao estabelecimento de padrões de atendimento 

que garantam espaço físico adequado, materiais em quantidade e qualidade 

suficientes e à adoção de propostas educacionais compatíveis com a faixa 

etária nas diferentes modalidades de atendimento, para as quais este 

Referencial pretende dar sua contribuição (BRASIL, 1998a, p. 14). 
 

A organização do RCNEI possuiu um caráter instrumental e didático e serve como um 

guia orientador para as discussões entre profissionais de um mesmo sistema, na elaboração de 

projetos educativos singulares e diversos. Este documento foi pensado em três volumes e, para 

garantir o acesso de todos e o conhecimento amplo do documento, o MEC enviou um exemplar 

deste para todos os professores de Educação Infantil, para que pudessem utilizá-lo como 

instrumento de trabalho cotidiano, consultá-lo, fazer anotações e discuti-lo com seus parceiros 

e/ou com os familiares das crianças usuárias das instituições (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c). 

O volume de introdução do documento apresentou a proposta e traçou, em linhas gerais, 

a política para o atendimento das crianças em creches e pré-escolas. Quanto à organização do 

espaço e a seleção dos materiais, trouxe uma orientação, em que colocou o espaço e os materiais 

como instrumentos fundamentais para a prática pedagógica com as crianças pequenas 

(BRASIL, 1988a). Ressaltou o documento que o espaço precisa ser dinâmico e que, a cada nova 

atividade, o/a professor/a precisa adequar ou organizar o mobiliário dentro da sala, criando 

novos ambientes que atendam ao projeto do curso e que esses novos ambientes também podem 

ser criados com a introdução de materiais específicos de acordo com o trabalho planejado 

(BRASIL, 1998a). 

No texto do referencial também está presente a concepção de que a aprendizagem das 

crianças deve transcender ao espaço da sala, devendo tomar conta da área externa e de outros 

espaços da instituição e da comunidade, como a pracinha, o supermercado, a feira, o circo, o 

zoológico, a biblioteca, a padaria, etc., e que esses espaços potencializem e enriqueçam as 

aprendizagens das crianças pequenas (BRASIL, 1998a). 
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O segundo volume foi destinado a descrever o trabalho relativo ao âmbito da Formação 

Pessoal e Social, que se constitui em um dos eixos de experiência, previsto neste documento 

para o trabalho na Educação Infantil, que favorece, prioritariamente, os processos de construção 

da Identidade e Autonomia das crianças (BRASIL, 1988b). Neste volume, as questões tratadas 

concernentes aos espaços e ambientes estão diretamente associadas à questão dos cuidados com 

a saúde e a proteção (BRASIL, 1998b). 

No texto, é clara a indicação por um ambiente que ofereça proteção, conforto e segurança 

física, porém alerta que, em prol da proteção, não se pode cercear as crianças das oportunidades 

de explorar o ambiente e conquistar novas aprendizagens, pois os riscos e benefícios de cada 

atividade e de cada comportamento precisam ser constantemente avaliados; Com essa atitude, 

os professores devem oferecer condições para que as crianças aprendam atitudes e 

comportamentos que valorizem seu bem-estar (BRASIL, 1998b). 

Questões fundamentais ligadas à arquitetura e à estrutura física do prédio e aos materiais 

também são citadas no documento: “tanto a creche quanto a pré-escola precisam considerar os 

cuidados com a ventilação, insolação, segurança, conforto, estética e higiene do ambiente, 

objetos, utensílios e brinquedos” (BRASIL, 1998b, p. 52). 

O documento faz considerações em relação à adequação dos mobiliários, às 

especificidades das crianças, principalmente em relação à altura e a idade: 

 

As cadeiras e mesas utilizadas pelas crianças, os berços e os sanitários 

precisam ser adequados ao seu tamanho, confortáveis e permitir que sejam 

usados com independência e segurança. No berçário e nas salas é aconselhável 

prever a redução da iluminação nos locais onde os bebês e crianças pequenas 

dormem, assim como prever a luminosidade adequada à exploração do 

ambiente e objetos, às atividades de desenho, leitura e escrita etc. (BRASIL, 

1998b, p. 51). 
 

Essa preocupação também está presente em relação aos bebês, quanto à organização do 

berçário. Está prevista, no Referencial, a possibilidade de organização de vários cantos 

estruturados com colchonetes e almofadas com a finalidade de promover a livre movimentação 

e atividade de exploração do ambiente e dos materiais por parte dos bebês, favorecendo a sua 

interação com objetos e companheiros, possibilitando maior liberdade de ação e, ao mesmo 

tempo, períodos de relaxamento e acolhimento (BRASIL, 1998b). 

Práticas que diversifiquem as atividades em um mesmo tempo e espaço para as crianças 

pequenas também são propostas pelo Referencial, com oportunidade de organizar, todos os dias, 

diferentes desafios, tais como cantos para desenhar, para ouvir música, para pintar, para olhar 

livros, para modelar, para jogos de regras (BRASIL, 1998b). 
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Na construção das diferentes linguagens na Educação Infantil, o terceiro documento do 

Referencial, que orienta o trabalho com o eixo de conhecimento de mundo, traz as seis grandes 

áreas de experiências do conhecimento para a Educação Infantil: Movimento, Música, Artes 

Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática; e em três dessas áreas, 

Música, Artes Visuais e Natureza e Sociedade, há um registro que orienta o intercâmbio entre 

a prática pedagógica e os espaços e ambientes (BRASIL, 1998c). 

Na área da Música, a orientação é por espaços amplos ou com mobiliário que possa ser 

disposto e reorganizado em função das atividades a serem desenvolvidas, que, em geral, 

requerem um espaço que favoreça a livre expressão dos movimentos (BRASIL, 1998c). 

Também faz parte desta área do conhecimento a proposta de construção de instrumentos pelas 

crianças, o que vai requerer um espaço com mesas e cadeiras onde as crianças possam sentarse 

e trabalhar com calma, e a elas também devem ser propostos alguns estímulos sonoros 

(BRASIL, 1998c). 

A organização da sala, a quantidade e a qualidade dos materiais presentes e sua 

disposição no espaço são determinantes para o fazer artístico. O texto do Referencial também 

faz diversas considerações a respeito da utilização dos espaços e ambientes no desenvolvimento 

dos conhecimentos e experiências na área das Artes Visuais, aconselhando que os locais de 

trabalho, de uma maneira geral, devam acomodar confortavelmente as crianças, dando-lhes o 

máximo de autonomia para o acesso e uso dos materiais (BRASIL, 1998c). Observa-se que 

espaços apertados tendem a inibir a expressão artística, e que os espaços amplos favorecem a 

liberdade de expressão. Para tanto, o texto do Referencial orienta que os locais devem favorecer 

atividades como o andar, correr e brincar das crianças, bem como devem ser equipados de forma 

que interesse as mesmas (BRASIL, 1998c). 

Esses ambientes para o trabalho com arte, segundo o Referencial (BRASIL, 1998c), 

devem permitir o rearranjo do mobiliário de acordo com as propostas de trabalho do dia e, para 

serem criativos, os ambientes devem revelar certa desordem no local de trabalho, causada, por 

exemplo, pela variedade de materiais utilizados. Sempre ao final das atividades, as crianças 

devem participar da arrumação do espaço, que deve possibilitar também a exposição dos 

trabalhos e sua permanência nesse local pelo tempo que for desejável. Muitas vezes, as 

atividades nas instituições acontecem em um mesmo espaço. A professora pode, então, 

organizar o ambiente de forma a criar cantos específicos para cada atividade: cantos de 

brinquedos, de Artes Visuais, de leitura de livros, etc. (BRASIL, 1998c). 
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Para organizar o canto de artes, o texto do Referencial sugere que sejam acomodadas 

caixas que abriguem os materiais, que o chão possa ser coberto de jornal para evitar manchas, 

que as secagens das produções sejam feitas pregando os trabalhos em varais ou em paredes e 

que tudo pode ser organizado de forma transitória, devido ao fluxo de atividades e à 

reorganização constante do espaço, mas que sempre possibilite e não venha a inviabilizar a 

realização de atividade em Artes Visuais (BRASIL, 1998c). 

Propõe-se também a organização de ateliês, que são espaços específicos e próprios para 

a realização de diferentes atividades em Artes Visuais, e que também sejam organizadas pastas 

e arquivos para o armazenamento dos materiais produzidos: 

Nesses ateliês, os materiais devem ficar constantemente acessíveis às crianças, 

em prateleiras, estantes, caixas etc., de forma a permitir a livre escolha. A 

presença de torneiras e pias é fundamental para a lavagem de pincéis, brochas 

e outros tipos de materiais, assim como as mãos, rostos etc. 

(BRASIL, 1998c, p. 111). 

 

No texto do Referencial que descreve o trabalho com o eixo Natureza e Sociedade, há a 

presença da preocupação com ambientes que privilegiem a independência de uso e manipulação 

dos materiais disponíveis e com a conservação dos trabalhos desenvolvidos pelas crianças — 

promovendo a preservação da memória do grupo —, que devem ser armazenados em um espaço 

adequado (BRASIL, 1998c). Há também um alerta em relação ao cuidado com os materiais 

colhidos e coletados pelo grupo, que devem estar sempre acessíveis, e depois de concluída a 

etapa de trabalho, as crianças devem levá-los para compartilhar com os seus familiares as 

experiências vividas, proporcionando a recuperação da história pelo relato oral das vivências 

do grupo (BRASIL, 1998c). 

Para finalizar essa nossa visitação aos Referenciais (1998a, 1998b, 1998c), trago a 

posição da pesquisadora Ana Beatriz Cerisara (1999, p. 44), que afirma o quanto foi prematura 

a elaboração de um Referencial Curricular para a Educação Infantil neste período, haja vista a 

necessidade que ainda persistia de um maior amadurecimento da área, inclusive para saber se 

havia a necessidade de uma referencial curricular em função do sentido que o termo Currículo 

carrega, dada toda a especificidade da Educação Infantil: 

A educação infantil pela sua especificidade ainda não estava madura para 

produzir um referencial único para as instituições de educação infantil no país. 

[...] o fato de a educação infantil não possuir um documento como este não 

era ausência ou falta, mas sim especificidade da área que precisa ainda refletir, 

discutir, debater e produzir conhecimentos sobre como queremos que seja a 

educação das crianças menores de sete anos em creches e préescolas. 

 

Seguindo essa crescente cronológica de organizar e normatizar a Educação Infantil, após 

quase uma década da publicação dos Referenciais Curriculares (1998a, 1998b, 1998c) e das 
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DCNEI (BRASIL, 2010b), o MEC organizou e publicou outro documento oficial de regulação 

e orientação da Política de Educação Infantil, os Parâmetros Básicos de InfraEstrutura para 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006a). É importante ressaltar que, neste mesmo 

ano de 2006, havia no país toda uma discussão em torno da criação de um fundo3 que incluísse 

a Educação Infantil, garantindo assim os recursos necessários para os investimentos em obras 

de infraestrutura. 

O texto dos Parâmetros (BRASIL, 2006a) foi elaborado com base nos estudos e nas 

pesquisas do Grupo Ambiente-Educação (GAE), pertencente ao Programa de Pós-graduação 

em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que desenvolve projetos 

relacionados à qualidade dos ambientes escolares com ênfase nas relações entre o espaço físico, 

o projeto pedagógico e o desenvolvimento da criança, além da sua adequação ao meio ambiente. 

As pesquisas realizadas no âmbito do GAE tinham como objetivo relacionar o 

desenvolvimento da criança com o ambiente físico escolar e analisar o caráter pedagógico do 

ambiente construído, caracterizando a qualidade do ambiente escolar a partir do ponto de vista 

de seus usuários. O grupo tinha como objetivo, também, orientar uma edificação escolar que 

atendesse aos princípios de sustentabilidade e às diretrizes da LDB (BRASIL, 1996) e do Plano 

nacional de Educação — PNE (BRASIL, 2001). A proposta era avaliar a qualidade do ambiente 

físico construído, enfatizar a importância do ambiente escolar no estabelecimento de novos 

compromissos com a ecologia e a responsabilidade social (PROARQ/UFRJ, 2017). 

A versão final do documento recebeu contribuições de diversos setores envolvidos com 

o atendimento da Educação Infantil. Foram realizadas parcerias com educadores, arquitetos e 

engenheiros envolvidos em planejar, refletir e construir/reformar os espaços destinados à 

educação das crianças de 0 até 06 anos. Atento ao cumprimento do preceito constitucional de 

descentralização administrativa, o MEC convocou a participação dos diversos atores da 

sociedade envolvidos com a Educação Infantil, e foram realizados, em parceria com as 

secretarias municipais de Educação e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME), oito seminários regionais para a discussão do documento preliminar 

(BRASIL, 2006a). 

 

 

 
 

 

 

3 O Fundo Nacional da Educação Básica (FUNDEB) foi aprovado em 20 de junho de 2007, pela 

Lei 11.494 (BRASIL, 2007a). 
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Este material é de muita importância para explicar o objeto desta pesquisa no que tange 

à importância e à influência dos espaços construídos na aprendizagem e no desenvolvimento 

das crianças, pois 

busca ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, visando construir o 

ambiente físico destinado à Educação Infantil, promotor de aventuras, 

descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem 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 para todos (BRASIL, 2006a, p. 08). 
 

No conjunto do que apregoa o texto do documento (BRASIL, 2006), reafirma-se a 

necessidade de identificar parâmetros que sejam essenciais na composição dos ambientes físicos 

da Educação Infantil e de que esses ofereçam condições compatíveis com os requisitos definidos 

pelo PNE (BRASIL, 2001). Também devem ser compatíveis com os conceitos de 

sustentabilidade e de acessibilidade universal ligados, dentro e no conjunto, com as propostas 

pedagógicas das instituições e considerar as necessidades de desenvolvimento da criança 

(físico, psicológico, intelectual e social) enquanto requisito essencial para a formulação dos 

espaços/lugares destinados à Educação Infantil (BRASIL, 2006a). 

A proposta do documento é a incorporação de metodologias participativas na discussão 

e elaboração dos projetos arquitetônicos que incluam as necessidades e os desejos dos usuários 

(BRASIL, 2006a). A professora, juntamente com as crianças, deve preparar o ambiente da 

Educação Infantil, organizá-lo a partir do que se sabe que é bom e importante para o 

desenvolvimento de todos, incorporar a ele os valores culturais das famílias e do entorno em 

suas propostas pedagógicas, fazendo-o de modo com que as crianças possam ressignificar e 

transformar os espaços construídos em ambientes educativos, modificando o que foi planejado 

(BRASIL 2006a). 

A crença defendida neste material é que os ambientes variados e diversos favorecem as 

diferentes interações e que a professora, enquanto organizadora do espaço, tem papel 

fundamental neste processo de construção de novas aprendizagens mediadas pela interação. 

Essa intervenção baseia-se na escuta, no diálogo e na observação das necessidades e dos 

interesses expressos pelas crianças, transformando-se em objetivos pedagógicos. 

 

O documento (BRASIL, 2006a) reserva um capítulo para recontar a história do 

atendimento às crianças no Brasil e, com o título “Um Pouco de História”, revela o olhar que 

se tinha a respeito da organização e do tipo de espaços físicos destinados à Educação Infantil 

antes das garantias legais de 1988 e do reconhecimento de Educação Infantil enquanto direito 

subjetivo de cada criança no Brasil. Com uma oferta ligada, essencialmente e em particular nas 



49 
 

 

creches, ao atendimento de crianças pobres que eram organizadas com base na lógica da 

pobreza, os serviços prestados ora pelo poder público, ora por entidades religiosas e 

filantrópicas não eram considerados enquanto direito destas crianças e de suas famílias, mas 

sim uma doação, que se fazia sem grandes investimentos; para uma população pobre, um 

serviço pobre (BRASIL, 2006a). 

O texto dos Parâmetros Básicos de Infraestrutura (BRASIL, 2006a) traz um diagnóstico 

do PNE (BRASIL, 2001) quanto às condições dos espaços físicos destinados à Educação 

Infantil até 2001, que confirma a realidade citada anteriormente. O diagnóstico apresentado no 

PNE (BRASIL, 2001) apontava para o grande número de ambientes destinados às crianças com 

menos de 06 anos que funcionavam em condições precárias. Os serviços básicos, como água, 

esgoto sanitário e energia elétrica, não estavam disponíveis até essa data para muitas creches e 

pré-escolas no Brasil. Toda essa precariedade quanto à infraestrutura atingem tanto a saúde 

física quanto o desenvolvimento integral das crianças (BRASIL, 2006a). 

Revela ainda o documento a inexistência de áreas externas ou espaços alternativos que 

favoreçam os processos de troca e de interação das crianças com os seus pares, com os adultos 

e com a exploração do ambiente como um todo (BRASIL, 2006a). As possibilidades de estar 

ao ar livre e de participar de atividade de movimentação ampla, de convivência e brincadeira 

são comprometidas e impossibilitadas pela falta de espaços. Dados do MEC apontavam para 

uma pequena melhora nas questões sanitárias das creches e pré-escolas em todo Brasil, graças 

ao processo crescente de credenciamento destas instituições (BRASIL, 2006a). 

O documento ainda apresenta uma série de sugestões destinadas aos públicos envolvidos 

com as construções e as reformas das unidades de Educação Infantil nos municípios: entre estes, 

estão os dirigentes municipais de Educação, a equipe multidisciplinar da obra, os arquitetos e 

engenheiros e, por último, mas essenciais neste processo, os gestores e os demais profissionais 

da própria instituição de Educação Infantil em construção ou reforma (BRASIL, 2006a). 

Entre as sugestões propostas para os dirigentes municipais de Educação estão: a) a 

indicação de que as Secretarias criem uma Equipe Multidisciplinar local para propor as 

diretrizes e o esboço inicial da concepção arquitetônica para a unidade de Educação Infantil em 

construção ou reforma, observados os princípios da diversidade físico-geográficos, 

socioeconômicos e culturais da comunidade local; b) essa Equipe Multidisciplinar, dentro dos 

municípios, deve criar e orientar um comitê para cada obra em curso; e c) esse comitê deve ser 

composto pela equipe responsável pelo projeto da obra, dos profissionais da Educação Infantil 

da instituição em construção e de representantes da comunidade local e do entorno, ficando 
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estes como responsáveis pela garantia de um processo participativo no planejamento da obra e 

pelo acompanhamento e maior controle social do processo (BRASIL, 2006a). 

Nas indicações destinadas aos arquitetos e aos engenheiros, o documento estabelece que 

estes devem trabalhar a partir das orientações da Equipe Multidisciplinar local e que também 

precisam atentar para os princípios de sustentabilidade ambiental e local na construção, já para 

os gestores e demais profissionais da Educação Infantil, recaiu, enquanto sugestão, a 

responsabilidade de orientar aos pais e aos futuros usuários do espaço construído, além de a 

comunidade do entorno, sobre os cuidados de manutenção e preservação das novas instalações 

(BRASIL, 2006a). 

Nas orientações que o documento traz para o gestor local e a equipe da Educação Infantil 

da unidade em construção, estão duas de muita importância para validar o nosso objeto de 

estudo: uma é responsabilidade de o gestor integrar as atividades pedagógicas e de lazer ao 

espaço físico da unidade, e a outra é que devam 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). Todas as demais orientações estão vinculadas a 

nossa pesquisa, mas estas duas se vinculam de forma particular, por conta da consciência 

presente da necessidade de integrar as práticas pedagógicas desenvolvidas com os espaços 

construídos. O documento, em suas orientações, é rico em reconhecer a criança pequena como 

sujeito do processo educacional e como principal usuário do ambiente educacional da Educação 

Infantil, como registra o texto a seguir: 

Considerando que crianças e profissionais da Educação Infantil passam, em 

média, um terço de seu dia no interior da creche ou da pré-escola que 

freqüentam, a qualidade desses ambientes afeta significativamente a vida de 

seus usuários, além de influenciar o projeto político-pedagógico e o processo 

educacional ali desenvolvidos (BRASIL, 2006a, p. 34). 

 

Essa preocupação perpassa todos os capítulos do documento. No texto destinado a 

explicar a necessidade de se respeitar parâmetros para os projetos de construção e reformas da 

Educação Infantil, é ressaltada a importância de se considerar o desenvolvimento da criança, 

“a adequação dos ambientes internos e externos (arranjo espacial, volumetria, materiais, cores 

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

universal, envolvendo o conceito de ambientes inclusivos” (BRASIL, 2006a, p. 

21). 

 
Ao descrever os parâmetros para a ambientação interna da unidade de Educação Infantil, 

o documento prescreve que essa deve envolver uma estreita relação com a proposta pedagógica 

e com o conhecimento dos processos de desenvolvimento da criança (BRASIL, 2006a). As 
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organizações dos arranjos internos devem ser feitas em função da atividade realizada e da 

interação desejada, desde a adaptação do mobiliário, dos equipamentos e do próprio espaço à 

escala da criança, o que vai lhe permitir uma maior autonomia e independência no uso destes 

mobiliários. Essa prática reforça o que está presente no desenrolar das demais orientações do 

documento, a preocupação e a crença de que o processo de desenvolvimento da criança é 

favorecido via interação com o meio físico, conforme certifica o documento: 

Estantes acessíveis, com diversidade de materiais educativos disponíveis, bem 

como cadeiras e mesas leves que possibilitem o deslocamento pela própria 

criança, tornam o ambiente mais interativo e coerente à idéia de construção do 

conhecimento a partir da ação e da intervenção no meio (BRASIL, 2006a, p. 

28). 

 

Com o objetivo de criar referenciais para a avaliação e supervisão por parte dos órgãos 

fiscalizadores da Educação Infantil, foi elaborado o documento dos Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006). Este documento foi proposto pelo MEC, 

em cumprimento ao que determinava o Plano Nacional de Educação sobre a colaboração da 

União, com o objetivo de “estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de Educação 

Infantil, como referência para a supervisão, o controle e a avaliação, e como instrumento para 

a adoção das medidas de melhoria da qualidade” (BRASIL, 2001, p. 19). 

Neste documento (BRASIL, 2006), são compreendidas como crianças da Educação 

Infantil aquelas pertencentes à faixa etária de 0 até 06 anos de idade, porém houve mudanças 

em decorrência da promulgação das Leis nº 11.114, de 16 de maio de 2005, e 11.274, de 06 de 

fevereiro de 2006, que incluem a criança de 06 anos no Ensino Fundamental. Tal compreensão 

também segue as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de 

Educação Básica (CEB) no seu Parecer CNE/CEN nº 18 (BRASIL, 2005). A versão final do 

documento incorpora várias contribuições e sugestões no intuito de solidificar consensos 

presentes na área e superar desafios antigos, esclarecendo questões que ainda suscitam dúvidas 

a respeito do atendimento da Educação Infantil. 

Esta versão foi apresentada e debatida em seminários regionais, com a participação de 

representantes de secretarias e conselhos municipais e estaduais de Educação e outras entidades 

que atuam com a criança de 0 até 05 anos de idade; posteriormente, foi debatida em seminário 

técnico, realizado em maio de 2005, em Brasília, e finalmente no Seminário Nacional Política 

de Educação Infantil, realizado também em Brasília, em julho de 2005 (BRASIL, 2006). 

 

Este documento é importante, principalmente, por traçar os parâmetros de qualidade 

para o atendimento ao público infantil e também porque serviu efetivamente como referencial 

para a organização do funcionamento dos sistemas de educação em relação à adoção de critérios 
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para a autorização e credenciamento das instituições ofertantes desta etapa do ensino. Os 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) referendaram, 

portanto, as exigências em relação à qualidade para a Educação Infantil a serem utilizadas por 

creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil, seguindo, sempre, o caminho da promoção 

da igualdade de oportunidades, levando em conta diferenças, diversidades e desigualdades de 

nosso imenso território e das muitas culturas nele presentes. 

Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006) 

apresentaram outro documento que possibilitava às creches, pré-escolas e centro de Educação 

Infantil realizar uma autoavaliação do nível do atendimento que vinha ofertando, essa 

ferramenta foram os cadernos dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 

2009), também publicados pelo MEC. “É importante reafirmar que a história da construção de 

uma Educação Infantil de qualidade no Brasil já percorreu muitos caminhos, já contou com 

muitos protagonistas, já alcançou resultados significativos e já identificou obstáculos a serem 

superados” (BRASIL, 2009, p. 10). 

Os Indicadores vieram complementar os Parâmetros na sua efetivação prática, pois eles 

diferenciam-se dos Parâmetros porque possibilitaram a quantificação, servindo, portanto, como 

instrumento para aferir o nível de aplicabilidade do Parâmetro. A intencionalidade dos 

Indicadores é servir como referência para a avaliação da qualidade do processo de Educação 

que está sendo desenvolvido, e este material se divide em sete dimensões sobre o atendimento 

e a qualidade dos serviços ofertados; sendo que a quinta traça os indicadores de qualidade dos 

espaços, materiais e mobiliários (BRASIL, 2009). 

Nesta dimensão cinco, o conceito apresentado para os ambientes físicos se referiu ao 

espaço físico ou prédio da instituição de Educação Infantil e avaliou se o ambiente ou espaço 

físico refletia uma concepção de Educação e cuidado que respeitava as necessidades de 

desenvolvimento das crianças, nos aspectos físico, afetivo, cognitivo, criativo, e também trouxe 

uma descrição cuidadosa de como se deve organizar os espaços internos e revela preocupação 

com o espaço externo e o cuidado com a natureza (BRASIL, 2009). 

Sobre as áreas internas, o documento orienta e indica que elas sejam limpas, bem 

iluminadas e arejadas, com visão ampla do exterior, seguras e aconchegantes; já nos espaços 

externos, a referência é de que sejam bem cuidados e que o jardim e as áreas externas sirvam 

para as brincadeiras e jogos, possibilitando às crianças correr, pular, jogar bola, brincar com 

areia e água, entre outras atividades (BRASIL, 2009). 
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Outro documento publicado pelo MEC, que se juntou aos Indicadores de Qualidade 

(BRASIL, 2009) no questionamento de qual é o padrão de atendimento para essa etapa da 

Educação, foi o material Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças (CAMPOS; ROSENBERG, 2009), que utiliza uma linguagem 

direta e pode ser adotado como um roteiro para a implantação e avaliação da Educação Infantil 

ou como uma responsabilidade dos gestores a um atendimento que garanta o bemestar e o 

desenvolvimento das crianças 

O documento compõe-se de duas partes: na primeira, escrita por Maria Malta Campos, 

apresenta os critérios relativos à organização e ao funcionamento interno das creches, 

principalmente no que diz respeito às práticas concretas adotadas no trabalho direto com as 

crianças; e no segundo bloco, escrito por Fúlvia Rosenberg, explicita os critérios relativos à 

definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de financiamento de creches, 

tanto governamentais como não governamentais (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). 

No primeiro bloco, elencam-se 12 direitos que devem ser garantidos ligados à 

organização e ao atendimento das crianças nas creches (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). 

Interessa-nos, particularmente, nesta pesquisa os direitos ligados ao uso do espaço, nosso objeto 

de estudo. O terceiro ponto da lista afirma que as crianças têm direito a um ambiente 

aconchegante, seguro e estimulante, e esse direito se subdivide nas seguintes garantias: a) que 

os espaços externos permitam as brincadeiras das crianças; b) que as crianças tenham lugares 

agradáveis para se recostar e desenvolver atividades calmas; c) que as salas sejam claras, limpas 

e ventiladas; d) que as crianças tenham direito a lugares adequados para seu descanso e sono; e 

e) que as alturas das janelas sejam adequadas, os equipamentos e os espaços de circulação 

atendam às necessidades de visão e locomoção das crianças (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). 

Todos os outros dez pontos apresentados por Campos e Rosemberg (2009), relacionados 

no documento, são de suma importância para a qualidade do serviço ofertado na garantia dos 

direitos subjacentes destas crianças, porém nosso foco são as questões dos espaços e ambientes. 

Sobre direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, as questões de critério 

apontadas por Campos e Rosemberg (2009) foram organizadas em quatro seções por nós: a 

primeira, ligada à organização e apresentação dos espaços internos; a segunda, às condições do 

prédio físico; a terceira, sobre os critérios de segurança e proteção; e a quarta e última, sobre a 

relação com a família. 

Na primeira seção, sobre um ambiente aconchegante e seguro, os critérios giram em 

torno de que os ambientes devem ser arrumados com capricho e criatividade, pois é o lugar 
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onde as crianças passam o dia, por isso a importância de não deixar objetos e móveis quebrados 

nos espaços e sempre expor os trabalhos realizados pelas crianças, reafirmando a 

intencionalidade da prática docente no protagonismo das mesmas. Na segunda seção, 

organizamos os critérios voltados para a estrutura física, como as condições do prédio físico, as 

salas que devem ser sempre claras, limpas e ventiladas e dispor de lugares agradáveis para se 

recostar e desenvolver atividades calmas, bem como para o descanso e o sono. 

Na seção sobre segurança e proteção, organizamos os critérios, como manter fora do 

alcance das crianças os produtos potencialmente perigosos, de que as relações de trabalho sejam 

cordiais e afetivas, garantindo uma atmosfera de tranquilidade, e de que as condições de 

segurança no trânsito nas proximidades da creche sejam discutidas. E na quarta e última seção, 

mas não menos importante, organizamos os critérios ligados às condições do espaço para 

acolher e agregar a família. 

No bloco dois, descrevem-se os critérios a serem observados e cumpridos em relação à 

política que rege o atendimento nas creches (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). Dentre outras 

políticas questionadas, está a que reconhece que a creche deve apresentar um ambiente 

aconchegante, seguro e estimulante. Várias necessidades são apontadas em relação à política de 

garantia do espaço e do ambiente; entre elas, a política de um orçamento disponível para suprir 

necessidades de manutenção, de compra e reposição de mobiliário, de reformas quando 

necessário, de roupas para as crianças dormirem, se trocarem em caso de imprevistos e se 

lavarem (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). Em resumo, esse documento trata dos direitos e 

das políticas essenciais ao atendimento em creches e zela pela qualidade do atendimento 

oferecido. 

Em 2010, as atenções voltaram-se para a reformulação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010b), que haviam sido elaboradas, 

anteriormente, pelas Resoluções CNE/CEB nº 1/99) e nº 22/98. Embora os princípios colocados 

não tenham perdido a validade, ao contrário, continuaram necessários, outras questões 

diminuíram seu espaço no debate atual e novos desafios foram colocados para a Educação 

Infantil, exigindo a reformulação e atualização dessas Diretrizes (BRASIL, 2003). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010b) têm 

caráter mandatório na orientação e formulação de políticas para o atendimento na área. Sua 

reformulação, em 2010, foi essencial para incorporar os avanços presentes na política, na 

produção científica e nos movimentos sociais, na época. Porém, as suas diretrizes fundamentais 

foram mantidas e se baseiam em três princípios básicos: 



55 
 

 

1. Princípios Éticos: da Autonomia, da Responsabilidade, da 

Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum, ao Meio Ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades. 

 

2. Princípios Políticos: dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício 

da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática. 

 

3. Princípios Estéticos: da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade 

e da Liberdade de Expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais 

(BRASIL, 2003, p. 81, grifos do autor). 

 

Depois de longos debates nacionais, elas vieram substituir os Referenciais Curriculares 

(BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c). Regulamentada pela Resolução nº 5 (BRASIL, 2009), as 

diretrizes trazem também no seu Art. 8, que dispõe sobre a proposta pedagógica das creches, a 

garantia de várias condições para o trabalho pedagógico. Aqui, deter-nos-emos à proposta que 

melhor aponta a relação do documento com as questões do uso do espaço. No inciso 1º, 

parágrafos VI e VII, sobre as condições para o trabalho coletivo e para a organização de 

materiais, espaços e tempos, asseguram-se, entre outras questões: 

VI - os deslocamentos, e os movimentos amplos das crianças nos espaços 

internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

 

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções 

para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/ super-dotação (BRASIL, 2009, p. 2). 

 

O que pudemos observar é que, quanto à normatização e orientação sobre os espaços e 

as práticas na Educação Infantil, já foi produzido muito material importante no Brasil. Porém, 

quando adentramos as instituições, “o chão da escola”, percebemos, ainda, que existe uma 

distância muito grande entre o que já foi posto no papel e o que de fato ocorre na realidade das 

instituições públicas brasileiras, principalmente nas instituições destinadas às crianças 

pequenas. Depois desta caminhada oficial, passaremos, no capítulo a seguir, a descrever sobre 

o programa que gerou a nossa motivação pela temática em questão. Vamos conhecer um pouco 

mais sobre o Programa ProInfância, do MEC/FNDE. 



56 
 

 

CAPITULO IV - O PROGRAMA PROINFÂNCIA 

 
O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância) foi criado pelo governo federal, através da 

Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, por considerar que a construção de creches e préescolas, 

bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, é 

indispensável à melhoria da qualidade da Educação. Esse programa faz parte das ações do Plano 

de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação, e tem como objetivo 

principal prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios, visando garantir o 

acesso de crianças a creches e escolas de Educação Infantil da rede pública. 

 

Essas unidades de ensino são construídas dentro dos padrões mínimos exigidos pela 

legislação vigente e são dotadas de ambientes essenciais para a aprendizagem das crianças, 

como: salas de aula, sala multiuso, sanitários, fraldários, solários, recreio coberto, parque, 

refeitório, entre outros ambientes que permitam a realização de atividades pedagógicas, 

recreativas, esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço. 

 

O programa tem dois eixos de atuação considerados essenciais para a melhoria da 

qualidade da Educação Infantil: 

 

1. Construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com projetos 

padronizados que são fornecidos pelo FNDE ou projetos próprios elaborados 

pelos proponentes; 

2. Aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da rede 

física escolar da Educação Infantil, tais como mesas, cadeiras, berços, 

geladeiras, fogões e bebedouros. 

Quando foi lançado em 2007, o acesso dos municípios ao programa era via emenda 

parlamentar; mas, com a criação do Plano de Ações Articuladas (PAR), o acesso passou a ser 

por meio de informação oferecida no diagnóstico da situação educacional de cada município e 

postada no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação (SIMEC), módulo PAR (BRASIL, 2013a). Outro passo importante para a 

continuidade do programa ProInfância foi a sua vinculação ao Programa de Aceleração do 

Crescimento — PAC 2, momento em que os municípios passaram, então, a ser atendidos na 

liberação das obras de acordo com o déficit comprovado de atendimento na Educação Infantil 

(BRASIL, 2013a). 
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Além das questões já apresentadas acima, os municípios candidatos à construção de 

escolas de Educação Infantil ProInfância tinham que atender às condições mínimas exigidas, 

descritas abaixo: 

 

• Demanda mínima conforme o projeto escolhido, com base em dados 

do Censo Escolar. 

 

• Dominialidade do terreno por parte do órgão interessado. 
 

• Terreno que possua viabilidade técnica e legal para implantação da 

escola. 

 

• Para Escola tipo B e tipo 1 dimensões mínimas de 40,00 x 70,00m. 
 

• Para Escola tipo C e tipo 2 dimensões mínimas de 45,00 x 35,00m. 
 

• No caso de Escola tipo B e tipo 1 o terreno deve estar localizado em 

área urbana. 

 

• No caso de Escola tipo C e tipo 2 o terreno pode estar localizado em 

área urbana ou área rural. 

 
• No caso de projetos “Tipo A” não há limite de atendimento, nem 

dimensões mínimas exigidas para o terreno (BRASIL, 2013b, p. 03). 

 

O Ministério da Educação disponibilizou, aos municípios, diversos projetos 

arquitetônicos padrão para a construção de escolas de Educação Infantil, nomeados de Tipo B, 

Tipo C, Tipo 1 e Tipo 2, fornecidos pelo FNDE. Alguns municípios puderam apresentar projetos 

próprios, nomeados de “Tipo A”, cujos parâmetros técnico-construtivos seguiram orientações 

e foram avaliados pelo FNDE. 

 

 

 
4.1 Variedades de modelos dos projetos arquitetônicos do ProInfância 

 
São seis modelos diversos de projetos arquitetônicos para a edificação de prédios para a 

Educação Infantil dentro da proposta do ProInfância. Estas variedades de modelos estão 

apresentadas abaixo nos Quadros 01, 02 e 03. Eles são diversos, principalmente em relação ao 

tamanho do terreno e à capacidade de atendimento. Essa variedade de modelos permitiu atender 

um número maior de municípios devido às dificuldades de conseguir terrenos apresentadas 

pelos municípios. 



58 
 

 

 

Quadro 1: Modelo arquitetônico — Projetos Tipo 01 e Tipo 02. 
 

Fonte: site do FNDF – março de 2018. 

 

 

 
Os modelos arquitetônicos Tipo 01, Tipo 02 e Tipo 03 seguem o mesmo padrão 

arquitetônico, inclusive da faixada do prédio. Os modelos Tipo 01 e Tipo 03 têm a mesma 

capacidade de atendimento, 188 crianças. O modelo Tipo B difere dos demais tanto na faixada 

quanto no tamanho da área e na capacidade de atendimento, 112 crianças. 

 

 

 

 

Quadro 2: Modelo arquitetônico — Projetos Tipo 03 e Tipo B. 
 

Fonte: site do FNDE-março de 2018. 

 

 

Quadro 3: Modelo arquitetônico — Projeto Tipo C e Módulo de Educação Infantil. 
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Quadro 4: Creche ProInfância — Tipo B. 

 

Fonte: Site do FNDE- março de 2018. 

 

 

 
O nosso foco de investigação está na modalidade construtiva Tipo B, modelo que tem 

capacidade para atender 224 crianças em dois períodos e 112 crianças em funcionamento de 

tempo integral, ocupando uma área de construção de 40m x 70m. 

 

 

 
 

 

 

 
 

As unidades de Educação Infantil do ProInfância são destinadas ao atendimento de 

crianças na faixa etária de 0 a 05 anos e 11 meses, distribuídos em: Creche I — de 0 até 18 

meses; Creche II — de 18 meses até 03 anos; Creche III — de 03 até 04 anos; e Pré-escola — 

para crianças de 04 até 05 anos e 11 meses. O seu modelo arquitetônico foi pensado para atender 

as necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no 

intelectual e social. 

Preocupou-se também, na elaboração do projeto, em atender às grandes diversidades do 

país, nos seus aspectos ambientais, geográficos e climáticos, na sua densidade demográfica, e 

nos seus recursos socioeconômicos. As questões culturais de cada região também foram levadas 

em conta. Foram criados espaços com conceitos inclusivos nos ambientes internos e externos 

(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) e que favorecessem as práticas pedagógicas, 

culturais e sociais (BRASIL, 2013b). 

O projeto construtivo Tipo B em questão adotou os critérios que visam assegurar o 

conforto, a saúde e a segurança dos usuários no uso da edificação. São eles: 

 

• Facilidade de acesso entre os blocos; segurança física que restringe o 

acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, 

lavanderia, castelo d’água, central de gás, luz e telefonia; 

Fonte: site do FNDE- março de 2018 
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Fonte: Brasil (2013b, p. 11). 

 

 
 

 

 

 

 

 
Quadro 5: Bloco administrativo — tipo B. 

 

• Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com piso 

contínuo, sem degraus, desníveis ou juntas, com garantia de 

acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050; 

 

• Setorização por faixa etária para a promoção de atividades específicas 

de acordo com as necessidades pedagógicas, com a adoção de salas de 

atividades para cada faixa etária; 

 

• Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas 

etárias como: pátios, solários e áreas externas; interação visual por 

meio de elementos de transparência como instalação de vidros nas 

partes inferiores das portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e 

paredes vazadas entre os solários; 

 
• Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as 

dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, 

bancadas e acessórios em geral (BRASIL, 2013b, p. 07). 

 

Com a finalidade de complementariedade das informações e de favorecer uma 

compreensão mais detalhada dos espaços físicos presentes no projeto arquitetônico da creche 

Tipo B, apresentamos os quadros abaixo. Separados por blocos de acordo com função e uso. 

São 03 blocos: administrativo, de serviço e pedagógico. 
 

 
No quadro a seguir apresentamos a organização do bloco de serviço. É um dos blocos 

mais complexos da creche por conta da diversidade de usos e funções destes espaços. Também 

por requerer procedimento de segurança, pois as crianças não podem ter acesso a esses locais 

sem o acompanhamento de um adulto. 

 
Quadro 6: Bloco de serviço — Tipo B. 



61 
 

 

 
 

No bloco pedagógico ficam, preferencialmente, todos os espaços de domínio das 

crianças, professores e monitores. Deve ser uma área segura e de livre acesso aos pequenos. Um 

espaço organizado nesta perspectiva, segundo Horn (2013a), quebra os paradigmas de um 

modelo tradicional, no qual as classes são alinhadas, enfileiradas, e os objetos são chaveados 

para dificultar o acesso das crianças sem a intervenção de um adulto. A presença dos espaços 

de transição — dentro e fora — possibilita o trânsito livre e a autonomia das crianças (BRASIL, 

2013b). 

Fonte: Brasil (2013b, p.11). 
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Quadro 7: Bloco pedagógico — tipo B. 

 

 

Com a finalidade de orientar o uso mais assertivo dos espaços e materiais nas creches 

do ProInfância, foi elaborado, em 2013, um estudo propositivo pela pesquisadora Maria da 

Graça Souza Horn para o Projeto de Fortalecimento Institucional das Secretárias Municipais de 

Educação na Formulação e Implementação da Política Municipal de Educação Infantil, criado 

pelo MEC. 

Neste estudo propositivo, a pesquisadora parte de um diagnóstico realizado por amostra 

em creches do ProInfância, que apontou várias distorções, subutilizações e dificuldades no uso 

e na organização dos espaços em relação ao projeto original (HORN, 2013a). 

A partir desta experiência, foram organizados dois materiais: um para orientar a 

organização e uso dos espaços internos e outro para orientar a organização e uso dos espaços 

externos. A intenção era oferecer às equipes locais dos municípios indicadores e orientação que 

auxiliassem na organização de tais espaços. Este material serviu enquanto referencial nesta 

Fonte: Brasil (2013b, p. 12). 
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nossa investigação para teorizar os resultados encontrados em relação à organização e uso dos 

espaços da creche pesquisada. 

Na organização dos espaços externos do ProInfância, Horn (20013a) apresentou uma 

série de sugestões para o melhor aproveitamento destes espaços e que respeitasse as 

peculiaridades das crianças. Alerta a pesquisadora que a proposta por ela apresentada não deve 

funcionar como um “receituário”, mas cada equipe, nas diversas regiões do Brasil, deve 

respeitar as características da sua região e a cultura local das crianças e fazer arranjos nestes 

espaços, complementando ou propondo outras possibilidades de utilização, porém sem perder 

de vista os direitos das crianças e os direitos de aprendizagem da Educação Infantil (HORN, 

2013a). 

Para Horn (2013a), oportunizar essas brincadeiras para as crianças nos espaços externos 

é garantir um convívio mais próximo com o mundo natural e com as relações vitais e 

constitutiva do ser humano (homem‒natureza), além da garantia de uma infância que não se 

distancia do brincar com a terra, a água e o fogo, elementos presentes nos espaços externos das 

unidades de educação e também na vida ao ar livre. Reforça Horn (2013a) que a vida moderna, 

nas periferias e também nos grandes centros, tem afastado das crianças a possibilidade de 

experimentar e vivenciar o contato com a natureza e com seus elementos e que os centros de 

educação formal devem preencher essa lacuna 

Para Horn (2013a), é na forma de organização e de utilização dos seus espaços externos 

que a instituição de Educação e sua equipe de professores expressam suas concepções sobre 

infância, crianças e prática pedagógica com essas. Segundo a pesquisadora, o que está mais 

presente em nossa realidade de Brasil é uma escola infantil alinhada a um modelo tradicional e 

que não se abre para os espaços externos, o que leva a uma prática de confinamento das crianças 

entre quatro paredes, em que momentos em contato com o sol, a terra, o vento e de trepar em 

árvores ficam reduzidos a pequenos intervalos de tempo ou por frestas de janelas estreita e altas 

(HORN, 2013). As evidências estão na concepção de que, para “aprender o que a escola tem a 

ensinar, as atividades realizadas com o papel e o lápis e de preferência sentados em uma mesa, 

são as mais importantes” (HORN; HADDAD, 2013, p. 30). 

Para a organização destes espaços externos, a proposta apresentada por Horn (2013a) 

traz seis áreas de atividades para serem exploradas pelas professoras, que são: a) área para jogos 

tranquilos; b) área para brinquedos de manipulação e construção; c) área estruturada para jogos 

de movimento; d) área para equipamentos de parque; e) área para jogos imitativos; e f) área não 

estruturada para jogos de aventura e imaginação. 
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Área para jogos tranquilos são os espaços destinados à realização de jogos de montar e 

de tabuleiro, assim como para conversas entre pares e para leituras de livros. Área para 

brinquedos de manipulação e construção: aqui, os pedaços de madeira, baldes e pás, entre 

outros, oferecerão às crianças oportunidades para a construção e manipulação, nesse espaço, do 

pátio. Área estruturada para jogos de movimento: essa área deve ter amplitude suficiente e ser 

livre de obstáculos para jogos de corrida e deslocamento com triciclo, carrinhos, patinetes, entre 

outros. Área para equipamentos de parque: nesses espaços deve ficar o balanço, a gangorra, o 

trepa-trepa e também os escorregadores, considerando-se sua multifuncionalidade e 

oferecimento de várias possibilidades de interação. Área para jogos imitativos: nestes espaços 

será desenvolvido o jogo simbólico; casa de boneca e casa da árvore, bem como a 

disponibilização de objetos que suscitem diferentes enredos do faz de conta são fundamentais. 

Área não estruturada para jogos de aventura e imaginação, com cordas atadas às árvores, pontes 

de madeira interligando as árvores, cantos para se esconder, buracos em cercas e ramadas serão 

importantes aliados na qualificação dessas experiências. 

Portanto, para Horn (2013), os espaços externos são tão importantes para o 

desenvolvimento das atividades quanto as salas de referências, pois eles possibilitam, que as 

crianças construam aprendizagens tão significativas quanto as desenvolvidas nas salas de 

atividades. Citando o que propõem Teresa Arribas et al. (2004), Horn (2013, p. 12) afirma que 

o espaço externo acrescenta outras dimensões ao processo de aprendizagem das crianças, tais 

como: 

• o espaço externo coloca a criança em situação de adaptar-se a novas 

experiências que exigem dela novas respostas. A diversidade baseiase 

nas possibilidades. Nesse ambiente, são propiciados vários e ricos 

intercâmbios, sendo amplamente contemplados os processos de 

socialização e de cooperação, oportunizando trocas com outros 

grupos de crianças, de diferentes faixas etárias; 
 

• a possibilidade de estar em contato com a natureza é oferecida, o que 

na vida moderna torna-se bastante restrito às crianças, incluindo-se 

atividades como brincar com terra, água, plantas e animais; 

 

• a possibilidade de exercitar-se em amplos movimentos também é 

proporcionada às crianças, como correr, saltar, subir em árvores. 

 

Os prédios do ProInfância, tanto os de Tipo B quanto os de Tipo C, segundo Horn 

(2013), apresentam, por conta do seu formato arquitetônico, uma estrutura que possibilita às 

crianças estar dentro e fora dos espaços sem a interferência do adulto. Podendo as crianças 

interagir de forma autônoma e independente tanto dentro da sala de referência quanto fora dela. 

Portanto, dada a característica deste projeto arquitetônico, é importante valorizá-lo com 

propostas de uso e atividades qualificadas tanto nas áreas internas como nas externas. 
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Pautada nesta qualificação de espaços e atividades, Teresa Arribas et al. (2004) apontam 

alguns critérios como norteadores para esses espaços, e o desafio posto é que esses espaços 

possam promover a construção de aprendizagens nas diferentes linguagens infantis. 

Aspectos a serem garantidos, segundo Arribas et al. (2004, p. 45), para os espaços 

externos: 

 

• a amplitude dos espaços externos; 
 

• o acesso direto das salas de atividades para a área de transição ou 

semicoberta; 

 

• o equilíbrio entre espaços demasiadamente estruturados ou sem 

estrutura; 

 

• a distribuição de espaços para atividades 

distintas 

(movimento/repouso, segurança/aventura, socialização/autonomia, 

imitação/criação); 

 

• a criação de espaços nos quais a criança possa ter privacidade 

(buracos, cabanas, etc.); 

 

• a previsão de espaços com sombra e com sol; 
 

• a previsão de pisos diversificados, como terra, pedra, madeira, grama, 

etc.; 

 

• a previsão de equipamentos de madeira, substituindo, sempre que 

possível, os de plástico; 

 

• a manutenção constante dos equipamentos e materiais. 

 

Além da normatização técnica e do campo legal, o programa, em seu período de vigência 

(2007-2018), teve publicado dezessete resoluções e uma portaria para normatizar os processos 

operacionais ligados ao seu financiamento e à construção das obras. Organizamos, em anexo, 

um quadro com o resumo destas legislações para o melhor aprofundamento do leitor (ANEXO 

01). 

 

No capítulo seguinte apresentaremos o caminho metodológico adotado para a construção 

da pesquisa, faremos algumas considerações sobre o método da pesquisa-ação na visão de 

Barbier (2007) e apresentaremos também as categorias freirianas que serviram de referência 

para a análise e a teorização dos resultados da pesquisa. 
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PARTE 02: DIALOGO COM A METODOLOGIA E OS RESUTADOS 

 
CAPÍTULO V — A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA – POR ONDE 

ANDAMOS 

A caminhada desta pesquisa foi para responder se a diversidade dos espaços físicos do 

ProInfância possibilitou mudanças na organização da prática pedagógica de professoras. Para 

tanto, investigou a existência de influência do espaço físico na prática pedagógica desenvolvida 

pelas professoras da unidade de Educação do ProInfância no município de Itamaraju/Ba, tendo 

como objetivo geral dialogar sobre a utilização dos espaços físicos do ProInfância na 

organização da prática pedagógica das professoras. E como objetivos específicos, identificar os 

espaços do ProInfância mais utilizados pelas professoras e quais práticas foram desenvolvidas 

neles; conhecer como as educadoras vislumbravam os espaços físicos existentes na creche do 

ProInfância; listar algumas das possibilidades educativas dos diferentes espaços físicos da 

creche; e avaliar, juntamente com as professoras, através dos seus registros, rotinas e 

planejamento, a distribuição dos espaços por atividades presentes na organização da prática 

pedagógica destes. 

Foram abarcados estudos e pesquisas complementares da área da Arquitetura e da 

Educação em um diálogo necessário para a explicação do objeto de pesquisa em questão. Na 

Educação, as contribuições vieram da legislação e das publicações oficiais sobre o Programa 

ProInfância (2007‒2018), das pesquisas já realizadas sobre o programa no Rio Grande do Sul 

(em 2015) e na Bahia (em 2014) e pela revisitação de duas experiências já realizadas no Brasil 

e suas contribuições para a discussão desta temática: a Escola Parque, do grande educador 

Anísio Teixeira (DÓREA, 2000a), e os Parques Infantis de Mário de Andrade, na cidade de São 

Paulo (FARIA, A. L, 1999.Também dialogamos, sempre com o foco no entendimento de espaço 

físico, com os documentos oficiais, produzidos no Brasil de 1998 a 2018, que desenharam e 

normatizaram a pedagogia oficial para a Educação Infantil em prática. 

Na área da Arquitetura, o diálogo foi com os estudos das pesquisadoras Lima (1989) 

Kowaltowski (2011) e Ana Beatriz Faria (2012). O caminho da pesquisa perpassou por uma 

abordagem qualitativa, pelo método da pesquisa-ação existencialista, ancorado em Barbier 

(2007) e Freire (1996), tendo como referência, para a avaliação e teorização dos resultados, as 

categorias freirianas de situações-limites, atos-limite, inédito-viável e o ser-mais. Foram 

realizados 11 encontros, nos quais houve diálogos com 13 professoras 11 monitoras, uma 

diretora e uma coordenadora pedagógica como a principal ferramenta de pesquisa e de 

coformação desta investigação. 
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As discussões realizadas nestes encontros com o pesquisador coletivo foram subsidiadas 

pelas anotações do diário de itinerância da pesquisadora e dos registros fotográficos do 

cotidiano da creche realizados por todos os sujeitos da pesquisa. No adiantar do capítulo, 

trataremos mais detalhadamente das técnicas de pesquisa utilizadas e dos outros elementos 

considerados nesta investigação, dentro da perspectiva da pesquisa-ação existencialista. A 

seguir apresentaremos o território desta pesquisa e seus principais atores. 

 

 
 

5.1 O local da pesquisa: da comunidade e seus atores 

 
O local da pesquisa é uma creche do ProInfância na cidade de Itamaraju, no Extremo 

Sul da Bahia, localizada em uma comunidade da periferia da cidade, que surgiu via processo 

popular de ocupação em 1991, em uma área que pertencia ao município de Itamaraju, comprada 

pelo prefeito da época para a construção, que não ocorreu, de uma Escola Agrícola Federal. 

A comunidade do entorno da creche é marcada pela exclusão social e o alto índice de 

violência urbana, hoje com cerca de 800 casas, mais ou menos dois mil moradores e com três 

projetos habitacionais: Minha casa Melhor; Programa de Subsídio à Habitação de Interesse 

Social (PSH), com 98 casas; Defesa Civil, com 13 casas; e o FINS, com 70 casas. Para o final 

de 2017, a previsão é que cerca de 1.004 novas casas do programa Minha Casa Minha Vida 

sejam entregues à comunidade no conjunto Habitacional Vista Bela, com expectativa para três 

mil novos moradores. 

A unidade de Educação que é lócus desta pesquisa está localizada na principal praça 

desta comunidade, teve sua construção iniciada em 2007 e só foi finalizada em 2015, depois de 

três processos licitatórios realizados ao longo deste período, devido a problemas operacionais 

com as empreiteiras responsáveis pela obra. No início da construção, a obra não foi bem aceita 

pelos moradores, porque a sua construção ocuparia a principal área da 

“invasão” livre, utilizada pelos moradores para a prática do futebol no final de semana. Segundo 

o presidente da Associação de Moradores, a resistência se deu porque a comunidade não tinha 

esperanças de que a obra viesse a se concretizar e temia “desperdiçar” o espaço onde eles 

gostariam que fosse construído um campo de futebol. Hoje, segundo o Presidente da 

Associação, a creche é motivo de orgulho para essa comunidade e ponto de referência, dando 

mais credibilidade e valorizando todo o entorno. 

A creche, no seu primeiro ano de funcionamento, segundo dados da Secretária de 

Educação, em 2016, atendeu, cerca de 150 crianças, sendo 29 crianças por período integral 
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(berçário), 58 no período matutino e 66 no turno vespertino. O corpo docente era formado por 

12 professoras e 13 monitoras de sala; destas professoras, seis eram licenciadas, sendo duas em 

Letras e quatro em Pedagogia, e os outras seis professoras eram estudantes de Pedagogia. Das 

monitoras de sala, dez cursavam o Ensino Médio, duas tinham o Ensino Médio incompleto e 

uma tinha nível superior. 

Esta unidade trata-se da primeira4 Creche ProInfância do município de Itamaraju/Ba, e 

com uma equipe docente também com pouca experiência em espaços escolares como o 

oferecido pelo projeto da ProInfância. Historicamente, a Educação Infantil do município foi 

ofertada em espaços improvisados e não adequados (ITAMARAJU, 2015), e o desafio posto 

através do caminho metodológico desta pesquisa é buscar, juntamente com essa equipe docente, 

analisar de forma dialógica os impactos da arquitetura do ProInfância no trabalho pedagógico 

das docentes de creches. 

Para a coleta de dados em relação ao ProInfância, foram realizadas pesquisas de dados 

estatísticos referentes ao município de Itamaraju/Ba, assim como busca de informações sobre o 

Programa ProInfância nos sítios do Ministério da Educação (BRASIL, 2017) e do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2017). Fizemos uso também da análise 

documental a partir dos Relatórios do FNDE (BRASIL, 2017) e MANUAIS produzidos pela 

pesquisadora Maria da Graça Souza Horn (2004), consultora do MEC para o Programa de 

Assessoramento aos Municípios durante a implantação do Programa ProInfância. 

 

 
 

5.2 O método — o caminhar da pesquisa 

 
Optamos por uma pesquisa qualitativa por considerá-la coerente com os pressupostos 

teóricos e os objetivos do projeto, mais fundamentalmente por estar adequada ao contexto que 

será investigado e também por fazer parte de um grupo que vem se dedicando ao estudo da 

pesquisa ação existencialista na UESC justamente com Gomes,2015 e Silva,2015. Dessa 

maneira, utilizamos uma das modalidades qualitativas de pesquisa, a pesquisa-ação, tendo como 

referência principal a pesquisa-ação existencialista de René Barbier (2007), com contribuições 

vindas do grande existencialista brasileiro Paulo Freire (1996), para as categorias de análise dos 

resultados: identificação das situações-limites, descrição destas situações e caminho para o ser- 

mais. 

 
 

4 O município consta ainda com duas creches em fase de construção, com obras paralisadas desde 2016, por 

fazerem parte das obras do PAC 02. Além de mais uma obra dentro do sistema de metodologia inovadora (MI) 

abandonada. 
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Essa modalidade de investigação foi escolhida por estar em consonância com o que se 

espera da pesquisa. A pesquisa-ação tem o efeito de co-formação entre o pesquisador e o 

pesquisador coletivo, valoriza a construção cognitiva da experiência dos pesquisadores 

envolvidos por meio da reflexão crítica coletiva, com vista à emancipação destes sujeitos na 

constituição de suas práticas, assumindo, para Franco (2005), um caráter de criticidade da 

situação anteriormente opressiva. 

Esse tipo de metodologia utilizada nesta investigação vai gerar, segundo Franco (2005), 

um processo de reflexão-ação coletiva a partir da consideração da voz do sujeito, sua 

perspectiva, seu sentido, não só para o registro das informações e sua interpretação, mas 

principalmente enquanto caminho metodológico. Caminho esse cheio de imprevisibilidade nas 

estratégias, pois não segue etapas predeterminadas de um método, mas vai se organizando a 

partir das situações relevantes emergentes no processo. 

Para Barbier (2007), a pesquisa-ação provoca uma ação deliberada de transformação da 

realidade. Essa modalidade de pesquisa possui duplo objetivo: transformar a realidade e 

produzir conhecimentos relativos a essa transformação. Para Barbier (2007), a pesquisa-ação 

expressa uma verdadeira transformação na maneira de conceber e de fazer pesquisa em Ciências 

Humanas, pois essa metodologia é eminentemente pedagógica e política e que está a serviço 

dos sujeitos preocupados em organizar a existência coletiva. Completa Barbier (2007) que ela 

é, por excelência, formadora e cria um processo de formas simbólicas interiorizado 

estimuladora do potencial humano. 

A pesquisa-ação, segundo Franco (2005), permite, através da investigação, um mergulho 

crítico nas práxis do grupo em estudo, o desvelamento das perspectivas latentes e ocultas, das 

não familiares, mas que sustenta as práticas no cotidiano da instituição. Para Kincheloe (1997 

apud FRANCO, 2005), a pesquisa-ação não pretende apenas compreender ou descrever o 

mundo da prática, mas transformá-lo. 

Essa imprevisibilidade, para Franco (2005), é que vai dar o caráter formativo dessa 

modalidade, pois o sujeito tem que ir tomando consciência das transformações que estão 

ocorrendo em si e no processo, assumindo um caráter emancipatório, quando os sujeitos 

envolvidos têm a oportunidade de se liberar das suas amarras e aceitar as mudanças, assumindo- 

se enquanto sujeitos históricos. 

 

Com a ocorrência dos encontros de diálogo, as questões emergentes ou situações- limites 

que foram aflorando a partir da análise das respostas dadas no questionário diagnóstico no início 

do processo foram trabalhadas no coletivo. Para as análises, partimos de referenciais teóricos 
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que poderiam apontar caminhos rumo à superação das dificuldades, tudo dentro da dinâmica do 

planejamento em espiral. 

Construímos, a partir da análise do coletivo nos diálogos, um quadro com as 

situaçõeslimites da realidade investigada e, no decorrer da co-formação, o caminho para o ser- 

mais, que é o estado de superação da situação anterior. 

Por situações-limites, entende-se, dentro da perspectiva freiriana, o que foi apresentado 

no livro Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1996), no qual as situações-limites pensadas pelo 

autor é a forma como os homens e as mulheres exteriorizam as suas visões do mundo. Ora elas 

se dão de forma fatalista, ora de forma estética ou dinâmica, e a consciência dominada do 

oprimido tem dificuldade de captar a situação-limite na sua totalidade, ficando nas suas 

manifestações periféricas, e este é um fato para o qual o investigador tem que se atentar 

(FREIRE, 1996). 

Para Freire (1996), falta aos homens e às mulheres uma compreensão crítica da 

totalidade, captando-a em pedaços, sem o reconhecimento da interação das partes. Portanto, a 

investigação que se dá por uma metodologia conscientizadora deve possibilitar essa apreensão 

do todo, inserir ou começar a inserir o homem em uma forma crítica de pensar o mundo. 

 

Nesta pesquisa, listamos as situações-limites identificadas através do questionário 

diagnóstico e das anotações no diário de itinerância e os atos-limite para cada uma destas 

situações, a partir da cisão da situação feita pelo pesquisador coletivo, registradas no 

questionário diagnóstico ou através dos relatos nos encontros de diálogos. Conforme Freire 

(1996), os indivíduos tendem a realizar a cisão das situações que lhes são apresentadas, já que 

o todo, antes desconhecido, a partir da cisão, ganha significado à medida que o pensar se volta 

para ele, a partir das dimensões resultantes da cisão. 

Chegamos a estas situações-limites e à construção da possibilidade do ser mais através 

da constatação e da possibilidade do inédito-viável, que é a atitude nova, o novo comportamento 

advindo da mudança e da transformação da situação anterior, usando, o que preconizou Barbier 

(2007): 1) a identificação do problema e a contratualização; 2) o planejamento e a realização 

em espiral; 3) as técnicas de pesquisa-ação; e 4) a teorização, a avaliação e a publicação dos 

resultados. 

Todas essas etapas estabelecidas por Barbier (2007) foram cumpridas através dos 

encontros de diálogos, ferramenta principal de pesquisa e de co-formação nesta investigação. 

Realizamos, no espaço temporal da pesquisa (outubro de 2017 a junho de 2018), 12 encontros 
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de diálogos, divididos em 03 etapas: primeira etapa, destinada à identificação e discussão do 

problema e à contratualização do grupo para a constituição do pesquisador coletivo que daria 

continuidade à pesquisa; segunda etapa, com foco na identificação deste pesquisador coletivo, 

buscou traçar o perfil e organizar uma agenda com a combinação dos tempos 

individuais/coletivos para os encontros; terceira etapa, aprofundamento das questões relativas 

ao uso dos espaços e da prática pedagógica das professoras; e quarta etapa, destinada à avaliação 

e teorização dos dados obtidos para a construção final do texto da pesquisa. Segue quadro das 

etapas abaixo. 

 

 
 

Quadro 8: Organização dos diálogos. 
ETAPAS DOS 

DIÁLOGOS 

QUANT. DE 

ENCONTROS 

PERÍODO C/H TEMA 

1ª etapa 03 encontros 31/10/2017 

01/11/2017 

07/11/2017 

04 

04 

04 

O encontro com o outro — parceria e 
acordos — nasce o pesquisador coletivo 

2ª etapa 03 encontros 13/11/2017 

20/11/2017 

07/02/2018 

04 

04 

04 

Diagnóstico — identificação do 
pesquisador coletivo, perfil do grupo 

3ª etapa 04 encontros 26/02/2018 

28/02/2018 

15/03/2018 

15/03/2018 

04 

08 

04 

08 

Novos acordos e aprofundamento das 
questões relativas ao uso dos espaços e da 
prática pedagógica dos professores 

4ª etapa 02 encontros 11/04/2018 

06/06/2018 

04 

06 

Avaliação e teorização dos dados obtidos 

para construção final do texto da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 
O planejamento e a realização em espiral estiveram presentes em todas as etapas; porém, 

a discussão das datas e os acordos referentes ao planejamento da pesquisa ocorreram nos 

diálogos entre o período de dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. Uma questão considerada 

no planejamento foi a temporalidade com toda a sua sequência de conflitos e de mediação 

ligadas ao desenrolar das ações (BARBIER, 2007). 

As técnicas da pesquisa-ação utilizadas durante todo o caminho da pesquisa serão 

descritas posteriormente no texto. A quarta temática, da teorização e da avaliação, compôs os 

elementos que costuraram todos os momentos da pesquisa dentro da concepção de um 

planejamento em espiral. Nesta perspectiva do espiral, as questões, discussões e resoluções dos 

diálogos anteriores eram modificadas e melhoradas por novas contribuições advindas dos 

diálogos posteriores a elas, no movimento próprio e na dinâmica que é peculiar na pesquisaação. 
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Quanto à publicação dos resultados, Barbier (2007) afirma que uma pesquisa-ação chega 

ao fim quando o problema inicial é resolvido, mas o teórico também questiona se isso é possível. 

Para Barbier (2007), somente as pessoas ligadas ao problema podem afirmar com certeza se 

esse foi resolvido e que a última palavra sempre será dos membros do grupo-alvo de educadores 

da creche. 

Para avaliar e teorizar os dados, usamos as categorias freirianas como já anunciadas 

anteriormente no texto. Para Freire (1996), a ontológica e histórica vocação dos homens é a do 

ser-mais. O pensador ainda afirma que ao homem é negada, de forma objetiva, essa condição 

de ser-mais, e essa própria negação já se constitui em uma violência contra esse sujeito 

(FREIRE, 1996). 

 

Freire (1996) apresenta dois momentos distintos dentro do processo da pedagogia do 

oprimido versus pedagogia libertadora para a recuperação dessa vocação histórica e ontológica 

do homem: 1) o momento que se dá a partir do instante em que o oprimido inicia o seu 

processo/práxis de desvelamento do mundo de opressão no qual está inserido por meio de uma 

nova visão ou percepção do seu estado de oprimido — início da sua transformação e da sua 

realidade; e 2) o momento posterior, por expulsão/libertação de todos os mitos criados e 

desenvolvidos na sua consciência oprimida, dando lugar a uma nova estrutura que emerge a 

partir dessa transformação revolucionária. 

Afirma Freire (1996) que quanto mais as massas populares desvelam a realidade objetiva 

e desafiadora sobre a qual elas devem inserir as suas ações transformadoras, tanto mais se 

“inserem” nelas criticamente. 

 

5.3 As técnicas de pesquisa 

 
As técnicas não são “neutras”, adverte Barbier (2007); para ele, elas veiculam um sentido 

oculto em termos de poder e de saber a respeito do mundo, porém admite que todas as técnicas 

usuais em Ciências Sociais são possíveis numa pesquisa-ação. Na presente investigação, 

lançamos mão, em um primeiro momento, do questionário como propósito de diagnosticar as 

informações que o grupo já possuía, a priori, sobre o objeto de estudo, antes do início dos 

encontros de diálogos. No decorrer dos diálogos, usamos as etapas do questionário diagnóstico 

como um itinerário para fomentar as nossas conversas e reflexões. É importante ressaltar que 

essa agenda não era fechada, estávamos abertos a todas as dúvidas e contribuições que iam se 

agregando às nossas conversas a partir das provocações feitas pelas questões do diagnóstico. 
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A outra ferramenta utilizada foram os registros no diário. Para Barbier (2007), o diário 

é um bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, pensa e medita. 

O diário foi uma ferramenta de uso cotidiano durante o período da pesquisa. Nesta 

investigação, usamos o diário para registrar todo o movimento em torno da e na pesquisa. As 

anotações, além de conter informações dos encontros de diálogos com o pesquisador coletivo, 

também incluíam os registros dos contatos administrativos e dos momentos de visita e conversas 

informais dentro da creche. Essas informações colhidas via registros no diário foram 

transformadas em pré-textos por essa pesquisadora e passaram por aprovação ou modificação 

do pesquisador coletivo na busca por uma escrita coletiva. 

As fotografias feitas tanto pela pesquisadora como pelo pesquisador coletivo também 

foram utilizadas como informação complementar do cotidiano da creche. As gravações de áudio 

serviram de suporte para complementar as nuances presentes nas falas e na participação dos 

educadoras, nos momentos dos diálogos e que escaparam das anotações do diário. 

Portanto, o questionário diagnóstico e as anotações do diário de itinerância da 

pesquisadora foram as ferramentas utilizadas para o registro das informações com as docentes 

da Creche Bela Vista, juntamente com a análise feita a partir dos registros fotográficos da 

pesquisadora e professoras das atividades e dos momentos de utilização dos espaços físicos. 

Para a avaliação e teorização dos resultados, as informações foram organizadas em 

quadros com as seguintes colunas: 

 

• primeira coluna, as situações-limites identificadas tanto na análise do 

questionário diagnóstico quanto nos relatos das professoras nos diálogos; 

 

• na segunda coluna, os atos-limite percebidos diante das situações postas; 

 
• na terceira coluna, o novo comportamento ou atitude — inédito-viável; 

 
• na quarta coluna, o ser-mais, que é a proposta de superação do grupo para a 

situação-limite, problema desta pesquisa, e as outras questões que foram 

suscitadas ou emergiram a partir da tomada de consciência do grupo via o 

processo de co-formação nos diálogos. 

O uso da ferramenta questionário, que foi utilizada no momento inicial da pesquisa com 

caráter diagnóstico, teve a intencionalidade de funcionar apenas como ficha de registro escrito, 

sem a intencionalidade de recolher dados. A intenção do diagnóstico foi traçar um itinerário 

para as conversas nos encontros de diálogos. 
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Diante do exposto, os passos metodológicos perpassaram pela organização de encontros 

de diálogos (professoras, monitoras, diretora e coordenadora pedagógica) com encontros 

periódicos, quinzenalmente, para tomar conhecimento da pesquisa, traçar estratégias de 

continuidade dos trabalhos, organizar as etapas da pesquisa, estudar e socializar as referências 

teóricas e analisar os registros presentes nas rotinas e práticas diárias das professoras. E, como 

tarefa final, sistematizar o ser-mais, que é o caminho encontrado pelo grupo para a superação 

das situações-limites identificadas. 

A partir da proposta final de superação, ficará como sugestão para o grupo a organização 

de um catálogo de práticas de uso dos espaços ProInfância, em forma de portfólio, com as 

experiências pedagógicas e práticas educativas desenvolvidas nos diversos espaços físicos que 

a creche oferece para a socialização destas práticas, com outras unidades de Educação ou em 

cursos de formação de docentes de creches. 

É importante registrar que a escuta sensível, indispensável na pesquisa-ação, esteve 

presente durante todo o caminhar da pesquisa. Durante todo o processo dos diálogos e nos 

momentos mais administrativos que o movimento da pesquisa provocou, buscou-se 

compreender mais, além do aparente, o esforço pela busca do “escutar-ver”. Essa pesquisadora 

manteve-se em estado de vigília constante, para que suas ações não provocassem julgamento, 

não medissem e não comparassem, mas que fossem de aceitação incondicional do outro 

(BARBIER, 2007). A escuta sensível, o pesquisador coletivo e a escrita coletiva são noções que 

se entrecruzam na pesquisa-ação existencialista na perspectiva de Barbier (2007). Na sequência 

do texto, buscamos entender um pouco mais sobre essas noções. 

 

 
 

5.4 As noções entrecruzadas em pesquisa — ação presentes nesta investigação 

 
5.4.1 A escuta sensível 

 
A escuta sensível, para Barbier (2007), é indispensável à pesquisa-ação porque se apoia 

na empatia, trata de escutar-ver e tende para o lado mais meditativo, seguindo o sentido oriental 

do termo. O pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e o cognitivo do outro 

para “compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o sistema de ideias, de valores, 

de símbolos e de mito (BARBIER, 2007). A escuta sensível é a aceitação incondicional do 

outro; ela não julga, não mede, não compara e compreende sem aderir às opiniões ou se 

identificar com o outro (BARBIER, 2007). 
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Na escuta sensível é preciso, segundo Barbier (2007), saber apreciar o “lugar” do outro 

para poder escutar a sua palavra ou a sua capacidade “criadora”. É preciso, para o teórico, 

reconhecer o ser na sua qualidade pessoal complexa, dotada de uma liberdade e de uma 

imaginação criadora (BARBIER, 2007). A atitude requerida do pesquisador profissional em 

relação ao público-alvo‒grupo-sujeito‒pesquisador coletivo é uma escuta sensível dentro de 

uma abertura holística. É uma escuta dos sentidos na medida em que a audição, o tato, o gosto, 

a visão e o paladar são elementos da escuta e na escuta. 

 

 
 

5.4.2 O pesquisador coletivo 
 

A presença do pesquisador técnico e do pesquisador coletivo foi entendida, nesta 

pesquisa, como o conjunto do grupo-alvo de professoras, que garantiu a dialética e estimulou 

constantemente o movimento da pesquisa-ação. O pesquisador coletivo foi proposto por Barbier 

(2007) nos anos 1970, em oposição ao grupo-objeto ou submisso das pesquisas positivistas. O 

pesquisador coletivo é um grupo-sujeito e representa uma entidade que não pode ser reduzida à 

soma de seus membros (BARBIER, 2007). 

Segundo Barbier (2007, o pesquisador coletivo é um grupo-rolê — tipo de organização 

de trabalho na qual os sujeitos vão se substituindo para assegurar um trabalho contínuo e 

ininterrupto —, indispensável para a pesquisa-ação. Todavia, adverte o teórico que é preciso ter 

muito cuidado para se encontrar, no grupo-alvo da investigação, as pessoas mobilizadas e os 

líderes de opiniões interessados em uma ação de reflexão (BARBIER, 2007). No pesquisador 

coletivo está a fonte da informação de primeira mão, pois ele é o multiplicador, acelerador ou 

difusor da mudança (BARBIER, 2007). 

O grupo-alvo de educadoras da creche (pesquisador coletivo) se formou a partir da 

contratualização que ocorreu nos quatro primeiros encontros em 2017. O pesquisador coletivo 

teve a incumbência de estudar‒analisar‒refletir sobre os espaços físicos disponíveis no projeto 

arquitetônico da Creche ProInfância Tipo B e suas possibilidades educativas. Esta investigação 

parte do princípio de que as docentes são conhecedoras da problemática da escola (situações– 

limites) e da região, mas, a priori, ninguém tem a extensão do fenômeno ou do todo, contudo 

podem contribuir para a reflexão do assunto a ser abordado. 

O pesquisador coletivo é o espaço por excelência da co-formação, ele é constituído por 

mediação e paciência, uma arte da escuta por parte do pesquisador profissional (BARBIER, 

2007). Ele vai nascendo aos poucos, a confiança, a convivibilidade vai dando forma a essa 

instituição. 
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5.4.3 A escrita coletiva 

 
Segundo Barbier (2007, p. 105), diferentemente da pesquisa clássica, em que o 

pesquisador é sempre encarregado da redação do relatório final, atribui-se credibilidade à 

pesquisa-ação porque a sua escrita é coletiva: “os escritos são submetidos à discussão de todos. 

Isso não quer dizer que os textos devam ser escritos coletivamente, mas o conjunto do relatório 

deve conter partes escritas pelo maior número possível de membros”. 

Assim, a escrita coletiva, nesta investigação, se deu através de duas etapas: a primeira, 

a partir da produção de pré-textos baseados nos registros do diário de itinerância, no 

questionário diagnóstico, nos conteúdos advindos da escuta sensível e dos relatos nos encontros 

de diálogos. Posteriormente, esses pré-textos foram lidos, modificados ou aprovados pelo 

pesquisador coletivo nos diálogos seguintes. 

No nosso próximo capítulo, passaremos a discorrer sobre os 12 diálogos que foram 

realizados nos encontros do grupo. Eles foram descritos como relato do ocorrido sem nenhum 

tipo de avaliação ou análise. Essa avaliação foi realizada no capítulo de teorização dos 

resultados. 
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CAPITULO VI — OS DIÀLOGOS: CAMINHAR COLETIVO 

 
E que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce 

de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da 

humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o 

diálogo comunica (FREIRE, 1967, p. 107). 

 

 

 

Todo o caminho para a (re)construção coletiva dos sujeitos implicados na pesquisa e da 

realidade a ser transformada perpassou pelo espaço dos diálogos como já anunciado 

anteriormente no texto. Estes encontros coletivos foram agendados previamente com as 

professoras, a diretora da creche e com a coordenadora de Educação Infantil da Secretaria 

Municipal de Educação (SMEC). 

Nos momentos dos diálogos, os instrumentos utilizados para preservar toda a riqueza 

das falas e das contribuições do grupo foram os artefatos tecnológicos (gravadores de áudio, 

celular e gravador de voz, máquina fotográfica, máquina de filmar), caderno de anotações da 

pesquisadora e os relatos escritos feitos pelos pesquisadores coletivos na dinâmica de análise 

da própria prática, dentro das atividades de repensar ou reorganizar os espaços físicos 

disponíveis. Fizemos uma sequência de quatro etapas de diálogos: 

Primeira etapa: O encontro com o outro — parceria e acordos — nasce o pesquisador 

coletivo. O primeiro diálogo ocorreu no dia 31 de outubro de 2017, com diretora da creche. Este 

diálogo marcou o retorno dos trabalhos de pesquisa após a pausa realizada para aguardar a 

liberação da pesquisa pelo Comitê de Ética (março de 2017 a outubro de 2017). Anteriormente 

a esta data, no período de novembro de 2016 a março de 2017, vários momentos de conversa 

foram realizados com as professoras e a diretora da creche no processo de construção da 

intenção da pesquisa, que seria apresentada ao Comitê. 

Durante o período de afastamento da creche, houve troca da gestão, a segunda vez desde 

o início da pesquisa, e de algumas professoras. Essa mudança se deu por conta de uma ação da 

Secretaria Municipal de Educação, que realizou, no início do segundo semestre de 2017, um 

remanejamento das turmas com baixa matrícula, o que provocou o fechamento de turmas e a 

junção de outras, que foram consideradas com pouco alunos. Essa situação criou um clima de 

instabilidade muito grande entre as professoras e muita insatisfação por parte dos pais. É neste 

contesto que retomamos o trabalho de pesquisa e realizamos esse primeiro diálogo com a nova 

diretora da creche. Esse, portanto, se constituiu no primeiro diálogo de uma segunda etapa. A 

etapa da pesquisa. 
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Por conta da situação descrita acima, foi necessário um novo período de socialização e 

esclarecimento da pesquisa para os novos membros da creche e sobre a andamento da mesma. 

Reuni-me com a nova diretora, às 08 horas do dia 31 de outubro, para informá-la de todos os 

processos já ocorridos e quais seriam as novas etapas. Nesse encontro, também fui informada 

pela mesma que havia algumas mudanças no grupo de professoras devido ao remanejamento 

que havia sido feito. 

Dialogamos sobre essa nova situação e concordamos que seria necessário um novo 

encontro com o grupo de professoras em função destas alterações no quadro. A diretora, muito 

solícita e com um espírito de colaboração, informou-me que tinha uma reunião agendada com 

todo o grupo para o dia seguinte, na qual trataria dos recursos do PDE que a creche tinha 

acabado de receber. Então, acordamos dividir o tempo da reunião do dia seguinte para a 

reapresentação da pesquisa, diante do reconhecimento da importância da pesquisa para o grupo 

e a grande necessidade de dar continuidade aos trabalhos, visto que já estávamos iniciando o 

mês de novembro e teríamos pouco tempo até o final do calendário letivo agendado para 15 de 

dezembro de 2017. 

O segundo diálogo ocorreu no dia 01 de novembro de 2017, com o grupo de professoras. 

Esse diálogo se constituiu em um tempo que havia sido agendado pela diretora da creche para 

tratar de questões administrativo-financeiras da unidade. Depois de cumprir sua pauta, a diretora 

informou da nossa presença com a finalidade de dar continuidade à pesquisa e de socializar 

detalhes da pesquisa em andamento com os novos membros do grupo. Assumi a coordenação 

dos trabalhos e houve um momento festivo de reencontro e alegria com as professoras que já 

estavam envolvidas no processo e de boas-vindas e acolhida aos novos membros do grupo. 

Iniciamos a socialização com um convite musical, usando a canção infantil “A História 

da Serpente”: 

Esta é a história da serpente 

Que desceu do morro 

Para procurar um pedaço do seu rabo 

Você também, você também, 

Faz parte do seu rabão ão ão ão 

Esta é a história da serpente 

Que desceu do morro 

Para procurar um pedaço do seu rabo 

Você também, você também, 

Faz parte do seu rabão 

 
Escolhemos esta música para reorganizar a disposição das professoras no espaço da sala 

no início do diálogo, e uma roda foi organizada à medida que as participantes iam se integrando 
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ao “rabão da serpente”. Achei essa ação necessária para “quebrar” o clima administrativo da 

reunião anterior. As novas participantes se apresentaram e passamos, então, a relembrar com o 

grupo os passos já percorridos antes da nossa pausa para aguardar a liberação da pesquisa pelo 

Comitê de Ética. A música também deu nos uma boa “deixa”, como no trabalho docente com 

crianças pequenas, para o convite à inclusão e inserção dos novos membros no grupo: “você 

também; você também faz parte deste rabão”. 

Neste encontro, contamos com a participação de 12 professoras, das 13 participantes da 

pesquisa. Uma das professoras estava de licença médica por conta de uma cirurgia. O clima de 

desconfiança pairava sobre o grupo, quieto e ainda sem coragem para se posicionar, reflexo das 

mudanças ocorridas. O grupo estava abalado. Cumpri a agenda combinada com a diretora, fiz a 

reapresentação da pesquisa com o uso do datashow e leitura e esclarecimento sobre o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

Durante apresentação, houve três participações das professoras com pedido de 

esclarecimento: A Professora R perguntou o que era mesmo que as professoras iriam fazer e se 

iria depender de tempo extra além do período de aula. A Professora M relatou a sua vontade 

em participar, mas tinha medo de não ser contratada em 2018 e não poder terminar a pesquisa. 

As Professoras J e L, por serem estudantes da graduação de Pedagogia, perguntaram se o tempo 

da pesquisa poderia ser usado para cumprimento da carga horária de atividade complementar 

(AC) e se eu poderia disponibilizar um certificado da participação. 

Durante a leitura e esclarecimento do TCLE, a participação foi bem maior. Como só 

quatro das professoras presentes pertencia ao quadro efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação, sendo as oito professoras restantes contratadas, houve muita dificuldade em aceitar 

a contratualização. As professoras contratadas relataram o desejo em participar, mas temiam 

não pertencer mais ao quadro no ano seguinte. Relataram que achavam a temática muito 

importante porque o Projeto ProInfância era novo e elas tinham muitas dúvidas em relação ao 

trabalho diferenciado e com o uso de pouco papel (para atividades de fotocopiadora, como era 

na creche. 

Diante da instabilidade profissional e de vínculo que as professoras se encontravam, 

neste encontro, só quatro professoras devolveram o TCLE assinado. As outras levaram-no para 

casa, para pensar um pouco mais, e prometeram dar uma resposta no próximo encontro. Outra 

ação desenvolvida neste diálogo foi a construção de uma agenda de encontros para dar 

seguimento os trabalhos da pesquisa. 
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A questão dos tempos individuais foi um problema que o coletivo teve que enfrentar por 

conta da grande carga de trabalho das professoras e do compromisso de três colegas em mais 

de uma unidade de Educação. Acordamos que ficaríamos frequentando as AC semanais até o 

final de 2017, por conta da organização do tempo, que já estava posto para todos, e no início do 

ano de 2018 acordaríamos outra situação. Assim foi feito, e passamos a dividir o tempo das 

ACS entre o planejamento semanal e os diálogos da pesquisa. Por conta da existência da divisão 

das professoras em P01 (professoras das Linguagens, da Matemática e da Natureza e Sociedade) 

e o P02 (professora de Arte, Movimento e Música), as AC aconteciam em dias diferentes para 

cada grupo. Essa situação nos levou a dois diálogos semanais, neste primeiro momento, para 

contemplar a participação de todas. 

 

 

 
PROFESSORES/FUNÇAÕ DIAS DAS ACS MÊS DATAS DOS ENCONTROS 

Professora p.01 Terça Novembro 06-13-20-27 

Professora p.02 Quarta Novembro 07-14-21-28 

Professora p.01 Terça Dezembro 05-12 

Professora p.02 Quarta Dezembro 06-13 

Quadro 9: Agenda dos diálogos – novembro e dezembro de 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 
No município de Itamaraju, após um longo período de negociação entre o sindicato e o 

gestor público, no início do ano de 2017, teve início essa organização da carga horária do 

professor de acordo com as orientações da Legislação Nacional que rege a carreira docente. A 

professora regente (P1) assume a ação pedagógica majoritária no total de 13 horas de trabalho 

semanal, e a professora (P2) assume as 08 horas restantes para completar a carga horária 

semanal de 20 horas. Essa configuração trabalhista garante o previsto na Lei n° 11.738, de 16 

de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do 

Magistério Público da Educação Básica. O parágrafo 4°, do Art. 4°, da referida Lei diz: “na 

composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga 

horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos (BRASIL, 2008, p. 

xx). 

 

O terceiro diálogo ocorreu no dia 07 de novembro de 2017, com o coletivo de 

professoras. Neste diálogo, nós as acolhemos com uma atividade de movimento e relaxamento, 

só uma parte do coletivo de professoras estava presente, por se tratar da AC da professora P02. 

Outra especificidade deste grupo é que todas tinham vínculo temporário de trabalho e traziam, 
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nas suas falas, a incerteza da continuidade tanto na creche quanto na última etapa da pesquisa. 

Foi o grupo que mais relutou em assinar o TCLE. Neste encontro, trouxeram uma proposta para 

que eu acordasse com a Secretaria Municipal de Educação a permanência do grupo, já que elas 

estavam participando da pesquisa e iriam se aprofundar nos estudos sobre o ProInfância. 

Dialogamos sobre a nossa limitação em relação a garantias de continuidade, já que o contrato 

tinha vínculo político, mas acordamos que, independentemente de onde elas fossem trabalhar 

no ano de 2018, seriam bem-vindas nas atividades dos diálogos de conclusão da pesquisa. 

Uma das professoras presentes sugeriu a criação de um grupo de WhatsApp com todos 

as participantes para agilizar a comunicação e a informação, principalmente em 2018, das que 

tivessem que se afastar da creche por motivo de mudança no local de trabalho. Depois de uma 

certa resistência, o TCLE foi assinado por todas, mas a incerteza quanto à possibilidade de fazer 

ou não parte do quadro da creche no ano seguinte continuava. Com todo o grupo 

contratualizado, partimos para a apresentação do questionário/quadro que iria nos possibilitar o 

acesso às informações do perfil e do conhecimento prévio que o grupo tinha acerca de pontos 

essenciais sobre o uso do espaço físico na creche. Dialogamos sobre a importância do 

preenchimento das informações que iriam servir de parâmetros para as nossas conversas nos 

próximos encontros. Fizemos a leitura das questões e esclarecemos que as professoras poderiam 

responder, à sua própria maneira, o que já sabiam, pois esse instrumento só seria balizador ou 

direcionador das nossas conversas. Todos os pontos seriam objetos de discussão nos encontros 

do grupo. Acharam as questões difíceis e pediram um tempo de até o próximo encontro para 

respondê-las. 

Segunda etapa: Diagnóstico — identificação do perfil do grupo. O quarto diálogo 

ocorreu no dia 13 de novembro de 2017, com o coletivo das professoras. Esse diálogo foi o 

segundo deste grupo, já que havíamos iniciado as atividades na semana anterior, e parte do 

grupo havia levado o questionário diagnóstico para casa, que o retornou trazendo algumas 

questões para esclarecimento junto com o grupo. A primeira questão que gerou uma breve 

discussão foi o entendimento do que seria uma formação continuada. Quatro professoras 

achavam que a creche oferecia formação continuada, e oito achavam que não. As professoras 

que acreditavam que a creche possuía a formação tinham as ACS como momentos desta 

formação continuada, e a outra parte (oito professoras) achava que as atividades de 

planejamento e estudo dentro da escola não poderiam ser entendidas como formação. Esse 

segundo grupo acreditava que a formação continuada tinha que acontecer fora da escola e com 
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um grupo também de fora, tipo o curso do Avisa Lá5, como foi citado por uma professora (duas 

estavam cursando). 

Outra questão importante trazida para esse diálogo foi a dúvida de uma professora sobre 

a nomenclatura dada, no questionário diagnóstico, à “sala de aula”: ela queria saber por que sala 

de referência e se a sala de referência correspondia à sala de aula. A resposta veio em um eco 

de três vozes. Um grupo de professoras que já fazia parte da creche desde sua inauguração se 

antecipou para respondê-la. E uma delas esclareceu que, na proposta do 

ProInfância, não tinha “sala de aula”, e sim sala de referência do ano, e que todos os espaços 

pertenciam a todos os grupos. 

Nestes momentos, procurei não interferir, atuando somente como observadora e 

respondendo quando o questionamento fosse feito diretamente para mim. Assim, o grupo 

caminhou respondendo todas as propostas do diagnóstico e, de tempo em tempo, parando para 

dividir ou socializar uma dúvida ou um achado. Neste diálogo, houve manifestação de apreço, 

por parte do grupo, à pesquisa e a demonstração de muita curiosidade, desejo de saber mais 

sobre a prática pedagógica com a Educação Infantil dentro do projeto ProInfância. 

Outra informação que foi possível organizar com base neste diálogo foi o perfil do grupo 

com as informações trazidas via quadro de perfil no questionário diagnóstico. Seguem quadros 

com a caracterização do grupo quanto à formação inicial, tempo de serviço, sexo, idade e cor. 

Do coletivo das professoras presentes neste diálogo, no total de 13 professoras, tivemos a 

presença de 12 professoras no encontro. No quadro de perfil e nas demais informações 

individuais nesta pesquisa, acordamos com as professoras que usaríamos nomes de flores para 

identificar os sujeitos participantes. Outro acordo foi em relação ao uso do gênero feminino, 

visto que só havia um professor, e a maioria de participantes era composta por mulheres. 

Para complementar o perfil, organizamos um quadro, também das professoras, por 

função, abaixo apresentado. 

 

 

 
 

PERFIL DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES - PESQUISADOR COLETIVO - 

NO PRIMEIRO 

DIÁLOGO – NOVEMBRO DE 2017 

 
PROFESSOR 

 
IDADE 

 
SEXO 

 
COR 

 
FORMAÇÃO 

TEMPO 

DE 

MAG. 

TEMPO 

NA E.I 

 

 

5 O Avisa Lá é um curso de formação continuada semipresencial custeado pela empresa de cosméticos Natura, em 

uma parceria público-privada. 
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Prof.ª 

Acáciaamarela 

46 anos Fem. Negra Lic. Em Letras 25 06 anos 

Prof.ª Begônia 36 anos Fem. Negra Pedagogia – 

cursando 

04 02 anos 

Prof.ª. Camomila 36 anos Fem. Parda Pedagogia – 

cursando 

02 02 anos 

Prof.ª 

JasmimCarolina 

51 anos Fem. Parda Pedagogia 30 08 meses 

Prof.ª Rosa Banksiae 26 anos Fem. Parda Pedagogia 06 03 anos 

Prof.ª Crisântemo 26 anos Fem. Parda Pedagogia 02 01ano 

Prof.ª Frésia 31 anos Fem. Parda Educ. Fís. – 

cursando. 

04 02 anos 

Prof.ª Gérbera 31 anos Fem. Parda Pedagogia 04 04 anos 

Prof.ª Girassol 51 anos Fem. Negra Pedagogia- cursando 11 11 anos 

Prof.ª Madressilva 41 anos Fem. Parda Pedagogia – 

cursando 

04 07 meses 

Prof.ª Hemerocale 46 anos Fem. Parda Pedagogia 19 15 anos 

Prof.ª Rosa do 

deserto 

41 anos Fem. Parda Linc. em Letras 19 19 anos 

Quadro 10: Perfil das professoras do Bela Vista – pesquisador coletivo. Fonte: 

 
Dados da pesquisa. 

 

 
SITUAÇÃO DO COLETIVO DAS PROFESSORAS DA CRECHE EM RELAÇÃO AO TIPO 

DE PROFESSOR (P.01 OU P.02) E O VÍNCULO DE TRABALHO. 

PROFESSOR TIPO DE FUNÇÃO VÍNCULO DE TRABALHO 

Prof.ª Acácia-amarela P.01 CONCURSADA 

Prof.ª Begônia P.02 CONTRATADA 

Prof.ª Camomila P.02 CONTRATADA 

Prof.ª Jasmim-Carolina P.01 CONCURSADA 

Prof.ª Rosa Banksiae P.02 CONTRATADA 

Prof.ª Crisântemo P.01 CONTRATADA 

Prof.ª Frésia P.01 CONTRATADA 

Prof.ª Gérbera P.02 CONTRATADA 

Prof.ª Girassol P.01 CONTRATADA 

Prof.ª Madressilva P.02 CONTRATADA 

Prof.ª Hemerocale P.01 CONCURSADA 

Prof.ª Rosa do deserto P.01 CONCURSADA 

Quadro 11: Situação das professoras — vínculo e tipo de função. Fonte: 

 
Dados da pesquisa. 

 
 

 
O quinto diálogo ocorreu em 20 de novembro de 2017, com o coletivo de professoras. 

Esse diálogo foi o último do ano de 2017. Havia muita ansiedade sobre o futuro e muita 

preocupação sobre a quantidade de atividades ligadas à conclusão do ano letivo. O clima era de 
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uma euforia de ano vencido, de sobrecarga com as atividades finais e de preocupação quanto 

ao futuro profissional. Várias dúvidas pairavam no grupo, e a principal dúvida das funcionárias 

era se estariam ou não empregadas no próximo ano. Depois de um tempo com conversas sobre 

esses conflitos do cotidiano, um relato vindo de uma professora chamou a atenção do grupo 

para as questões da pesquisa. Ela relatou ao grupo que foi pesquisar o conceito de 

“protagonismo infantil”, porque ficou com dúvidas sobre que resposta dar ao questionário 

diagnóstico, e então passou a explicar ao grupo sobre a visão do protagonismo infantil na prática 

docente. O grupo se dividiu, poucas tinham intimidade com o tema e o entendiam bem, mas a 

maioria apresentava dúvidas quanto ao conceito e à prática. Vejamos algumas respostas: 

 

“A criança é construtora da sua aprendizagem, através do brincar e dos 

projetos” (Prof.ª Jasmim-Carolina – Creche III). 

“As crianças são o alvo do nosso trabalho, tudo deve ser pensado para elas” 

(Prof.ª Madressilva – Pré-escolar 04 anos). 
 

“É o lugar da criança no planejamento das práticas” (Prof.ª Acácia-amarela 

– Creche II). 

“É privilegiar a criança, os professores são mediadores, ouvindo e 

respeitando o tempo das crianças” (Prof.ª Begônia – Pré-escolar 05 anos). 

“Propaganda da Educação Infantil” (Prof.ª Frésia – Creche I). 

 
Houve também várias sugestões-queixas por parte das professoras em relação à carga 

horária e à sobrecarga de trabalho. Uma das questões levantadas foi a necessidade de a 

Secretaria Municipal liberar a professora que quisesse ou desejasse participar de momentos de 

estudo e formação, pois, para algumas, o momento das ACS deveria ser destinado ao 

planejamento e organização das atividades semanais, segundo a Professora Acácia-amarela. 

Quando isso não acontece, a professora fica sobrecarregada e precisa lançar mão de seu tempo 

livre para fazer o planejamento semanal. Acordamos, então, que, para o ano de 2018, abriríamos 

um diálogo junto com a Secretária de Educação, especificamente com a coordenação de 

Educação Infantil municipal no intuito de negociar essa liberação para os momentos de diálogo 

da pesquisa. 

Com esse diálogo encerramos a etapa de diagnóstico, e a proposta apresentada ao grupo 

foi que, a partir dos próximos diálogos, iríamos analisar e conhecer as respostas dadas pelo 

grupo a respeito do uso dos espaços e pesquisar referenciais teóricos que respondam à questão 

de pesquisa da nossa investigação. 

 

Com a chegada de 2018 e as mudanças que ocorreram na creche, com a nova gestão, 

terceira depois do início da pesquisa, nova coordenadora e algumas mudanças no quadro de 

professores, foram necessários alguns novos acordos para que a pesquisa continuasse. 
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O sexto diálogo ocorreu em 07 de fevereiro de 2018, com a coordenadora de Educação 

Infantil do município de Itamaraju/Ba. Esse diálogo aconteceu na jornada pedagógica, no dia 

destinado à formação das professoras de Educação Infantil. A finalidade do mesmo foi buscar 

um acordo junto com a Secretaria Municipal de Educação, via Coordenação de Educação 

Infantil, para a liberação de um tempo, dentro da carga horária das professoras da creche, para 

a realização dos encontros de diálogo. Essa proposta foi feita pelo coletivo das professoras da 

creche no último diálogo de 2017, e eu fiquei responsável por mediar e propor o acordo ao 

órgão responsável. 

Foi explicado à coordenadora municipal todos os aspectos da pesquisa e o tipo de 

pesquisa que estava sendo realizada e da necessidade de um trabalho coletivo e de coformação 

com as professoras. Ela se mostrou sensível às questões apresentadas e questionou a respeito 

do tempo necessário para a realização do trabalho. Acordamos que realizaríamos os 

procedimentos necessários em quatro encontros quinzenais. Ficou acertado, então, que 

poderíamos dispor de dois tempos dentro do horário de trabalho das professoras e os outros dois 

tempos para concluir o trabalho, a sugestão dela foi que fizéssemos à noite, sem prejuízo do 

expediente da creche. Porém, com a garantia de que as professoras tivessem esses períodos 

abatidos do horário das ACS dos professores no diurno. E assim ficou acordada nossa logística 

do tempo para 2018. 

Terceira etapa: Aprofundamento das questões relativas ao uso dos espaços e da prática 

pedagógica dos professores. O sétimo diálogo ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2018, com a 

diretora e a coordenadora pedagógica da creche. Este diálogo, por conta da imprevisibilidade 

do contexto político-administrativo do município, teve que ser realizado com a nova diretora e 

coordenadora pedagógica da creche. 

 

Essa nova situação requereu um novo período de socialização, apresentação e 

informação sobre os processos já vivenciados da pesquisa no ano anterior. Marcamos, então, 

uma tarde de conversa para as devidas atualizações. Essa conversa aconteceu no dia 27 de 

fevereiro, na sala da diretora, com a coordenação e a gestão. Inicialmente, a gestora foi um 

pouco resistente em agendar um encontro com o grupo, salientou que ainda não havia tido tempo 

para conhecer nem conversar com a equipe. A coordenadora pedagógica apresentou disposição 

para o diálogo e muita abertura para uma construção coletiva. Como as duas eram novas nas 

devidas funções, havia uma incerteza natural quanto ao que era melhor fazer. 

Informei o meu desejo de participar, no dia seguinte, da AC para fazer o acordo 

diretamente com as professoras, visto que já tínhamos a autorização da coordenadora municipal. 
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Houve um momento de argumentação da minha parte sobre a importância de retornar o trabalho 

de pesquisa com o grupo naquele momento de início do ano letivo e as contribuições que os 

encontros de diálogos poderiam trazer para o trabalho do grupo. Chegamos ao um consenso 

sobre a data para a liberação das atividades letivas para o encontro de pesquisa e co-formação, 

que foi agendada para o dia 15 de março de 2018, com atividade durante todo o dia. Acertamos 

também que, no dia seguinte, eu participaria do encontro da AC para conversarmos com as 

professoras novatas e fazer a reapresentação da pesquisa. 

O oitavo diálogo ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2018, com o coletivo das professoras. 

Neste diálogo, reunimos todo o grupo para uma breve contextualização da pesquisa por 

estarmos iniciando os trabalhos depois das férias letivas e também por conta dos novos 

integrantes da equipe da creche. Fui auxiliada pelas professoras que continuaram na pesquisa. 

Socializamos o projeto e o percurso já desenvolvido no ano anterior. Nesta etapa, a pesquisa 

passou a contar com 15 professoras. Destas, dez já faziam parte da etapa anterior, duas foram 

substituídas, porque perderam seus contratos, e foram contratados três novos membros, duas 

professoras e um professor. Segue quadro do perfil das professoras6 em março de 2018. 

 

 

Quadro 12: Perfil das professoras participantes em março de 2018. 

PERFIL DAS PROFESSORAS PARTICIPANTES - PESQUISADOR COLETIVO 

– MARÇO DE 2018 

PROFESSOR IDADE SEXO COR FORMAÇÃO TEMPO DE 

MAG. 

TEMPO 

NA E.I 

Prof.ª Acácia-amarela 54 anos Fem. Parda PEDAGOGIA 30 anos 09 meses 

Prof.ª Begônia 36 anos Fem. Negra Pedagogia – cursando 04 02anos 

Prof.ª Camomila 36 anos Fem. Parda Pedagogia – cursando 02 02anos 

Prof.ª Jasmim-Carolina 51 anos Fem. Parda Pedagogia 30 08meses 

Prof.ª Rosa Banksiae 26 anos Fem. Parda Pedagogia 06 03anos 

Prof.ª Crisântemo 26 anos Fem. Parda Pedagogia 02 01ano 

Prof. Lírio 40 anos Mas. Pardo Pedagogia – cursando 02 08 meses 

Prof.ª Gérbera 31 anos Fem. Parda Pedagogia 04 04anos 

Prof.ª Girassol 51 anos Fem. Negra Pedagogia – cursando 11 11anos 

Prof.ª Madressilva 41 anos Fem. Parda Pedagogia – cursando 04 07meses 

Prof.ª Hemerocale 46 anos Fem. Parda Pedagogia 19 15anos 

Prof.ª Rosa do Deserto 41 anos Fem. Parda Lic. em Letras 19 19 anos 

Profª. Girassol 55 anos Fem. Parda Pedagogia 30 1 ano 

Profª. Margarida 25 anos Fem. Negra Pedagogia 03 meses 03 meses 

Profª. Rosa Dália 46 anos Fem. Parda Pedagogia 21 anos 09 meses 

Profª. Rosa Menina 45 anos Fem. Parda Pedagogia 20 anos 18 anos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6 Nesta etapa da pesquisa, trabalhamos com 100 por cento das professoras da creche. E a adesão à pesquisa foi 

de livre iniciativa. 
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Houve também mudanças na gestão, como já anunciado no texto, ficando o perfil 

conforme o quadro a seguir. 

 
 

Quadro 13: Perfil da equipe gestora participante em março de 2018. 

PERFIL DA GESTÃO ESCOLAR – PESQUISADOR COLETIVO – MARÇO DE 2018 

NOME FUNÇÃO IDADE SEXO COR FORMAÇÃO 
TEMPO 

DE MAG. 

TEMPO 

NA E.I 

Prof.ª 

Orquídea 

Diretora 41 anos Fem. Parda Pedagogia 22 anos 04 anos 

Prof.ª 

Violeta 

Coordenadora 60 anos Fem. Parda Pedagogia 22 anos 06 anos 

Prof.ª 

Jasmim 

Secretária 47 anos Fem. Parda Serviço Social ----- ----- 

Prof.ª Flor 

do campo 

Auxiliar 

Administrativo 

28 anos Fem. Parda Psicologia – 

cursando 

----- ------ 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 
Discutimos também sobre a agenda de pesquisa e co-formação para o encontro do dia 

15 de março, no qual, com a autorização da Secretaria Municipal de Educação, iríamos liberar 

as aulas para um dia todo de encontro. Revisitamos as questões já discutidas nos diálogos 

anteriores e as dúvidas das professoras quanto aos temas respondidos no diagnostico (terceiro 

diálogo). Foi sugerido também que trabalhássemos um pouco a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), pois todas tinham muita curiosidade em conhecer detalhes sobre o que 

tange à Educação Infantil no novo documento. 

Entre os temas apontados para o aprofundamento teórico, destacaram-se as dúvidas 

sobre o uso da brinquedoteca e do solário. No decorrer dos diálogos, foi sempre recorrente 

questões sobre o uso destes dois espaços. Nas falas das professoras, foi possível registrar os 

depoimentos seguintes sobre esses espaços. 

“Não utilizo o solar porque o piso machuca as crianças, e nós que 

trabalhamos no período da tarde daquele lado fica muito quente” (Prof.ª 

Girassol). 
 

“A mureta que separa os solários e baixa e feita de comungou as crianças 

enfria os pés nos buracos e sobem com facilidade, tenho medo que eles se 

machuquem e eu tenha que justificar com as mães, mais mesmo assim faço 

atividades de movimento lá” (Prof.ª Rosa Dália). 
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Nesta retomada, para apresentarmos uma demanda de temas para o encontro seguinte de 

pesquisa e co-formação (15 de março), fomos levantando, juntamente com o grupo, questões 

que foram recorrentes durante os encontros anteriores. 

No diálogo sobre as condições dos espaços físicos da creche e sua adequação às 

atividades com a Educação Infantil, o grupo foi unânime em afirmar que o espaço era adequado 

para as crianças pequenas, porém com exceção do pátio aberto, que interliga as alas. Para o 

grupo, a falta de cobertura ocasionava muito calor em dias ensolarados e muito vento e frio nos 

dias de chuva. Neste pátio fica o espaço do minianfiteatro, apontado também pelo grupo como 

espaço inadequado pela falta da cobertura. No quadro abaixo apresentamos, a partir dos 

registros no diário de itinerância e relatos nos diálogos com as professoras, as atividades mais 

utilizadas por espaços físicos. Através da análise do quadro, o grupo chegou à conclusão de que 

deveríamos aprofundar o estudo nas possibilidades de uso da sala de multiuso/brinquedoteca, 

sala de laboratório e minianfiteatro. Espaços poucos utilizados ou subutilizados segundo as 

participantes da pesquisa. 

Quadro 14: Tipo de atividades que são desenvolvidas por espaços físicos. 

ESPAÇOS ATIVIDADES CITADAS 

Hall de 

Entrada 

Acolhida das crianças e das famílias, exposição dos trabalhos realizados 

nos projetos didáticos, passeio com o carrinho do berçário. 

 
Praça 

Central 

Interação entre as faixas etárias, atividades que envolvem movimentos 

amplos, como brincar, engatinhar, locomoção, experiência com materiais 

concretos, recreação e apresentação em geral, brincadeiras, socialização dos 

projetos, circuito, pista, etc. 

 

 
Sala de 

Referência 

Atividades que possibilitam a construção e descoberta do conhecimento. 

Jogos simbólicos. Trabalha os conteúdos planejados, leitura, músicas e 

brincadeiras, histórias e vídeo, exposição dos temas, contação de história, 

desenvolvimento da rotina, atividades orais e escritas, atividades de 

Linguagem e Matemática. 

Sala multiuso/ 

sala de vídeo 

Apresentação com datashow, vídeos, filmes, atividades com microfone, 

e TV e o culto7. 

Sala da 

brinquedoteca 
Leitura, brincadeiras livres e dirigidas. 

 
Área de Jardim 

Jogos sensoriais e manipulativos com areia, água, terra, pedras e plantas, 

plantio e cultivo de plantas, trabalho de campo, observação, plantação e 

cuidados, regar as plantas e observar o crescimento da horta. 

Minianfiteatro Apresentação de eventos, apresentações. 

 

 
 

 

 

 

 

7 Nota: por orientação da secretaria municipal as instituições de educação do município realizam uma atividade 

religiosa por semana chamada de culto. 
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Solário 

Movimento corporal e coordenação motora com jogos, socialização e 

autonomia da criança. Atividades com água, tinta, materiais para subir, 

escorregar, entrar em túneis, atividades dirigidas e livres, brincadeira 

de bola e boliche, entrar e sair de túnel, banho de sol, construção 

coletiva, experiências, experiências com plantas, movimento e 

brincadeiras. 

Refeitório Alimentação. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O nono diálogo ocorreu no dia 15 de março de 2018, no período da manhã, com toda a 

equipe da creche — professoras, monitoras, diretora e coordenadora pedagógica. Neste dia, 

ficou a cargo da diretora e da coordenadora comunicar às famílias a liberação das atividades 

com as crianças para o trabalho de planejamento, pesquisa e co-formação. A pedido das 

professoras, ficou também acordado que, além das atividades da pesquisa, eu iria colaborar com 

a orientação do planejamento das professoras. 

Iniciamos os trabalhos às 08 da manhã, com uma dinâmica de acolhida, apresentação e 

aprovação da pauta do dia e entrega do material de apoio. Confeccionamos pastas individuais 

com cópia do folder da programação do dia, um folder com o resumo da pesquisa e uma cópia 

do mapa da organização da sala de referência com base no material de Horn (2014). Cada 

professora recebeu o material de acordo com a idade que trabalhava, e para a equipe da gestão 

foi organizado uma pasta com as sugestões de organização dos espaços externos baseado nos 

estudos propositivos de Horn (2014). 

A primeira roda de conversa foi para atender uma solicitação das professoras, e 

conversamos sobre a BNCC. Para esse diálogo, usamos o texto da Base com os eixos de 

experiências e os direitos de aprendizagem. A metodologia foi uma conversa com o apoio de 

datashow e a contribuição de as professoras esclarecendo dúvidas. 

A segunda roda de conversa da manhã foi sobre as práticas pedagógicas na Educação 

Infantil. Para esse diálogo com as professoras, escolhemos um texto do segundo livro da 

coletânea “Pedagogias das infâncias, crianças e docências”. Esse material foi elaborado durante 

o período do Programa de Assessoramento das Unidades do ProInfância do Rio Grande do Sul, 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O texto Práticas Pedagógicas na Educação 

Infantil: do lugar da impossibilidade ao lugar da possibilidade foi lido pelo grupo e depois 

socializado pelas professoras. Na socialização, foi possível rever os conceitos de “protagonismo 

infantil” e prática adultocêntrica na Educação Infantil, já discutidos anteriormente pelo grupo 

no momento do diagnóstico. Esses conceitos foram revistos pois, nos primeiros diálogos, esses 

temas geraram muitas dúvidas e só duas professoras demostraram intimidade com a temática, 

oito professoras não conheciam os temas e não sabiam qual era o seu significado. Sobre o 
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protagonismo infantil, já trouxemos os relatos das professoras no quinto diálogo. A seguir, 

vejamos o que pensavam o grupo através dos depoimentos das professoras sobre as práticas 

adultocêntricas. 

 

 
“E quando os gestores querem que cumpra o mesmo horário na EI, que é igual 

ao do ensino fundamental” (Prof.ª Crisântemo – Pré-escolar 05 anos). 

 
“Eu acho que é quando consideramos que a criança é autora do seu projeto 

de aprendizagem” (Prof.ª Hemerocale – Pré-escolar 04 anos). 
 

“É quando a gente impede que a criança seja criança e não adequamos os 

conteúdos e o espaço para cada idade” (Prof.ª Margarida – Creche II). 
 

“Não compreende as necessidades básicas das crianças e não permitimos que 

a criança seja criança” (Prof.ª Camomila – Creche III). 
 

“É quando achamos que as crianças são incapazes pela pouca idade que têm 

e que elas não sabem nada” (Prof.ª Begônia – Creche I). 

 

O décimo diálogo ocorreu no dia 15 de março de 2018, no período da tarde, com toda a 

equipe da creche. Iniciamos os trabalhos às 13h30, com a terceira roda de conversa do dia. A 

proposta foi discutir o uso dos diferentes espaços da creche a partir do estudo do material 

propositivo para a organização dos espaços do ProInfância de Horn (2014). Fizemos a leitura 

em pequenos grupos e, a partir da socialização das propostas trazidas por Horn (2014), o grupo 

foi conhecendo e avaliando as condições de uso dos espaços e como estes estavam sendo 

utilizados por elas na creche do Bela Vista. O quadro abaixo foi organizado a partir do 

depoimento das professoras e representa a frequência com a qual são realizadas atividades 

nestes espaços. 

 

 
 

Quadro 15: Ocorrência de uso dos espaços pelas professoras na realização das atividades. 
 

ESPAÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hall de entrada N N M N M M M S D M D N  

Praça central S D D D D D D D Q D S S  

Sala de referência D D D D D D D N D D D D  

Sala multiuso S S S S S S S N S S S S  

Sala do laboratório N S N N N N N N N N N N  

Recreio coberto S D D D S N S D Q D S S  

Área de jardim S S D N S S S S S D Q M  

Arenas aberta S D D N S N S N M D M N  

Solário S S D S D D D D D D S Q  

Refeitório D D D D D D D D D D D D  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Quanto à qualificação dos espaços e aos materiais utilizados e à disposição das crianças 

e das professoras, foi dito pelo grupo que existem materiais e brinquedos disponíveis no pátio 

externo e que a creche tem um bom acervo de fantasias, a maioria de animais, porém ficam 

guardadas dentro da brinquedoteca e só são utilizadas em período de socialização de projetos. 

Não existem adereços no pátio com acesso livre para as crianças. Que as mobílias e os objetos 

estão todos na altura das crianças e são acessíveis a elas. O grupo citou os banheiros como 

adequados às faixas etárias que a creche atende. Registrou também que os problemas 

apresentados por esses espaços, na maioria das vezes, são decorrentes de falhas dos construtores 

e das empresas que fizeram a obra, como, por exemplo, o banheiro da sala da creche II, que 

nunca funcionou desde a inauguração. 

As professoras afirmaram que procuram decorar o ambiente sempre com trabalhos 

realizados pelas crianças dentro dos projetos e que, nas salas de referência do pré-escolar (04 

anos e 05 anos), há os cantinhos para os jogos simbólicos com brinquedos que representam o 

cotidiano da vida adulta. E em seis salas de referência, do total de 12, há espelhos disponíveis 

para as crianças. Afirmaram também que fazem uso dos espaços de jardim e horta e que foi 

organizada uma horta, em 2017, cuidada e plantada por todas as turmas. E que as turmas dos 

berçários e da creche II organizaram hortas e plantação em vasos no espaço dos solários. E 

mantinham como atividade diária regar e observar o crescimento destas plantas. Porém, 

segundo as professoras, uma das dificuldades em trabalhar com o espaço de jardim e horta com 

as crianças era, na ocasião, a falta de um profissional de apoio para a área externa da creche, 

pois, no período em que a horta foi organizada, existia um servidor que auxiliava no cuidado e 

manutenção da área externa e aberta. 

Foi consenso entre o grupo a necessidade de se aprofundar mais e pesquisar mais práticas 

pedagógicas que favorecessem a utilização dos espaços e a utilização deste espaço enquanto 

mediador das aprendizagens das crianças em parceria com a professora. Concordamos também 

que o tempo deste encontro não foi suficiente para todos as trocas necessárias, tanto do resultado 

das leituras como para ouvir as experiências e sugestões das colegas. Marcamos, então, um 

próximo diálogo no qual iríamos dar continuidade à temática utilização dos espaços físicos e 

propostas de práticas para essa interação. 

Legenda: 

D- Diariamente / S- semanalmente / Q- quinzenalmente/ M- mensalmente/ N- não utiliza 
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Quarta etapa. Avaliação e teorização dos dados obtidos para construção final do texto 

da pesquisa. O décimo primeiro diálogo ocorreu no dia 11 de abril de 2018, com professoras, 

monitoras, coordenadora pedagógica e a diretora. Este encontro foi agendo no diálogo anterior, 

com base em dúvidas/necessidades/dificuldades apresentadas pelas professoras em relação ao 

trabalho com algumas temáticas/espaços. Também havíamos acordado, no encontro anterior, 

sobre a melhor maneira de discutir/estudar as questões levantadas. Foi consenso entre o grupo 

que eu deveria selecionar os textos para o estudo e aprofundamento das temáticas e distribuir 

em grupos de trabalho para socializar as experiências no encontro subsequente. Também a 

pedido da coordenação pedagógica, ficou estabelecido que cada grupo, a partir das leituras, faria 

uma lista com sugestões para o trabalho da creche durante o ano, fechando assim o planejamento 

anual que ainda estava em aberto. Portanto, as atividades deste encontro foram fruto de alguns 

acordos feitos no encontro anterior. 

O trabalho foi organizado em seis grupos. Cada um trabalhou um texto com uma 

temática diferente sobre espaço físico e prática pedagógica. Os textos escolhidos para a leitura 

dos grupos foram retirados da coletânea elaborada durante o período de Assessoramento das 

Unidades do ProInfância do Rio Grande do Sul, Docências na Educação Infantil: currículo, 

espaço e tempos (MELLO; CORREA; CANCIAN, 2016). Os seis textos escolhidos foram: 

“A Música como Proposta de Canto e Encanto na Educação Infantil”; os bebês na educação 

infantil: Transformação na ação pedagógica; por um mundo mais colorido: Conhecendo e 

aprendendo mais sobre diversidade; conhecendo o mundo através dos passeios; Metamorfose; 

família presente na escola: relato de prática pedagógica; e por último brinquedoteca: um espaço 

de brincadeiras e vivencias. 

A metodologia utilizada foi o relato oral das experiências descritas nos textos e a 

apresentação da lista de sugestões elaboradas pelo grupo a partir das leituras para o trabalho na 

creche. Surgiram várias contribuições importantes, que foram entregues à coordenadora 

pedagógica para futura inclusão no plano anual da creche. Relataremos aqui as ações que foram 

propostas para potencializar melhor o uso de alguns dos espaços físicos. Após as leituras e as 

considerações do grupo, foi possível repensar no coletivo como estava sendo o uso pedagógico 

destes espaços e, a partir de uma ação-reflexão da prática, identificar onde havia subutilização 

ou até não utilização dos espaços já por um longo período. A seguir, apresentamos um quadro 

com sínteses das intervenções propostas pelo grupo para o trabalho na creche, baseado nas 

leituras realizadas. 

 

Quadro 16: Intervenções propostas para o trabalho na Creche Bela Vista. 
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ESPAÇO STATUS PROPOSTAS DOS GRUPOS 

 

 

 
Praça central 

Bem utilizada/ Precisa melhorar/ 

Utilizado todos os dias. Oferece um 

espaço rico para os jogos simbólicos 

e os jogos de movimentos amplos, 

porém faltam materiais disponíveis 

para os jogos de 

montagem/construção. 

Organizar um cantinho para os 

desafios dos jogos de montagem e 

construção. 

 

 

 
 

Minianfitea tro 

Não utilizado. As professoras 

relataram a dificuldade de utilização 

deste espaço por que fica no meio do 

pátio, sem cobertura e exposto ao sol 

e à chuva durante todo o dia. 

Buscar alternativas para cobrir o 

espaço; 

Esta necessidade foi apresentada 

aos funcionários da Secretária de 

Obras da prefeitura municipal em 

visita à creche depois das nossas 

conversas, e estes se 

comprometeram a providenciar 

uma cobertura para o espaço. 

 

 

 

 

 

 
Sala de 

referência: 

 
a) Préescolar; 

 
b) Creche 

III, Creche 

II e Creche 

I 

a) Bem utilizada. Os espaços das 

salas do pré-escolar 04 e 05 anos 

têm, na sua organização, uma 

distribuição de materiais e mobiliário 
que chega mais próximo ao sugerido 

pelo material orientador do 

ProInfância. 

 
b) Precisa melhorar. As salas 

destinadas às creches III, II e I são 

salas divididas em dois espaços. O 

segundo espaço é subutilizado pelas 

crianças e professoras, havendo 

concentração das atividades todas no 

primeiro espaço, que por presença 

das mesinhas, cadeiras, bancadas e 

prateleiras, acaba ficando pequeno e 

limitado para a realização de 

brincadeiras espontâneas e no chão. 

Foi registrada também a presença de 

letras e números nas paredes destas 

salas. 

Reforçar o trabalho com 

ambientes diferenciados na 

mesma sala com as turmas do pré- 

escolar de 04 e 05 anos. 

 
Estudar formas de melhorar a 

distribuição de móveis e materiais 

nas turmas das creches III, II e I. 

Diversificar os ambientes nestas 

salas. Propor atividades que 

diminuam o tempo das crianças 

sentadas às mesinhas. Utilizar 

outros materiais para acomodar as 

crianças, como almofadas, tapetes 

e colchonetes. 

 

 

 
Solário 

Utilizado/ Precisa melhorar. As 

professoras relataram que o piso do 

solário é muito áspero. Porém é 

utilizado toda vez que as atividades 

requerem o uso de materiais que 

produzem muita sujeira. O trabalho 

com tinta, argila e outros, por 

exemplo. 

Dificuldade com o piso foi 

apresentada aos técnicos da 

Secretária de Obras do município, 

que prometeram a aplicação de 

emborrachado nele. 

 
Brinquedot 

Subutilizada/ Precisa melhorar. Fazer agenda de uso do espaço. 

Brincar com a crianças/ organizar 
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eca Poucas experiências das professoras 

com esse espaço/ dúvidas sobre o 

trabalho na biblioteca; 

 
Crença de que o brinquedo tem que 

ter caráter didático; 

 
Crença de que não se pode brincar 

por brincar; 

 
Dificuldade em brincar com as 

crianças; 

 
Falta de jeito para trabalhar com 

atividades livres. 

caderno de anotações das 

observações sobre o 

desenvolvimento das crianças 

enquanto brincam e interagem 

com as outras. Organizar 

campanha para adquirir mais 

brinquedos. Confeccionar 

brinquedos com as crianças e as 

famílias. Fazer uso do espaço para 

conhecer mais as crianças através 

da interação e da brincadeira. 

Organizar, juntamente com a 

coordenação pedagógica, uma 

oficina de brincadeiras e de 

cantação com os professores. 

 

 

 

 

 

 
Sala multiuso 

Não utilizado há um tempo. Havia 

uma prática de uso desta sala com 

atividades que envolviam a TV. 

Porém a TV estava quebrada desde o 

final do ano de 2017 e, a partir de 

então, as professoras não mais 

fizeram uso da sala. Este espaço 

também apresenta problemas 

estruturais nas instalações elétricas, o 

que dificulta o uso de ventiladores e 

do ar condicionado, que apesar de 

instalado, nunca pode ser utilizado. 

Fazer uso de atividades que não 

dependam de muita eletricidade. 

Transformar esse espaço em um 

ateliê para atividade de arte e 

cultura. Com práticas de 

atividades grafo-plásticas, 

modelagem em argila e outros 

materiais, trabalho com texturas e 

um pequeno laboratório de 

reciclagem e reaproveitamento de 

embalagens para a construção de 

brinquedos e lembranças para os 

eventos da creche. 

 

 

Jardim 

Bem utilizado/ Precisa melhorar/ 

Utilizado todos os dias. Existe uma 

grande área de jardins, porém 

subutilizada pelas turmas por não 

possuir ambientes ou materiais que 

tragam desafios às crianças. 

Com material reaproveitado, 

construir, juntamente com as 

crianças e pais voluntários, 

estações sensoriais para 

experiências com sons, cores, 

texturas e movimento. 

 

 

 
Parque aberto 

Bem utilizado/ Precisa melhorar. O 

acesso ao parque só acontece no 

horário do recreio, quando todas as 

crianças estão livres, gerando uma 

concorrência muito grande por 

brinquedos. E o tempo de 20 minutos 

para lanchar e brincar é pouco. 

Organizar calendário de uso do 

parque aberto por todas as 

crianças/turmas dentro do horário 

estimado para as atividades 

educativas. Com a presença da 

professora e monitora da turma. 

 

 

 
Horta 

Precisa melhorar. A horta já foi bem 

explorada pelo grupo. No início da 

pesquisa existia uma horta, e as 

turmas interagiam bem com ela. 

Hoje, o trabalho com a horta precisa 

ser retomado, e a atividade, 

restruturada. 

Fazer uma campanha de 

restruturação do espaço da horta 

com a comunidade; agenda de dia 

/turma para atividades com as 

crianças de observação, plantio, 

conservação e pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Um dos espaços que mais gerou divergência sobre o uso foi a brinquedoteca, todas as 

professoras afirmaram utilizá-lo, porém havia compreensões bem diferentes sobre o uso, as 

atividades e a finalidade deste espaço. Após a experiência com a leitura do texto sobre a 

brinquedoteca, foi possível, para algumas professoras, fazer uma reflexão sobre as suas 

crenças/valores ligadas à importância deste espaço do brinquedo e da brincadeira para as 

crianças. Depoimentos importantes foram socializados por algumas professoras, que, apesar de 

se “arriscarem” a utilizar esse espaço, não souberam bem o que fazer com o comportamento das 

crianças e como deveriam se comportar diante das situações apresentadas. 

 

“Bem, como gosto de me ariscar, levei as crianças à brinquedoteca. Enquanto 

andávamos pelo pátio em direção à brinquedoteca, estava todo mundo 

cantando na fila, mas quando entraram, começaram a correr, pegar o balde 

de bolinhas, e começaram a jogar para todo o lado. A janela estava aberta, e 

eles jogaram as bolinhas tudo para fora da sala” (Prof. Lírio – Creche III). 

“Bem, queria muito levar as crianças à brinquedoteca, mas tinha muito medo 

que elas rasgassem alguma coisa ou quebrassem os brinquedos. Mas 

arrisquei mesmo assim, quase fique maluca com as crianças. Abriram os 

armários, tiraram tudo de dentro e queriam era brincar com o armário, 

entrando e saindo, batendo as portas e gritando. Ninguém me ouvia, pedi 

várias vezes, só que eles falavam que tio Lírio havia deixado e que era muito 

legal” (Prof.ª Margarida – Creche III). 

“Em outra experiência, enquanto eu acalmava a turma, duas crianças 

acharam o caderno de registro da coordenadora que ela havia esquecido por 

lá e fizeram a festa riscando tudo, fiquei desesperada” (Prof.ª Margarida – 

Creche III). 

 

Encerramos as discussões deste diálogo falando da grande necessidade de continuarmos 

estudando essa temática para além do corte temporal desta pesquisa, e que eu, enquanto 

pesquisadora e colaboradora da creche, continuaria à disposição do grupo para estudos 

posteriores. Acordamos que faríamos o nosso próximo e último diálogo dentro da pesquisa em 

junho de 2018, para a leitura e aprovação do texto já escrito. 

O décimo segundo diálogo ocorreu no dia 06 de junho de 2018, com toda equipe da 

creche. A proposta deste diálogo foi a revisão e aprovação do texto à luz do pesquisador 

coletivo. Durante o processo, em vários momentos, paramos para a leitura e aprovação dos pré- 

textos já elaborados a partir dos diálogos, das observações e da avaliação das fotografias. Porém, 

esse momento foi acordado com o grupo para uma visão geral do texto e aprovação dos escritos 

construídos até o momento, visto que já estávamos nos aproximando do texto final. A 

metodologia combinada foi a leitura por grupo e por etapas da pesquisa, e após a leitura, 

socialização do texto e os indicativos de mudanças ou aprovação. Assim foi feito, dividimos os 

grupos, e cada participante escolheu com qual etapa da pesquisa desejaria trabalhar. 

Estipulamos um tempo de duas horas para a leitura, discussão e sugestões ou aprovação do texto 
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no grupo. A proposta de alteração no texto tinha de ser escrita pelo grupo e entregue, na 

socialização, à pesquisadora. Durante a socialização, os grupos falaram do que mais haviam 

gostado no texto e das reflexões que algumas colocações e situações descritas haviam 

provocado no grupo. Foi um momento de sínteses e de reflexão por parte de todos. Relataram 

do crescimento pessoal e profissional que a participação na pesquisa havia provocado. 

“Nossa, é com emoção que falo do meu crescimento durante os encontros, 

conversas e trocas com os colegas ao longo da pesquisa. Fiquei muito feliz 

em participar, faria tudo de novo. Só tenho a agradecer” (Prof.ª Hemerocale 

– Pre-escolar 04anos ). 

 

“Estou iniciando o trabalho agora na Educação Infantil, e esse período da 

pesquisa foi, assim, para mim, como um divisor de águas entre o que eu 

pensava que sabia sobre o trabalho com crianças e tudo que descobri que eu 

não sabia. Abriu meus olhos. Para trabalhar com crianças, precisa estudar 

muito” (Prof. Lírio –Creche III). 

 
“Foi difícil no começo, a falta de tempo, a instabilidade do contrato... não 

sabia se teria emprego em 2018. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aprendi 

muito e quero continuar estudando sobre o trabalho na E.I, fazer uma pós, 

quem sabe” (Profª. Girassol – Creche III). 
 

“Para mim, foi uma experiência maravilhosa. As leituras e as reflexões do 

grupo, a troca de experiências me enriqueceram muito. Faço o trabalho hoje 

com outra cabeça. Hoje, já posso dizer que penso antes de propor a atividade, 

se ela tem espaço para a criança ser protagonista ou não” (Profª. Rosa 

Menina – Pré-escolar – o5 anos). 
 

“Gente, até ler um livro completo eu li. Peguei emprestado o livro ‘Sabores, 

cores, sons e aromas: a organização do espaço na Educação Infantil’ na mão 

de Márcia, no nosso encontro de co-formação e consegui ler todinho. Quero 

continuar estudando; é a minha praia. Vou me aperfeiçoar sempre mais. Sou 

grata à pesquisa” (Prof.ª Gérbera – pré –escolar 04 anos). 

 

“Eu quero fazer mestrado em Educação Infantil, e você será a minha 

orientadora. Você me ajuda? Aprendi muito, tinha medo de explorar outros 

espaços com as crianças, de não ter controle, por causa da indisciplina. 

Porém, agora compreendo melhor como fazer isso e estou mais tranquila em 

relação a essa prática” (Prof.ª Rosa do Deserto- creche III). 
 

“Você pode continuar agora que acabou a pesquisa a fazer novos encontros 

com a gente, ainda tem um monte de outras coisas que a gente precisa ver. A 

oficina de brincadeiras e de cantação, por exemplo, nós vamos fazer, certo?” 

(Prof.ª Madressilva – creche II). 

Esse momento se constituiu no nosso último encontro dentro do tempo/espaço da 

pesquisa. Porém, assumimos a continuidade da parceria nos estudos com o grupo. Vamos 

continuar juntos. Com o final da pesquisa, retorno à minha função de técnica dentro da 

Secretaria de Educação e, de forma institucional, vou ampliar o trabalho e continuar no 

acompanhamento das creches. No capítulo seguinte, trazemos a avaliação e teorização das 

questões apresentadas aqui neste capítulo, na composição dos diálogos e via os registros 

fotográficos feitos durante o período da pesquisa por todos os envolvidos. Não trataremos de 
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todas as questões pontuadas pelas professoras, mas primordialmente das questões que nos 

conduzirão a uma possível avaliação sobre a nossa questão de pesquisa. 
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CAPÍTULO VII — TEORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Eu fico à escuta de suas reações e eu não procuro discutir. 

Eu tento compreender o que ele quer me dizer com sua 

crítica ou com as suas ressonâncias. Eu assinalo com 

precisão em que ele exprime uma repercussãoanalisadora 

de sua própria condição humana, e em que eu repercuto eu 

mesma (BARBIER, 2007, p. 142). 

 

 
Neste capitulo avaliamos e teorizamos alguns pontos que emergiram a partir dos 

diálogos com o propósito de trazer respostas à nossa questão de pesquisa. Salientamos que as 

questões que serão pontuadas aqui foram as possíveis dentro do espaço-tempo da pesquisa. Mas 

que, para além do nosso objeto de pesquisa, as reflexões e estudos realizados neste período 

trouxeram ao grupo da Creche do Bela Vista uma consciência do seu fazer enquanto profissional 

da Educação Infantil e da responsabilidade de todos com as crianças que ali estão, dos seus 

direitos enquanto sujeitos e da necessidade de práticas que valorizem o protagonismo infantil e 

a autonomia das crianças. 

 

 

 

7.1 As práticas e o uso do espaço físico de uma unidade do ProInfância: uma 

experiência no Bela Vista – Itamaraju/BA 

 
No processo de avaliação dos dados e teorização dos resultados, fizemos uso dos dados 

colhidos via diálogos e, para complementar essas informações, analisamos também as imagens 

dos espaços físicos e da prática pedagógica que foram capturadas durante o período da pesquisa. 

Para avaliar os diálogos, foram utilizadas as categorias de Freire (1996), e para avaliar os 

registros fotográficos, utilizamos os referenciais teóricos desta pesquisa. Na tentativa de apontar 

um possível resultado dentro da limitação do corte temporal desta pesquisa, organizamos o 

quadro a seguir, que nos apresenta a temporalidade do uso dos espaços físicos da creche dentro 

do planejamento das professoras. A avaliação foi organizada em quadros para melhor 

visualização dos dados. Neles, apresentamos uma primeira disposição dos resultados provindos 

dos encontros de diálogos com as professoras. Por ser o foco da nossa investigação, iniciamos 

pela demonstração do uso do espaço físico no desenvolvimento das práticas pedagógicas 

presentes no planejamento das professoras (ver QUADRO 16), que nos revela a predominância 

do maior uso do espaço físico da sala de referência, seguindo o padrão dos modelos 

escolarizastes dos outros níveis de ensino. 
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A seguir, demonstraremos a categorização Freiriana dos dados registrados nos diálogos 

com o pesquisador coletivo da creche. 

 
Quadro 17: Segundo ciclo de diálogo. O encontro com o outro – parceria e acordos – nasce o 

pesquisador coletivo. 

Categorias 

Situações-limites 

- Diálogos 

 
Atos-limite 

 
Inédito-viável 

 
Ser-mais 

 

 

 

 

1º encontro: 

31 de 

outubro de 

2017 

1. Longo tempo de 

afastamento da creche 
aguardando a aprovação 
no Comitê de Ética; 2. 
Durante o tempo de 
afastamento da creche, 
houve troca da diretora 
e de algumas 
professoras. 
3. Instabilidade 
administrativa; 

4. Vínculo de 

trabalho temporário. 

1. 

Comunicamos 

ao grupo que a 

pesquisa havia 

sido aprovada; 2. 

Reapresentação da 
pesquisa. 

1. Euforia e 

aceitação imediata 
da pesquisa por 
parte do grupo; 

2. Aceitação e 

apoio da nova 

diretora e adesão das 

novas professoras. 

 

 

 

 

 

 
 

2º encontro: 

01 de 

novembro 

de 2017 

1. Resistência de 
algumas professoras 
contratadas em 
participar da pesquisa 
– incerteza de 
continuidade; 2. O 
desafio de combinar os 
tempos individuais 
para a elaboração de 
um cronograma de 
encontros; 

3. Dificuldades na 

contratualização de todo 

o grupo para a 

participação na 

pesquisa. 

1. Garantia 
de que, mesmo se 
transferidas da 
creche em 2018, 
elas concluiriam a 
pesquisa; 
2. Realização 
de um acordo para 
2017, os encontros 
seriam nos 
momentos das 
ACS; 

3. Devolução 

do TCLE assinado 

pelo restante do 

grupo. 

1. Aceitação das 
professoras e 
criação de grupo 
(WhatsApp) para 
manter a 
comunicação; 2. 
Devolução do 
TCLE assinado 
pelas professoras; 
3. O cronograma 
elaborado; 4. A 
contratualização 
de todo o grupo. 

 

 

 
3º encontro: 

07 de 

novembro 

de 2017 

Aceitação para o 

preenchimento e 

devolução do quadro, 

entregue no encontro 

anterior, do diagnóstico 

sobre o perfil 

profissional e a prática 

pedagógica. 

Aceitação da 

proposta e 

preenchimento dos 

dados. 

Quadro com perfil 

dos professores e 

informações de 

vinculo profissional 

concluído 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
Quadro 18: Terceiro ciclo de diálogos. Diagnostico ‒ identificação do pesquisador coletivo, 

perfil do grupo. 

Categorias 

Situações-limites 

- Diálogos 

 Ser-mais 

Atos-limite Inédito-viável 
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4º encontro 

13 de 

novembro 

de 2017 

1. Dúvidas trazidas por 
duas professoras em 
relação a duas questões 
do quadro diagnóstico: 

a) entendimento do que 
seria formação 
continuada e b) a 
diferença entre sala de 
aula e sala de 
referência. 
2. Perfil do grupo: 
falta de graduação e 
pouco tempo de 
trabalho na 

EI; 

3. Existência de 
duas professoras por 
ano/turma; 

4. Fragmentação 

do currículo/ 

possibilidades de áreas; 

1. O espírito de 
questionamento e 
dúvida que 
começava a se 
instalar no grupo 
em relação à 
prática docente. 

1. Um grupo de 

três professoras 

que já trabalhava 

na creche em anos 

anteriores 

respondeu aos 

questionamentos 

das colegas sem a 

minha 

participação. A 

pesquisa foi 

cumprindo sua 

característica 

de co- 

formação. 

 

 1. Dúvidas sobre 
as questões do 
diagnóstico. Conceito 
de Protagonismo 

1. Pesquisa 
sobre o conceito 
para responder a 
questão; 
2. Proposta 
de negociar, com 
a Secretaria de 
Educação, um 
tempo reservado 
para a coformação 
e pesquisa; 

3. Conclusão 

do diagnóstico. 

1. As três 

professoras 

tomaram para si a 

responsabilidade 

de esclarecer para 

o restante do 

grupo o conceito 

pesquisado; 3. 

Aquisição de 

informações 

importantes para 

a continuidade da 

pesquisa; 

1. Autonomia e 

autoformação. 

 Infantil;  

5º    

encontro: 

20 de 

novembro 

de 2017 

2. Sobrecarga de 
trabalho que 
atrapalhava o tempo 
para a leitura e 
pesquisa; 
3. Reivindicação 

 

 de que o período de AC  

 fosse só para o  

 planejamento das  

 atividades das turmas.  

 1. Encontro com a  1. Acordo de três 1. 
 secretária de Educação datas que Estabelecimento 
 para negociação de um liberassem de data dentro do 

6º    

encontro: 

07 de 

fevereiro 

de 2018 

tempo para a formação. atividades na 

creche para a 

continuidade da 

pesquisa em 2018. 

calendário para a 

formação dos 

professores; 2. O 

vínculo e o 

diálogo aberto 
   junto com a 
   Secretaria de 
   Educação sobre a 

   pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Quadro 19: Quarto ciclo. Novos acordos e aprofundamento das questões relativas ao uso dos 

espaços e da prática pedagógica das professoras. 

 - Diálogos 

Situações-limites Atos-limite Inédito-viável 

Ser-mais Categorias 
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7º    

encontro: 

26 de 

fevereiro 

de 2018 

1. Início do ano letivo 
de 2018 com parte da 
equipe nova na creche; 
2.Troca de professoras, 
diretora e monitoras que 
faziam parte da 
pesquisa; 
3. Descontinuidade 
administrativa; 

4. Quebra na 

sequência do trabalho e 

falta de experiência com 

a EI dos novos membros 

da equipe. 

1. 

Reapresentação 
do trabalho; 2. 
Traçamento do 
novo perfil do 
grupo; 

3. Cooperação e 

colaboração da 

equipe que 

permaneceu na 

creche. 

1. Aceitação 
do novo grupo 
para participar 
da pesquisa; 2. 
Disponibilidade 
e abertura da 
nova 
coordenação e 
da nova diretora 

com a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 
 

8º    

encontro: 

28 de 

fevereiro 

de 2018 

1. Firmação de 
novos acordos; 
2. Construção de 
novo calendário; 
3. Construção de 
agenda para o encontro 
do dia 

15 de março; 

3. Listagem de 

temáticas relacionadas 

ao uso do espaço físico 

para estudo e 

aprofundamento no 

encontro de pesquisa e 

co-formação. 

1. Todos 
colaboraram com 
os novos acordos; 

2. Calendário 

foi construído 

contando com a 

colaboração 

daqueles que 

trabalhavam em 

outras instituições; 

3. Temáticas 

levantadas para o 

estudo e 

aprofundamento 

sobre o uso dos 

espaços físicos. 

1. Colaboração e 

cooperação com 

o andamento do 

trabalho. 

 

 

 

 

9º    

encontro: 

15 de 

março de 

2018- 

matutino 

1. Dificuldades 

enfrentadas pelas 

professoras com as 

temáticas próprias do 

trabalho com a EI; 2. 

Um grupo grande com 

pouco tempo na EI, sete 

professoras com menos 

de um ano de atuação 

na EI; 3. Pouco e 

nenhum contato com o 

material do 

ProInfância. 

1. Roda de 
conversa sobre a 
BNCC; 

2. Roda de 
conversa sobre 
práticas 
pedagógicas na 
EI; 

3. Construção 

de um quadro com 

a frequência de uso 

dos espaços pelas 

professoras. 

1. Boa vontade 
e disposição 
para aprender; 
2. Desejo de 
conhecer mais 
sobre o 
trabalho na EI; 
3. Trocas e 
depoimentos 
importantes para 
a construção do 
grupo. 

 

10º 

encontro: 

15 de 

1. Desconhecimento, 

por parte do grupo do 

trabalho, sobre os 

1. Leituras e 

reflexões 

realizadas; 

1. Inclusão 

destas propostas 

no planejamento 

1. 

Construção, 

por parte do 
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março de 

2018 

vespertino 

espaços diferenciados; 
2. Centralidade do 
trabalho na sala de 
referência; 

3. Medo e insegurança 
de tentar práticas em 
espaços diferenciados. 
Ex.: brinquedoteca; 4. 
Avaliação de 
impossibilidade de uso 
de alguns espaços. Ex.: 
solário e 
minianfiteatro. 

2. Engajamento do 
grupo, desejo de 
aprender; 3. 
Relatos orais das 
inseguranças e 
temores; 4. Pedido 
de ajuda para 
mudar; 

5. Proposta de 

melhoramento dos 

espaços 

subutilizados; 6. 

Reconheciment o 

de que é preciso 

testar novos 

espaços de 

interação e 

aprendizagem. 

anual da creche 
para 2018. 

grupo, de 

uma 

proposta de 

intervenção 

no 

planejament 

o anual da 

creche para 

2018, com 

novas 

perspectivas 

de uso dos 

espaços; 2. 

Encaminha 

mento das 

necessidades 

de 

melhoramen 

to dos 

espaços para 

a Secretaria 

de Educação 

e de Obras. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 
 

Quadro 20: Quarto ciclo de diálogos. Avaliação e teorização dos dados obtidos para construção 

final do texto da pesquisa. 
 

 

Categorias 

- Diálogos 
Situações -limites Atos-limite Inédito-viável Ser-mais 

 1. Dúvidas sobre práticas  1. Construção do  
 diferenciadas e uso dos espaços quadro com o 

11º  

encontro: 

11 de abril 

de 2018 

físicos. status atual de 

cada espaço da 

creche e as 

possibilidades de 

uso e 
  melhoramento 

  destes; 

 

 
12º 

encontro: 

06 de 

junho de 

2018 

1. Avaliar e aprovar o 
texto final da pesquisa; 

2. Dificuldade com a 

extensão do texto; 

3. Todas queriam ler o 

texto integral, e havia pouco 

tempo; 4. Aprovação da 

metodologia de leitura por 

1. 

Aceitação 

de leitura 

do texto por 

partes, 

pelos 

grupos. 

1. Empenho 
na leitura; 

2. Leitura 

total do texto; 

3. Aprovação 

e ajustes em partes 

do texto; 

 

 partes, pelos grupos.   

Fonte: Dados da pesquisa. 

O que avaliamos a partir dos quadros: 

 
a) As questões que se configuraram enquanto situações-limites da pesquisa: 
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• Grande resistência das professoras temporárias em participar da pesquisa; 

 
• Grande instabilidade e incertezas quanto à continuidade no trabalho por parte 

das professoras; 

 

• Muita instabilidade do governo municipal; 

 
• Sobrecarga de trabalho de algumas professoras/ Dificuldade no arranjo do tempo 

coletivo; 

 

• Dificuldade das professoras com alguns termos referentes a prática pedagógica 

na Educação Infantil; 

 

• Pouca experiência pedagógica na Educação Infantil; 

 
• Fragmentação do trabalho por área (Professora P.01 e Professora P.02); 

 
• Troca de parte da equipe de professoras no período da pesquisa; 

 
• Centralidade do trabalho pedagógico na sala de referência; 

 
• Medo e insegurança das professores em tentar práticas em outros espaços; 

 
b) As questões identificadas enquanto inédito-viável: 

 

• Aceitação de todo o grupo para participar da pesquisa/Contratualização de todo 

o grupo; 

 

• Acordo para a construção do cronograma de encontros; 

 
• Construção do quadro perfil das professoras/ Identidade da professora do 

ProInfância da Bela Vista; 

• Disponibilidade para o estudo/ Trocas de experiências/ Abertura e desejo de 

aprender; 

 

• Avaliação da própria prática pedagógica/ Exercício de práxis pedagógica e de 

avaliação docente; 

 

• Construção de um quadro com ações pedagógicas e administrativas interventivas 

para solucionar as questões relativas ao uso dos espaços físicos da creche; 

 

• Inclusão das propostas elaboradas pelo grupo para uso dos espaços no 

planejamento anual da creche. 



102 
 

 

c) Questões que se apresentaram como o ser- mais 

 

• Construção, por parte do grupo, de uma proposta de intervenção no 

planejamento anual da creche para 2018, com novas perspectivas de uso dos 

espaços; 

• Encaminhamento das necessidades de melhoramento dos espaços para as 

Secretarias de Educação e de Obras; 

 

• Desejo presente, nos depoimentos das professoras, da necessidade e vontade de 

fazer diferente; 

 

• A consciência de que é necessário mudar. 

 
Esperamos dos resultados que eles apontem para o início de um processo de superação 

das situações-limites afloradas e discutidas durante o período da pesquisa. A intenção da 

pesquisa foi provocar, nos sujeitos participantes, uma situação de desvelamento e insatisfação 

com as realidades postas acerca dos espaços físicos da creche e a prática pedagógica das 

professoras. Buscou-se por caminhos que levassem ao restabelecimento de umas práxis 

transformadoras desta realidade na construção de um ser-mais coletivo. 

 

 
 

7.2. O uso dos espaços físicos do ProInfância na Bela Vista: o que capturou nossas lentes 

 
O registro fotográfico nesta investigação foi utilizado como uma ferramenta tecnológica 

de captura do cotidiano da creche na perspectiva de complementariedade das informações. 

Outra questão importante foi que os registros fotográficos proporcionaram a possibilidade da 

utilização de imagens criadas pelos próprios sujeitos da pesquisa. Para fortalecer essa posição, 

Medina Filho (2013) afirma que as expressões imagéticas, juntamente com as expressões 

verbais, aumentam o leque de informação e de olhares, ampliando as possibilidades de eficácia 

das pesquisas, podendo levar a resultados finais mais precisos e satisfatórios, sendo também a 

forma que leva a “compreensão do indizível” na coleta dos dados. 

As fotografias dos espaços e das práticas a seguir foram realizadas por mim e pelas 

pesquisadoras coletivas no período de março de 2017 a junho de 2018. 

 

 

 
Figura 1: Espaço Praça Central e Refeitório – Bela Vista. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na praça central da creche pesquisada, encontramos uma organização do espaço, no 

quesito uso, de acordo com o manual do estudo propositivo do MEC (2014), com áreas 

destinadas ao refeitório-alimentação e às atividades diversas. No refeitório, havia mobiliários 

como mesas, bancos e cadeiras de alimentação para bebês. Na parte diversa, que contempla as 

atividades de movimentos amplos, de construção, jogo simbólico e descanso, observou-se que 

os jogos simbólicos estavam presentes através de duas casinhas de boneca nas laterais da praça, 

equipadas com móveis e utensílios de brinquedos. 

A praça central é um espaço de integração entre os demais espaços da creche, segundo 

o memorial descritivo do projeto (BRASIL, 2013b). É um espaço democrático que permite 

várias possibilidades de uso e de organização. Segundo Horn (2013b), este espaço, por ser 

amplo, é propício para as atividades de movimento, como correr e anda de motoca, mas não 

deve se restringir a essas atividades. Este espaço, para a pesquisadora, deve ser pensado para 

propor desafios que contemplem as interações e as brincadeiras com objetos bastantes 

diversificados, e devem ser pensadas áreas para movimentos amplos, áreas para manipulação e 

construção, áreas para o descanso e áreas para os jogos simbólicos e as dramatizações (HORN, 

2013b). 

Na creche pesquisada, faltou a presença de estantes baixas ou biombos contendo 

fantasias e adereços que suscitam diferentes enredos do mundo de faz de conta (BRASIL, 

2013b). Para os jogos de movimentos amplos, observou-se um grande vão, livre de obstáculos, 

propício para a realização de corridas, trilhas, circuitos, porém sem a presença de equipamentos 

como triciclos, carrinhos, patinetes e outros para o deslocamento das crianças. Destaca-se 

apenas o carrinho da Creche I, construído pelo esposo de uma professora da turma. Única turma 

que se locomove pelo pátio usando um equipamento. As fotografias abaixo mostram um passeio 

pela praça central. 
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Figura 2: Praça central ‒ carrinho do berçário. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo. 

 

 

 
 

No quesito jogos de construção, não foi encontrado disponível, na área da praça central, 

nenhum objeto destinado a esse fim. Pedaços de madeira, baldes com pás, cordas ou outros 

objetos que possibilitassem oportunidades para a construção e manipulação desses objetos, 

nesse espaço, não foram encontrados durante o período da nossa incursão na creche. 

Registramos também que o pátio era bastante utilizado para as apresentações teatrais e 

musicais, fossem em eventos festivos da creche, a exemplo de datas comemorativas, ou em 

culminância de projetos didáticos, como foi relatado pelas professoras nos encontros dos 

diálogos. Registramos o encerramento do Projeto Didático Primavera, que foi desenvolvido por 

todas as turmas, com a apresentação do musical “A Linda Rosa Juvenil”, encenado pelas 

crianças. 

 

Este outro momento, registramos a presença de apresentações teatrais com cantigas de 

roda tradicionais, encenadas pelas professoras com a participação das crianças. 

 

 

 
Figura 3: Praça central ‒ teatro e cantigas de roda. 

 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (setembro 2017). 
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Neste outro registro, vê-se a turma do Pré-escolar 05 anos em uma apresentação 

folclórica da música “Penerô o Xerém”, em uma homenagem ao homem do campo, no 

encerramento do projeto junino. O pátio, aqui, se transformou em um grande salão de festa, que 

acolheu toda a comunidade escolar. 

 

 

 
Figura 4: Praça central ‒ musical “Penerô o Xerém”. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria (julho de 2017). 
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No registro abaixo, apresenta-se o desenrolar de uma atividade de música com as 

professoras do Pré-escolar 04 anos e da Creche II. Nos encontros de diálogos, registramos que 

nove professoras desenvolviam atividades na praça central diariamente; duas professoras 

disseram que só usavam o espaço quinzenalmente; e duas faziam uso semanal dele. Quando 

dialogamos sobre quais atividades eram mais frequentes na praça central, a interação entre as 

faixas etárias foi a mais citada, acompanhada pelas atividades de movimentos amplos, como 

correr; brincar livre, para as crianças pequenas; fazer circuito e engatinhar, para os bebês; 

experiência com materiais, que foi citada por apenas duas professores; além de recreação, 

apresentação em geral e das culminâncias dos projetos por todas as professoras. Os relatos das 

professoras são reafirmados pelas imagens capturadas no decorrer da nossa incursão. 

Registramos vários eventos e culminância de projetos durante esse período. 

 

 

 
Figura 5: Praça central e atividade de música. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (abril de 2018). 

 

 

Outra forma de utilização do espaço da praça central pelas professoras eram as atividades 

dirigidas de movimento, que aconteciam duas vezes por semana, com a Professora P.02. Na 

proposta a seguir, à esquerda, o grupo de 04 anos está em uma atividade de alongamento e 

relaxamento, e à esquerda, momentos de leitura e curiosidade das crianças na manipulação dos 

livros de literatura infantil disponibilizados em um cantinho, na entrada da praça central, 

organizado com mesas e bancos feitos com materiais reaproveitados. 

 

Figura 6: Praça central – alongamento e leitura. 
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Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (abril de 2018). 

 

 

Na sequência, vemos o registro da atividade trabalhada com todas as turmas sobre a 

conscientização para um trânsito seguro. Nesta atividade, as crianças atuaram ativamente 

enquanto protagonistas nas representações de papéis de pedestres, motoristas e de guarda de 

trânsito. 

 

 

 
Figura 7: Praça central – trânsito consciente. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (outubro de 2017). 

 
 

Na opinião das professoras, este espaço é bem trabalhado e utilizado todos os dias, em 

diferentes horários, por crianças de todas as faixas etárias. O grupo sugeriu que fosse organizado 

um cantinho para os desafios dos jogos de montagem e construção, que, na opinião das 

professoras, é o que ainda falta neste espaço. 

 

O solário e o minianfiteatro aberto foram os espaços que as professoras apresentaram 

maior dificuldade de utilização. As queixas mais frequentes eram a qualidade do piso áspero, 
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que machuca as crianças, e a incidência de sol e do calor excessivo durante boa parte do dia. 

Algumas professoras também se queixaram das muretas baixas que separam o solário das salas, 

o que permite que as crianças subam nelas. 

Porém, apesar destas limitações, as professoras relataram que costumam desenvolver 

atividades de movimento corporal e coordenação motora com jogos, utilizados também para 

momentos de socialização e autonomia das crianças. Desenvolvem também outras atividades 

com uso da água, de tinta, de materiais para subir, de escorregar e de entrar em túneis. Fazem 

brincadeira com o uso de bola e do boliche e utilizam para o banho de sol, para a construção 

coletiva e as experiências com plantas. 

Registramos, ao longo da nossa observação, algumas destas atividades que foram 

relatadas pelas professoras. Nas fotos abaixo, vemos o registro de atividades que foram 

desenvolvidas com as crianças do berçário – Creche I e as crianças de 02 anos – Creche II. A 

atividade foi de observação, manuseio e cuidado dos canteiros e dos vasos individuais com 

plantação de flores e hortaliças. 

 

 
 

Figura 8: Solário – floradas e hortaliças. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (julho de 2017). 

 
As crianças participaram de todas as etapas do processo, preparação do solo, plantio das 

sementes ou mudas, irrigação dos canteiros e vasos e acompanhamento do crescimento até a 

florada ou colheita das hortaliças. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Solário – plantações e bebês. 



109 
 

 

 
Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (julho de 2017). 

 
 

Neste outro conjunto de imagens, temos duas atividades diferentes sendo realizadas no 

solário. Na primeira foto, uma atividade de montagem e construção com blocos de montar, com 

crianças de 03 anos. Nas outras, uma atividade de arte grafo-plástica, com a utilização de tinta 

e pincéis pelas crianças na produção de um cartaz coletivo, desenvolvido com as crianças de 04 

anos. 

 

 
 

Figura 10: Solário – a diversidade. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (novembro de 2017). 

 

 

Os contos de fadas e as fantasias também estiveram presentes no solário. Abaixo, 

atividade de contação de história desenvolvida com alunos de 03 anos e desfile de príncipes, 

princesas, piratas e super-heróis no solário da turma de 05 anos. 
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Figura 11: Solário – histórias e personagens. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (outubro de 2017). 

 

 

Horn (2014) defende que o solário deve ser complementar ao espaço da sala de 

referência e que o professor precisa avaliar quais são os materiais e atividades que poderão ser 

trazidos para esse local e variar conforme o interesse das crianças. Sugere a pesquisadora que 

as atividades que envolvem o uso da água e de tinta podem ser privilegiadas nesse local, bem 

como atividades de amplos movimentos (BRASIL, 2014). Também é interessante disponibilizar 

materiais para subir, escorregar e entrar em túneis e barracas neste espaço. 

Não foi registrada, durante o nosso período de pesquisa, nenhuma atividade no 

minianfiteatro. Nos relatos das professoras, aparecem registros das dificuldades para a 

utilização do minianfiteatro devido à falta de cobertura deste espaço e a sua exposição ao sol 

durante todo o período, e nos dias chuvosos e frios acontece a mesma coisa. Com resultado das 

reflexões nos diálogos sobre a importância destes espaços para práticas de autonomia, o grupo 

encaminhou, via coordenação pedagógica, um documento para a Secretaria de Obras do 

município pedindo uma cobertura para o espaço. A Secretaria de Obras aceitou a sugestão e se 

comprometeu a em sanar o problema. 

 

Figura 12: Minianfiteatro aberto – Bela Vista. 

Fonte: Elaboração própria (março de 2018). 
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Em um dos lados do espaço aberto e de jardim, foi organizada uma horta pelas 

professoras, para plantação e observação do crescimento das plantas. Todas as professoras 

relataram desenvolver atividades de plantação e cultivo com as crianças. Essa horta é uma 

atividade das crianças de 03 aos 05 anos. As crianças de 02 anos, Creche II, e do berçário, 

Creche I, fazem as atividades de plantação e observação das plantas no solário, segundo as 

professoras destas turmas. Abaixo, temos imagens dos canteiros e de visita à horta pelas 

crianças de 04 anos. As professoras também relataram dificuldades em relação ao trabalho com 

os espaços externos e à conservação e manutenção das áreas limpas, pois não dispõem de 

pessoal para o trabalho de capina e limpeza do espaço. 

 

 
 

Figura 13: Pátio aberto – as crianças e a horta. 

Fonte: Elaboração própria (julho de 2017). 

 
Na área aberta apresentada abaixo, também encontramos um espaço de parque feito com 

madeira, com escorregador, ponte de ligação entre as torres, rampa para escaladas, porém 

faltava uma cobertura em uma das torres, que não foi concluída na época da obra e permanece 

assim até o momento presente. Existem também, nesta área aberta, dois balanços, um de ferro 

e outro de madeira. O balanço de ferro se encontrava, no momento, sem os acentos das 

cadeirinhas, impossibilitando o seu uso pelas crianças. Além disso, uma gangorra feita com um 

grande tronco de madeira, instalada na área da caixa de areia, completa o circuito do parque 

aberto. Como relatado pelas professoras, observamos, nas fotos, o mato já crescido devido à 

dificuldade com a capina do local. 

 

 
 

Figura 14: Pátio aberto – jardim e parque – Bela Vista. 
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Fonte: Elaboração própria (março de 2018). 

 

 

A pesquisadora Horn (2014) salienta, em vários momentos dos seus escritos, a 

importância das áreas verdes e dos espaços livres para o desenvolvimento das crianças. Segundo 

ela, os espaços ao ar livre por si só já convidam à aventura e à imaginação (HORN, 2014). 

Portanto, devem ser pensados e organizados com uma variedade de elementos que desafiem as 

crianças para a aventura e a fantasia, tais como cordas atadas às árvores, pontes de madeira 

interligando as árvores, cantos para se esconder, e buracos em cercas e ramadas serão 

importantes aliados na qualificação dessas experiências. 

Nos espaços internos, os registros fotográficos foram feitos, na sua maioria, pelas 

professoras durante o período de realização das atividades com as crianças. O período destes 

registros foi entre março de 2017 e março de 2018. Parte destas fotografias faz parte de um 

portfólio que é organizado, individualmente, por criança e entregue às famílias em uma mídia 

eletrônica ao final do período, ou coletivamente, por turma, para o acervo da professora e da 

creche. 

Na nossa observação, registramos que as atividades do dia sempre têm o seu início na 

sala de referência. A primeira atividade que registramos foi a recepção às crianças, que é feita 

pela professora ou monitora na porta da sala. Observamos também que esse momento é sempre 

aproveitado pela família para obter informações sobre as crianças com as professoras. Nos 

encontros de diálogos e no diagnóstico inicial, as professoras afirmaram que utilizam a sala de 

referência diariamente e que as atividades desenvolvidas giram em torno de atividades que 

possibilitam a construção e descoberta de novos conhecimentos. Também afirmaram que são 

utilizados os jogos simbólicos nos diferentes cantinhos das salas de referência e que trabalham 

a maioria dos conteúdos planejados neste espaço: leitura, músicas e brincadeiras, histórias, 

vídeos, exposição dos temas, contação de história, desenvolvimento da rotina, atividades orais 

e escritas, atividades de linguagem e matemática. 

A sala de referência, para o grupo de crianças do Pré-escolar de 04 e 05 anos, é composta 

por um único espaço, tendo o solário como espaço anexo. Essa sala é equipada com mesas e 
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cadeiras modulares que se encaixam, possibilitando várias combinações e agrupamentos 

diferentes no desenvolvimento das atividades. Os cartazes e os murais, todos colocados na altura 

das crianças, possibilitam a autonomia de uso. Ao fundo, a sala tem uma grande janela de vidro 

e uma porta que oferece o acesso ao solário. Também observamos a presença, no fundo da sala, 

ao lado da janela, de material para o jogo simbólico, como um kit de cozinha de brinquedo, 

contendo uma geladeira, um armário com pia e um fogão. No espaço também existe a presença 

de brinquedos como blocos de plástico de encaixe, carrinhos de bonecas, bonecas, carros e 

cavalos de madeira. 

Dentre as atividades registradas no perido da pesquisa na turma do Pré-escolar de 05 

anos, está a atividade, demostrada a seguir, sobre o cuidado com o corpo — higiene pessoal. Na 

primeira imagem, banho na boneca; e na segunda, trabalho com papel crepom representando a 

água do chuveiro. 

Figura 15: Sala de referência ‒ atividade de higiene pessoal na turma do Pré-escolar de 05 anos. 
 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (março de 2017). 

 

 

Nestas imagens, acompanhamos a continuidade das atividades com o cuidado com o 

corpo, higiene pessoal; o destaque vai para o uso do banheiro como um espaço também 

pedagógico e o cantinho, na sala de aula, com os produtos de higiene pessoal acessíveis às 

crianças. 

 

 
 

Figura 16: Banheiro ‒ higiene pessoal na turma do Pré-escolar de 05 anos. 
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Fonte: Elaboração do professor coletivo (março de 2017). 

 
 

Na próxima imagem, vemos uma sequência com atividades de audição, contação e 

dramatização de história na sala de referência, com uso do teatro de fantoches. 

 

 
 

Figura 17: Sala de referência ‒ audição e contação de história. 

Fonte: Elaboração do pesquisador coletivo (março de 2018). 

 
 

Nesta outra atividade, vê-se o trabalho coletivo na produção de um cartaz comemorativo. 

As cadeiras e mesas foram afastadas, e um outro ambiente foi organizado para ceder espaço ao 

trabalho, no chão, com o uso de tinta e papel metro. Estes trabalhos feitos pelas crianças 

coletivamente são sempre afixados nas paredes da creche, às vezes nas salas de referência do 

grupo que confeccionou, e em outras situações, nas paredes da praça central. 

 

 
 

Figura 18: Sala de referência ‒ produção de cartaz coletivo – Pré-escolar de 04 anos. 



115 
 

 

 
Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (março de 2018). 

 
 

Outra situação registrada no período da pesquisa foi a organização do cantinho da beleza 

nas salas de referência e também na praça central. A participação das crianças nesta atividade, 

principalmente as meninas, é contagiante. Ora elas fazem a própria maquiagem, ora um grupo 

de meninas se organiza para arrumar e maquiar as outras. Não há interferência do adulto nesta 

proposta, os materiais são disponibilizados, e as crianças os utilizam de acordo com o interesse 

pessoal. 

 

 

 
Figura 19: Sala de referência ‒ cantinho da beleza – Creche III de crianças de 03 e 04 anos. 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (fevereiro de 2018). 

 

 
 
 

Na proposta seguinte, o desenvolvimento de outro trabalho de produção coletiva: a 

construção de um boneco, dentro do tema corpo humano, com as crianças de 04 e 05 anos. 
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Figura 

20: Sala de referência – boneco – corpo humano – Pré-escolar de 04 e 05 anos. 
 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (abril de 2018). 

Outra experiência realizada pelas professoras dentro do período da pesquisa foi o 

trabalho com a temática diversidade. As crianças construíram cartazes com colagens e pinturas 

e com a utilização de materiais diversos. No desenvolvimento das atividades, observou-se uma 

variação entre as atividades que as crianças realizavam de forma autônoma e outras com a 

intervenção do adulto. Na foto abaixo, algumas destas propostas. 

 

 
 

Figura 21: Sala de referência – diversidade – trabalho coletivo – Pré-escolar de 05 anos. 
 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (novembro de 2017). 
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7.2.1 Salas de referência Creche II e Creche III 

 
As sala de referência da Creche II e da Creche III apresentam muitas semelhanças no 

tocante ao espaço físico. Ambas são subdivididas: a Creche II possui três espaços interligados 

destinados a brincadeiras, repouso e higiene pessoal; a sala da Creche III só possui duas 

subdivisões, o espaço para brincadeiras e o espaço para o repouso. Por conta destas subsalas, as 

professoras relataram, no diagnóstico e nos encontros de diálogo, que a sala é muito apertada e 

que o tamanho tem dificultado o trabalho com as crinças. O espaço para as atividades e 

brincadeiras é equipado com uma bancada de pedra, utilizada pelas professoras para armazenar 

os materiais. Os materiais são distribuídos aos poucos, de acordo com a proposta do momento. 

As crinças têm pouco acesso a meteriais livres ou a escolher o material que desejam interagir. 

Nas fotos a seguir, cenas de atividades capturadas no decorrer da pesquisa com as crianças de 

03 anos. 

 

 
 

Figura 22: Sala referência 03 anos – Creche III – atividades diversas. 
 

Fonte: Elaboração pesquisador coetivo (março de 2018). 

 

 

Neste outro registro, na sala de referência da Creche III, vê-se atividades diversas com 

o uso das mesas e cadeiras juntas, em uma proposta coletiva; e na outra atividade, o uso do chão 

para a construção de uma cartaz com tampilhas. 

 
 

23: Sala refêrencia 03 anos – Creche III – produção coletiva. 
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Figura 

 
Fonte: Eaboração do professor coletvo (março de 2018). 

 

 

A seguir, apresentamos a turminha da Creche II em momentos diversos, em uma 

produção coletiva, utilizando as mãos para a construção de um cartaz coletivo, dentro da 

temática de identidade, trabalho realizado no chão da sala. Na outra proposta, uma atividade de 

imaginação e faz de conta com uma volta na praça central, fantasiados de super-heróis e super- 

heroínas. Na outra proposta, dentro da temática cuidado com o corpo, acompanhamos um banho 

nas bonecas, na sala de referência, com o uso de banheiras e com produtos da higiene pessoal. 

É importante registar que essa turma é a única da creche a conviver com a figura masculina de 

um professor. 

 

 
 

Figura 24: Sala de referência – atividades diversificadas – Creche II. 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (abril de 2018). 

 
A atividade seguinte foi realizada com a turma de 02 anos – Creche II. A professora fez 

uso do praça central como um prolongamento da sala de referência, dentro da temática animais. 
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Uma vaca leiteira foi confeccionada com caixas de papelão e luvas de silicone, para reproduzir 

tetas cheias de leite, para serem ordenhadas pelas crianças. 

 

 
 

Figura 25: Pátio aberto – Os animais – o leite vem da vaca – Creche II. 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (outubro de 2017). 

 

 

7.2.2 Sala de referência Creche I – berçários 

 
A sala da Creche I é um espaço dividido em três subsalas, com uso e funções diferentes. 

A primeira sala, da recepção e brincadeira, é ampla e equipada com uma bancada, onde os 

brinquedos são guardados dentro de contentores de plásticos, e no chão, um tatame com 

almofadas. Na segunda parte da sala principal, há um espelho afixado na parede, na altura dos 

bebês, um tapete de espuma vinílica acetinada (EVA) e uma poltrona para amamentação. 

O espaço seguinte é reservado ao repouso e é equipado com seis berços. Este espaço 

possui uma pequena janela para a área externa e uma janela de observação para a sala principal. 

O único adereço é a presença de um móbile pendurado ao ventilador de teto. 

No outro espaço, destinado à higiene, as crianças são trocadas e banhadas. Este espaço 

é bem organizado, com uma bancada onde os pertences individuais das crianças são guardados, 

todos de forma individualizada e identificados com os nomes delas. 

26: Sala de referência Creche I – organização do espaço. 
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Figura 

 
Fonte: Elaboração própria (abril de 2018). 

 
 

Observamos que o espaço do berçário, apesar de limpo, organizado e harmônico, 

apresenta poucos desafios para a interação dos bebês com as diferentes linguagens. Segundo 

Horn (2013a), as paredes devem conter texturas diferentes e barras afixadas, tanto na vertical 

quanto na horizontal, para apoiar as crianças em seus movimentos iniciais. 

 

 

 
Figura 27: Sala de referência – Creche I – atividades. 

 

Fonte: Elaboração própria (abril de 2018). 

 

 

No conjunto de imagens abaixo, vê-se algumas atividades desenvolvidas na turma do 

berçário – Creche I, no decorrer do período da pesquisa, como o trabalho com os cabelos das 

crianças, na temática diversidade, a partir da audição do livro de literatura infantil O Cabelo de 

Lelé. O tradicional mosquiteiro de teto foi usado para a construção de um espaço de audição de 

história e para brincadeira de cabana. E o banho nas bonecas foi realizado com banheiras e 

produtos de higiene pessoal no trabalho da temática cuidado com o corpo. 
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Figura 28: Sala de referência – Creche I – ambientes. 
 

Fonte: Elaboração pesquisador coletivo (novembro de 2017). 

 

 

As salas de referência, conforme memorial descritivo (BRASIL, 2013b), são 

organizadas para atender atividades ligadas ao repouso, higiene, interações e brincadeiras, e 

todas as salas contam com o espaço físico complementar do solário. Elas são diferentes a 

depender do grupo de crianças que atendem. As salas destinadas às Creche I e II têm duas 

subsalas para a higiene e o descanso das crianças. As salas destinadas à Creche III só possuem 

uma subsala para o descanso, e esse grupo já faz uso dos banheiros coletivos para as atividades 

de higiene (BRASI, 2013b). As salas que atendem as crianças de 04 e 05 anos são espaços 

únicos e possuem materiais e mobiliários diferentes das demais e de acordo com as 

especificidades destas crianças. 

Para Horn (HORN,2013a), os professores terão que encontrar o equilíbrio para 

desenvolver um trabalho qualificado neste espaço, atentar para atender a privacidade e 

individualidade, mas sem perder o espaço da socialização. As funções deste espaço divergem e 

se complementam de acordo com a faixa etária a que ele é destinado. Essa sala é destinada para 

um universo de atividades diversificadas, como: interação, brincadeiras, jogos em grupo e 

individuais, produção plástica, contação, audição e dramatização de história, entre outros. 

Na opinião das professoras das turmas do Pré-escolar de 04 e 05 anos, o espaço da sala 

de referência é bem utilizado na organização e na distribuição dos materiais e mobiliário que 

estão de acordo com o que preconiza o material de Horn (2013b) e o material orientador do 

ProInfância (BRASIL, 2013b). Porém, o grupo reconhece que melhoras são necessárias nas 
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Figura 

práticas com os ambientes diferenciados na mesma sala, assim explorando melhor os cantinhos 

de jogos simbólicos presentes nas salas. 
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Na opinião das professoras das turmas das Creche I, II e III, é preciso melhoras em 

vários aspectos, como diversificar mais os ambientes da sala de referência, explorar melhor o 

segundo espaço, que está subutilizado pelas crianças e professoras, pois ficando a concentração 

das atividades todas no primeiro espaço, que, por presença das mesinhas, cadeiras, bancadas e 

prateleira, acaba ficando pequeno e sem espaço para brincadeiras espontâneas e no chão. Foi 

registrado também a presença de letras e números nas paredes destas salas. 

Entre as questões acordadas pelas professoras destas salas, estão a de estudar formas de 

melhorar a distribuição de móveis e materiais nas turmas das Creche III, II e I; diversificar os 

ambientes nestas salas; propor atividades que diminuam o tempo das crianças sentadas às 

mesinhas; e utilizar outros materiais para acomodar as crianças, como almofadas, tapetes e 

colchonetes. 

Concluímos as análises das fotografias com essa quantidade de fotos, que foram 

selecionadas por todas durante os nossos encontros. Esta escolha foi baseada na seleção das 

fotos que, segundo a opinião do grupo, representavam o que de fato acontecia no cotidiano da 

creche. O nosso acervo fotográfico ficou muito extenso e tivemos que optar por esse corte 

representativo. 

 

Passaremos, na sequência do texto, às nossas considerações finais possíveis dentro do 

tempo/espaço da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Uma pesquisa ação, mais do que outra pesquisa, suscita 

mais questões do que as resolve. 

(BARBIER, 2007, p. 146). 

 

 

Concluímos essa pesquisa com a consciência de que fechemos um ciclo. O ciclo oficial 

dentro do que previa o calendário da pesquisa e do curso de mestrado. Porém, com o firme 

propósito de que esses estudos não devem parar por aqui. Eles devem continuar, ou por mim 

ou pelo grupo. Para Freire (1996), é essencial a relação docência-discência para a atuação do 

professor que se compromete com o engajamento político libertador e que quer atuar como 

sujeito do processo educativo, juntamente com os alunos. No caso da creche, com as crianças. 



125 
 

 

Foi possível avaliar, neste espaço/tempo, algumas nuances em relação ao nosso objeto 

de estudo e nossa questão de pesquisa. Porém, à medida que respondíamos algumas questões, 

outras e outras surgiam. No quadro sobre a frequência de uso dos espaços na distribuição das 

atividades diárias dos professores, foi possível refletir que ainda existe uma prática centrada na 

sala de referência como herança adquirida dos nossos modelos escolarizastes das outros etapas 

e modalidades de ensino. E que ainda temos muito medo de perder o “controle” ou de “não 

manter a disciplina das crianças” se trabalharmos em outros espaços de aprendizagem. O 

importante, o essencial, o que marca esse nosso período de estudo, pesquisa e co-formação é o 

desejo presente nos depoimentos das professoras sobre a necessidade e vontade de fazer 

diferente. Nasceu a consciência de que é necessário mudar. 

Acreditamos que demos os primeiros passos, apesar da incerteza e insegurança da 

própria caminhada. Porém, foi instalado, no íntimo dos nossos seres, que podemos ser-mais e 

que o coletivo vence e caminha melhor que o individual. Esperamos destas professorassujeito 

mobilizadas que continuem em um crescente rumo à autonomia em suas práticas docentes. Que 

organizadas como estão, cataloguem suas experiências de práticas pedagógicas e uso dos 

espaços com crianças pequenas e socializem com as(os) demais professoras(es) da nossa 

cidade, criando uma corrente e uma rede de inovação e reflexão sobre as práticas pedagógicas 

e o uso dos diferentes espaços na Pedagogia com crianças pequenas. 
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APÊNDICE A – Roteiro do Questionário Diagnástico 

UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

PROJETO DE PESQUISA PROINFÂNCIA: RELAÇÃO ENTRE OS ESPAÇOS FISICOS E A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES 

 
Pesquisadoras: Mestranda Márcia Lacerda Santos Santana 

marlacerda1@yahoo.com.br 

 
Membro da equipe de pesquisa Cândida Maria Santos Daltro Alves 

candida_alves@yahoo.com.br Prezado/a professor/a e coordenador/a pedagógico/a: 
 

Estamos realizando uma pesquisa que faz parte do Mestrado Profissional em Educação Básica 

da UESC, sobre o protocolo PROINFÂNCIA: RELAÇÃO ENTRE OS ESPAÇOS FÍSICOS E A 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES. Faz parte como sujeitos dessa pesquisa os 

professores os monitores, a diretora e o coordenador pedagógico da Creche ProInfância – Centro 

Municipal de Educação Infantil Bela Vista no Município de Itamaraju/BA. Gostaríamos de contar com 

a sua coparticipação na pesquisa de maneira que possamos juntos ampliar as discussões entorno desta 

temática. 

O objetivo principal dessa pesquisa e analisar de forma dialógica, com os professores, e o 

coordenador pedagógico o uso do espaço físico da creche, se esse, exerce alguma influência no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico dos educadores. 

Contamos com a sua colaboração no sentido de preencher cuidadosamente este questionário, 

buscando dar respostas que expressem o que você pensa suas impressões, opiniões e sentimentos sobre 

o que está sendo perguntado para fins deste estudo. Cabe destacar que estaremos à disposição para 

realização de encontros e possíveis eventos relativos à pesquisa. Finalizando, ressaltamos que a 

identificação nominal é opcional e os dados são confidenciais e, quando apresentados no relatório final 

da pesquisa, os nomes serão fictícios. 

Desde já, agradecemos sua participação e colaboração. Respeitosamente 

 
Márcia Lacerda Santos Santana Cândida Maria Santos Daltro Alves 

Pesquisadora Responsável Membro da equipe de pesquisa 

(73) 988147092  (73)998251130 

marlacerda1@yahoo.com.br candida_alves@yahoo.com.br 
 

 
Itamaraju, BA,  /  /  . 

NOME (OPCIONAL)    

mailto:marlacerda1@yahoo.com.br
mailto:candida_alves@yahoo.com.br
mailto:marlacerda1@yahoo.com.br
mailto:candida_alves@yahoo.com.br
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PARTE 01- IDENTIFICAÇÃO 

TRABALHO 

 

1. IDADE: 

PESSOAL/PROFISSIONAL E DO LOCAL DE 

( ) ATÉ 25 ANOS; ( ) DE 26 A 30 ANOS; ( ) DE 31 A 35 ANOS; 

( ) DE 36 A 40 ANOS; ( ) DE 41 A 45 ANOS; ( ) DE 46 A 50 ANOS; 

( ) DE 51 A 55 ANOS 

 
2. SEXO: 

( ) MAIS DE 55 ANOS.  

( ) FEMININO ( ) MASCULINO.  

 

 

3. PERTENCIMENTO ÉTINICO. EM RELAÇÃO A SUA COR, COMO VOCÊ SE 
DECLARA? 

( ) AMARELO/A; (  ) BRANCO/A; (  ) INDÍGENA; (  ) PARDA/O; (  ) PRETO;  

( ) NÃO DESEJA DECLARAR. 

 
4. ESTADO CIVIL:  

(  ) CASADA/O; ( ) SEPARADO/A; 
)VIVE COM COMPANHEIRO/A; 

( ) SOLTEIRO/A; 

( ) VIÚVA/O. 

( 

 

 

 
5. ASPECTOS ACADÊMICO-ESCOLARES/FORMAÇÃO: 

A) ASPECTOS ACADÊMICO-ESCOLARES/FORMAÇÃO: 

Níveis Curso Instituição (Pública 

ou privada) 

Ano de 

Início 

Ano de 

Término 

Formação em nível Médio     

Ensino Superior 

(Graduação) 

    

Ensino Superior 

(pós-graduação) 

    

Mestrado     

Doutorado     
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B) FORMAÇÃO CONTINUADA – ÚLTIMOS DOIS ANOS, CITAR OS MAIS 

RELEVANTES: 

Curso Carga horária Instituição (Pública 

ou privada) 

Ano de 

Início 

Ano de 

Término 

     

     

 

 
6. A SUA FORMAÇÃO INICIAL LHE OFERECEU CONHECIMENTOS NECESSÁRIAS 
PARA DESENVOLVER O TRABALHO COMO PROFISSIONA DA EDUCAÇÃO 
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INFANTIL? 

(   ) SIM/ MUITO; (   ) POUCO/ RAZOAVELMENTE; ( ) NÃO OFERECEU. 

 

 
7. NA INSTITUIÇÃO EM QUE TRABALHA EXISTE FORMAÇÃO CONTINUADA? ( ) 

SIM ( ) NÃO 

 

7.1 EM CASO AFIRMATIVO, COMO ELA SE DESENVOLVE? 

( ) EM LOCAIS ESPECÍFICOS, OFERECIDA PELA SEC; 

( ) GRUPOS DE ESTUDO NA INSTITUIÇÃO; 

( ) GRUPOS DE ESTUDO FORA DA INSTITUIÇÃO; 

( ) CURSOS E/OU OFICINAS NA INSTITUIÇÃO ; 

( ) CURSOS E/OU OFICINAS FORA DA INSTITUIÇÃO ; 

( ) PALESTRAS E/OU SEMINÁRIOS; 

( ) OUTRA ( ESPECIFIQUE); 

 

7.2 A FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA CORRESPONDE 

ÀS 

NECESSIDADES DO SEU COTIDIANO PROFISSIONAL? 

 
(   ) SIM/ MUITO; (   ) POUCO/ RAZOAVELMENTE; ( ) NÃO OFERECEU. 

 

 
8. TEMPO DE SERVIÇO NO MAGISTÉRIO: 

(   ) MENOS DE 1 ANO ; (   ) DE 2 A 3 ANOS; ( ) DE 04 A 05 ANOS; 

(   ) DE 6 A 10 ANOS ; (   ) DE 11 A 15 ANOS; ( ) MAIS DE 15 ANOS. ( ) OUTRO. 

 

 
9. POR QUE TRABALHA COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E A QUANTO TEMPO 

TRABALHA? 

 

 
10. CITE DOIS DESAFIOS NO TRABALHO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 

 
11. O PRÉDIO DA CRECHE É ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL? 

(  ) SIM; (  )  ALGUMAS COISAS SIM OUTRAS NÃO; ( ) NÃO; 

 

 

 

 
12. COMO CLASSIFICA AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE FÍSICO DA CRECHE? 
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(  ) ÓTIMAS (  ) BOAS ( ) REGULARES 

 

 
14. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA CRECHE BELA VISTA? 

 

 
15. QUAL A FAIXA ETÁRIA DAS CRIANÇAS COM OS QUAIS VOCÊ TRABALHA? 

(   ) 0 A 12 MESES ;  (   ) 01  A 02 ANOS; ( ) 02  A 03 ANOS; ( ) 

03 A 04 ANOS; ( ) 04 A 05 ANOS. 

 

 
15.1 CASO TRABALHE COM DOIS OU MAIS GRUPOS ETÁRIOS, ESPECIFIQUE: 

 

 
16. QUAL O NÍVEL SÓCIO-ECONÔMICO PREDOMINANTE ENTRE AS CRIANÇAS 

QUE VOCÊ TRABALHA? 

( ) ALTO; ( ) MÉDIO ALTO; ( ) MÉDIO; ( ) POBRES; ( ) POBREZA EXTREMA. 

 

 
PARTE 02 - SOBRE O TRABALHO DOCENTE NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO: 

 

 

17. VOCÊ TEM ACESSO A QUE TIPO DE MATERIAIS DIDÁTICOS? 

(   ) LIVROS DE LITERATURA; (  ) TELEVISÃO; ( ) DVD; 

(  ) MICROFONE; (   ) APARELHO DE SOM; (   ) IMPRESSORA; 

(  ) PAPEL; (  ) COMPUTADOR; (  ) INTERNET; (  ) REVISTAS; 

( ) JORNAIS; ( ) DATA SHOW; ( ) BRINQUEDOS; ( ) FANTASIAS; 
(   ) FANTOCHES; (   )KIT DE  MOVIMENTO; (   ) ACESSO A TODOS 

OS MATERIAIS CITADOS. 

 

 
17.1 OUTROS? ESPECIFICAR: 

 

 

18. COMO É REALIZADO O PLANEJAMENTO DAS AULAS E DAS ATIVIDADES? 

(   ) INDIVIDUAL,EM CASA; ( ) INDIVIDUAL, NA ESCOLA; 

( ) COM GRUPOS DE PROFESSORES COM CRIANÇAS  NA MESMA IDADE; 

( ) COM TODOS OS PROFESSORES DA CRECHE; 

( ) COM COORDENADOR/A E PROFESSORES QUE TRABALHAM COM CRIANÇAS DE 

TODAS AS IDADES; 

( ) COM A EQUIPE GESTORA E TODOS OS PROFESSORES DA CRECHE; ( ) COM 

A EQUIPE GESTORA, TODOS OS PROFESSORES E MEMBROS DA SMEC ( 

)OUTRA FORMA.ESPECÍFICA: 
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19. QUAL A FREQUÊNCIA DOS PLANEJAMENTOS? 

(  ) UMA VEZ POR SEMANA;  (   ) UMA VEZ A CADA 15 DIAS; (   ) UMA VEZ POR MÊS; 

( ) OUTRA. ESPECIFICAR: 

 

19. QUAIS DOS DOCUMENTOS ABAIXO VOCÊ CONHECE, E QUAL DESTES FAZ USO 

PARA PLANEJAR SUAS ATIVIDADES? 
DOCUMENTOS CONHEÇO 

BEM 

CONHEÇO 

POUCO 

NÃO 

CONHEÇO 

UTILIZO P/ 

PLANEJAR 

UTILIZO 

POUCO 

NUNCA 

UTILIZEI 

Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 

      

Referencial Curricular Nacional 

Para Educação 

Infantil de 1998 

      

Parâmetros Nacionais 

de Qualidade para Educação Infantil de 2006 

      

Indicadores de Qualidade de 2009       

Diretrizes Curriculares para 

Educação Infantil de 2010 

      

Base Nacional Curricular 

Comum para Educação Infantil de 2017 

      

Critérios para Atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais 

das Crianças de 2009 

      

Proposta da Educação Infantil 

do Município de Itamaraju 

      

Projeto político Pedagógico da Creche       

Proposta Curricular da Creche       

 

 

20. QUAIS OS ESPAÇOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS 

ALUNOS E COM QUE FREQUÊNCIA. 
ESPAÇOS DIARIAMENTE SEMANALMENTE QUINZENALMENTE MENSAL NÃO UTILIZA 

Hall de entrada      

Praça central      

Sala de referencia      

Sala multiuso      

Sala do laboratório      

Recreio Coberto      

Área de jardim      

Arena aberta      

Solário      

Refeitório      
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21. DESCREVA AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS MAIS FREQUENTES 

DESENVOLVIDAS NOS ESPAÇOS ABAIXO 

Espaços Atividades mais frequentes Observação 

Hall de entrada   

Praça central   

Sala de referência   

Sala multiuso   

Sala do laboratório   

Recreio Coberto   

Área de jardim   

Arenas aberta   

Solário   

Refeitório   

 
21. NOS ESPAÇOS EXTERNO, HÁ MATERIAIS E BRINQUEDOS DISPONÍVEIS PARA AS 

CRIANÇAS? QUAIS? 

 
22. O QUE COSTUMA SER EXPOSTOS NAS PAREDES E MURAIS NO PÁTIO INTERNO DA 

INSTITUIÇÃO? 

 
23. EXISTEM ROUPAS E ADEREÇOS QUE POSSAM SER USADOS PELAS CRIANÇAS NAS 

BRINCADEIRAS, DANÇAS OU ENCENAÇÕES NO ESPAÇO EXTERNO? ( ) SIM ( 

) NÃO 

 
24. A UNIDADE POSSUI CARDÁPIO EXPOSTO COM A ASSINATURA DE UMA 

NUTRICIONISTA. 

(  ) SIM ( ) NÃO 

 
25. O AMBIENTE PROPICIA A AUTONOMIA DAS CRIANÇAS (TAMANHO DA MOBÍLIA, 

ALTURA EM QUE OS OBJETOS SÃO DISPOSTOS, FÁCIL ACESSO A ÁGUA ETC.) ( 

) SIM ( ) NÃO 

 
26. AS CRIANÇAS PARTICIPAM DO CULTIVO DE ALGUMA HORTA OU OUTRA 

PLANTAÇÃO? 

(  ) SIM (   ) NÃO 

27. FALE SOBRE A SALA DE REFERÊNCIA: É AMPLA, SEGURA, LIMPA E VENTILADA, 

QUAIS OS MOBILIÁRIOS EXISTENTES, O QUE FICA EXPOSTOS NAS PAREDES? 

28. FALE DA SUA COMPREENSÃO SOBRE O TERMO PROTAGONISMO INFANTIL. 

MUITO OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO 

Márcia Lacerda Santos Santana 
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ANEXO A — Legislação Proinfância – 2007 a 2018 

 

 
 

Quadro com a legislação do Programa Proinfância organizado a partir do site de resoluções do 

FNDE – acesso em janeiro de 2018. 

 
TIPO DE 

LEGISLAÇÃO 
A QUE SE DESTINA 

Resolução/CD/F 

NDE nº 6, de 24 

de abril de 2007 

Estabelece as orientações e diretrizes para execução e assistência 

financeira suplementar ao Programa Nacional de Reestruturação e 

Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil - ProInfância. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 38, de 

29 de dezembro 

de 2010 

Informa os municípios dos grupos I e II a serem contemplados na primeira 

chamada com unidades de educação infantil do Programa ProInfância e 

com quadras escolares poliesportivas no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 39, de 

29 de dezembro 

de 2010 

Define prazo aos municípios dos grupos I e II para correção das obras não 

aprovadas e não arquivadas e envio ao FNDE para análise das propostas 

de implantação das unidades de educação infantil do Programa 

ProInfância e quadras escolares poliesportivas no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução/CD/F 
NDE n° 3, de 31 

de janeiro de 

2011 

Altera o caput do art. 1º e seu § 3º da Resolução CD/FNDE Nº 39, de 29 

de dezembro de 2010, que define o prazo aos municípios dos grupos I e 

II para correção das obras não aprovadas e não arquivadas e envio ao 

FNDE para análise das propostas de implantação das unidades de 

educação infantil do Programa ProInfância e quadras escolares 

poliesportivas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC 2. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 13, de 

21 de março de 

2011 

Estabelece os critérios de transferência automática de recursos a 

municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para 

construção de unidades de educação infantil – ProInfância e quadras 

esportivas escolares no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento – 

PAC 2. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 30, de 

16 de junho de 

2011 

Define prazo para que os municípios dos grupos I, II e III procedam à 

correção das obras com situação “em diligência” e ao envio ao FNDE 

para reanálise das propostas de implantação das unidades de educação 

infantil do Programa ProInfância e quadras escolares poliesportivas no 

âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 

Resolução/CD/F 

NDE nº 33, de 5 

de julho de 2011 

Informa os municípios dos grupos I, II e III a serem contemplados na 

terceira chamada com unidades de educação infantil do Programa 

ProInfância e com quadras escolares poliesportivas no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 
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Resolução/CD/F 

NDE nº 58, de 4 

de novembro de 

2011 

Informa os municípios dos grupos I, II e III a serem contemplados na 

quarta chamada com unidades de educação infantil do Programa 

ProInfância no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

2. 

Resolução/CD/F Estabelece os critérios de transferência automática de recursos a 

 
NDE nº 69, de 

28 de novembro 

de 2011 

municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para 

construção de unidades de educação infantil – ProInfância, quadras 

esportivas escolares cobertas e cobertura de quadras escolares no âmbito 

do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 13, de 8 

de junho de 

2012 

Estabelece os critérios de transferência automática de recursos a 

municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para 

construção de unidades de educação infantil – ProInfância, quadras 

esportivas escolares cobertas e cobertura de quadras escolares no âmbito 

do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

 
Resolução/CD/F 

NDE nº 29, de 

27 de julho de 

2012 

Estabelece procedimentos para a transferência obrigatória de recursos 

financeiros aos municípios e ao Distrito Federal a título de apoio 

financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação 

infantil para o atendimento de crianças de zero a 48 meses informadas no 

Censo Escolar da Educação Básica, cujas famílias sejam beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, em creches públicas ou conveniadas com o 

poder público, nos exercícios de 2012 e 2013. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 38, de 

24 de agosto de 

2012 

Altera os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 14 e 18 da Resolução CD/FNDE nº 

52, de 29 de setembro de 2011, que estabelece critérios de transferência 

automática de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal, 

para a manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação 

infantil, a partir do exercício de 2011. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 39, de 

24 de agosto de 

2012 

 
Altera os artigos 3º e 10 da Resolução CD/FNDE nº 29, de 27 de julho 

de 2012. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 2, de 19 

de fevereiro de 

2013 

Altera a Resolução/CD/FNDE nº 13, de 8 de junho de 2012, que 

estabelece os critérios de transferência automática de recursos a 

municípios, estados e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para 

construção de unidades de educação infantil – ProInfância, quadras 

esportivas escolares cobertas e cobertura de quadras escolares no âmbito 

do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 3, de 21 

de fevereiro de 

2013 

 
Torna sem efeito a Resolução/CD/FNDE nº 2, de 19 de fevereiro de 

2013. 
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Resolução/CD/F 

NDE nº 15, de 

16 de maio de 

2013 

Estabelece critérios e procedimentos para a transferência automática de 

recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para a manutenção 

de novos estabelecimentos públicos de educação infantil, a partir do 

exercício de 2013. 

Resolução/CD/F 

NDE nº 25, de 

14 de junho de 

2013 

Estabelece os critérios de transferência automática de recursos a 

municípios e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro, para 

construção de unidades de educação infantil – ProInfância, com utilização 

de Metodologias Inovadoras e dá outras providências. 

Portaria 

FNDE/MEC Nº 

Regulamenta o § 3º do art. 8º da Resolução CD/FNDE Nº 13/2012, de 8 

de junho de 2012, e o § 3º do art. 7º da Resolução CD/FNDE Nº 

110, de 10 de 

março de 2014 
24/2012, de 2 de julho de 2012, estabelecendo definições, procedimentos 

e orientações para apresentação, análise e aprovação de projeto técnico de 

engenharia, visando assistência financeira aos estados, Distrito Federal e 

municípios no âmbito das ações de infraestrutura educacional. 

Fonte: FNDE (JANEIRO DE 2018) 
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