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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como finalidade investigar a concepção do espaço escolar 

adequado para crianças de 1 a 3 anos, na perspectiva das professoras de dois 

Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.  Também 

buscou-se identificar as concepções de criança, de infância e de Educação Infantil 

que norteiam a prática dos sujeitos da pesquisa, assim como analisar de que 

maneira percebem os espaços nos quais trabalham e se realizam intervenções nos 

mesmos.  Para tanto, foi realizado um breve resgate histórico sobre a concepção de 

criança, de infância, de Educação Infantil e de espaços, destacando de forma 

sucinta a trajetória das instituições para o atendimento de crianças de 1 a 3 anos no 

município de Fortaleza. Como aporte teórico, foram utilizados, principalmente, os 

estudos de Kuhlmann (2011), Sarmento (2007), Barbosa (2006), Forneiro (1998), 

Zabalza (1998), Horn (2004) e Pinho (2014).  Constituindo-se como uma pesquisa 

de cunho qualitativo, a qual se apresenta um estudo de caso comparativo, tendo 

como estratégias utilizadas para a coleta de dados a entrevista semi estruturada e a 

observação não-participante.  Como resultado da análise dos dados, foi constatado 

que, embora a estrutura física das instituições apresentem aspectos negativos 

apontados pelas professoras como questões que atrapalham a prática pedagógica, 

os problemas identificados na estrutura não impedem a realização das atividades 

planejadas e consideradas importantes para o desenvolvimento das crianças na 

faixa etária de 1 a 3 anos, tendo em vista possíveis intervenções. Como achados da 

pesquisa, foram destacadas algumas intervenções para a melhoria dos espaços, 

realizadas pelos sujeitos pesquisados. Foi identificado, ainda, que as concepções 

das professoras, explicitadas na prática, influenciam diretamente na forma como 

percebem, planejam e agem no ambiente educacional.   

Palavras-chave: Espaços. Criança. Infância. Educação Infantil.  

 

 

 

 



    
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the conception of adequate school 

space for 1 to 3 years old children, according to teachers view, in two Early 

Childhood Education Centers of Fortaleza City Hall. It was also aimed to identify 

which conceptions of child, childhood and Early Childhood Education guide the 

research subjects practice as well as analyze how they see the physical spaces 

where they work and find out if they perform any changes on it. Therefore, a brief 

history background about children, childhood, Early Childhood Education and its 

environment conceptions was written, briefly highlighting the trajectory of Educational 

institutions for 1 to 3 years old children in the city of Fortaleza. The  theoretical 

referenda was mainly supported by the studies of Kuhlmann (2011), Sarmento 

(2007), Barbosa (2006), Forneiro (1998), Zabalza (1998), Horn (2004) and Pinho 

(2014). As a qualitative research, which presents a comparative case study, the 

strategies used for data collection were semi structured interviews and non-

participant observation. As a result of data analysis it was found that although the 

physical structure of the institutions had negative aspects pointed out by the 

teachers, as issues that hinder the pedagogical practice, the problems identified in 

the structure do not prevent the realization of planned and important activities for the 

development of children aged 1-3 years. As research findings some interventions for 

the improvement of spaces, carried out by research subjects were pointed out. It has 

been further identified that teachers’ conceptions shown in daily practice, directly 

influence the way they understand, plan and act in the educational environment. 

Keywords: School spaces. Child. Childhood Early.  Childhood Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a preocupação com a educação de crianças pequenas, seguiu uma 

trajetória na qual passou da responsabilidade da área da saúde, quando vinculava-

se à proposta higienista1, para a área da assistência social, em que a educação 

dessas crianças era ligada às ideias meramente assistencialistas, para, somente 

depois, vincular-se à educação. Apenas em 1988 a Educação Infantil foi citada na 

Constituição Federal Brasileira (CFB) como um direito social, revelando uma nova 

forma de perceber a criança na primeira infância. Com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) N° 9493/96, o Art. 21 definiu a 

Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, prevendo, também, em 

seu Art. 8º, que fossem estabelecidas competências e diretrizes para a Educação 

Infantil, a fim de nortear o currículo e os conteúdos mínimos, tendo como “finalidade 

o desenvolvimento integral da criança [...] em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade”. (BRASIL, 

1996).  

Atualmente, a Educação Infantil tem instigado muitas pesquisas, estudos e 

avanços no conhecimento sobre o desenvolvimento da criança e sobre as práticas 

pedagógicas voltadas para a faixa etária de 0 a 5 anos. A maioria destas pesquisas, 

tais como aquelas realizadas por CRUZ (2001), CAMPOS (1995), e BARBOSA 

(2006), tiveram como objetivo a construção de políticas que pudessem garantir uma 

educação de boa qualidade para as crianças nessa primeira etapa da Educação 

Básica.   

Porém, mesmo reconhecido pelo Estado como um direito social da criança, 

através da CFB e como primeira etapa da Educação Básica, de acordo com a LDB, 

a matrícula obrigatória, a partir de 2016, como determina a Lei Nº 12.796/2013, 

refere-se apenas às crianças a partir dos quatro anos de idade, enfatizando uma 

quebra na Educação Infantil, quando assegura a obrigatoriedade apenas para 

crianças com idade entre 4 e 5 anos. Antes dessa faixa etária, fica a critério da 

família optar por procurar uma vaga e fazer a matrícula em creche, o que, 

                                                           
1
  Influência de médicos e profissionais da área da saúde em questões educacionais, tendo em vista 

diversas ações que, a princípio, tinham como objetivo evitar a mortalidade infantil. (Kuhlmann, 2010) 
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especificamente no Município de Fortaleza, é oferecida apenas para a faixa etária de 

1 a 3 anos, omitindo assim atendimento em berçário.  

As creches têm necessidades bastante específicas, pois atendem crianças 

bem pequenas e ainda com pouca ou quase nenhuma autonomia. Estas instituições 

têm como finalidade desenvolver um trabalho que respeite a díade entre o cuidar e o 

educar, levando em consideração os eixos da Educação Infantil: a brincadeira e a 

interação, estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil. (DCNEI).  Os espaços para o atendimento a essa faixa etária (0 a 3 anos), 

portanto, devem ser pensados e utilizados de forma a proporcionar as interações e 

favorecer a ampliação da autonomia, constituindo-se como espaços seguros, 

estimulantes e acolhedores. 

A preocupação com a estrutura das instituições de ensino foi evidente durante 

a minha formação em Pedagogia, pois muito se falava em espaços educacionais 

adequados para as crianças ainda bem pequenas.  Com o início da vida profissional, 

atuando como professora na Educação Infantil, surgiram alguns questionamentos e 

dúvidas enquanto observava e, principalmente, quando fazia uso dos espaços de 

algumas instituições.   

A princípio atuei em escola particular e posteriormente em creches públicas 

do Município de Fortaleza, nessa mudança, de uma instituição particular para uma 

instituição pública, tive algumas dificuldades. Questões relacionadas a recursos 

materiais, estrutura física, acompanhamento familiar, recursos humanos, dentre 

outros, me fizeram desconstruir uma prática, que já me acompanhava há 10 anos, 

me obrigando a uma reconstrução, como professora, para que pudesse atender 

satisfatoriamente às novas demandas. Nestas instituições, as questões referentes à 

estrutura física continuaram me chamando a atenção, de forma que, como 

professora, minha intervenção para a modificação e uso adequado desses espaços 

era limitada.  

Compreendendo que a instituição escolar possui uma conotação pedagógica 

e que suas ações, bem como todo o seu contexto, devem indicar uma 

intencionalidade, essa inquietação, ao observar as estruturas físicas (externas e 

internas) das instituições de Educação Infantil, foi a questão instigadora que motivou 

a realização dessa pesquisa, que refere-se, especialmente, àquelas estruturas que 

atendem crianças de 1 a 3 anos, onde as mesmas permanecem por, em média, 10 

horas diárias. 
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Kuhlmann (2011, p.05) afirma que “A educação infantil é desvalorizada nas 

pesquisas educacionais”. E, embora haja na atualidade uma atenção para as ações 

relacionadas à Educação Infantil, ainda se faz necessário buscar conhecimentos 

sobre o desenvolvimento infantil e sobre as práticas pedagógicas específicas para 

essa etapa da educação.   

Barbosa (2006, p. 120) afirma que “o espaço físico é o lugar de 

desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações, e a partir da sua riqueza e 

diversidade, ele desafia permanentemente aqueles que o ocupa”. A autora reforça, 

ainda, que os espaços devem refletir a atenção e planejamento com as 

necessidades de desenvolvimento das crianças. Nessa perspectiva, pude perceber, 

ao longo da minha vida profissional, que essa afirmativa não correspondia a muitos 

dos espaços destinados para o atendimento educacional às crianças pequenas.   

De acordo com Horn (2004, p.15), “o modo como organizamos materiais e 

móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem 

com ele são reveladores de uma concepção pedagógica”. Portanto, as concepções 

de criança, infância e de Educação Infantil estão implícitas na estrutura da creche e 

na forma como os espaços foram construídos e como são organizados desvendam, 

muitas vezes, contradições entre discurso e prática.   

A concepção de criança, como um ser que necessitava apenas de cuidados 

(Becchi, 2012), evoluiu, passando esta a ser considerada como um sujeito de 

direitos a partir da Constituição, bem como um ser histórico-social, com 

competências e capacidades.  O pensamento sobre a infância apenas como um 

período da vida (Pinto, 1997) também tem dado lugar à concepção de que não 

existe uma infância igual para todos, não podendo, assim, padronizá-la, pois toda a 

diversidade dos fatores sócio-históricos e culturais deve ser respeitada e levada em 

consideração.  

Nessa perspectiva, “hoje, a Educação Infantil, deve ser entendida e praticada 

como espaço de escuta, interação, cuidado e educação de cidadãos desde o 

nascimento” (SEDUC, 2011, p.13). Essa resignificação de concepções está presente 

nos documentos oficiais que direcionam todas as ações voltadas para a Educação 

Infantil, como os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, dentre outros. 

Levando em consideração as afirmações acima, pretende-se investigar de 

que maneira professoras de creche da Rede Municipal de Fortaleza percebem, 
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avaliam e se interferem nos espaços físicos, buscando adequações à sua prática 

pedagógica. Neste contexto, faz-se necessário, também, investigar as concepções 

que estão implícitas na sua ação, em relação à criança, à infância e à Educação 

Infantil.  

A pesquisa configura-se como uma investigação das possibilidades de 

intervenção das professoras nos espaços, já estruturados, nos quais trabalham, uma 

vez que, muitos desses espaços foram construídos há mais de uma década, 

trazendo implicitamente outras concepções do período histórico-cultural no qual 

estavam inseridas.   

Dessa forma, busca-se uma reflexão sobre a importância de uma estrutura 

física pensada, construída e organizada de acordo com as concepções de criança e 

de infância apregoadas na legislação e que se reflete nas orientações trazidas nos 

documentos que versam sobre a constituição de um adequado espaço para um 

atendimento com qualidade na Educação Infantil.  

Acredita-se, ainda, que esta pesquisa trará contribuições no âmbito social, 

pois uma vez analisando os espaços de Instituições do Município de Fortaleza, 

avaliando e discutindo sobre como atendem às necessidades das crianças e como 

as professoras os percebem e se realizam intervenções, esse estudo poderá ser 

usado, posteriormente, para acrescentar informações a futuros planejamentos de 

espaços educacionais para crianças bem pequenas. 

Embora as questões sobre Educação Infantil estejam cada vez mais 

presentes nas pesquisas na área educacional, o espaço escolar, em especial para o 

atendimento de crianças na faixa etária de 1 a 3 anos, ainda é carente de 

discussões. Em âmbito nacional, encontram-se poucas pesquisas direcionadas 

especificamente à análise desses espaços. 

Dentre as pesquisas encontradas, é necessário destacar o trabalho de 

Agostinho (2003), que apresenta um estudo sobre os espaços de creches 

municipais em Florianópolis, evidenciando que são socialmente construídos.  Têm, 

ainda, os estudos de Silva e Aguiar (2013), que evidenciaram a influência da infra-

estrutura no processo de aprendizagem na Educação Infantil – Creches, concluindo 

que a infra-estrutura desses espaços pode influenciar o processo de aprendizagem, 

de forma positiva ou negativa. 

Em termos locais, a pesquisa de Gomes (2012) discutiu o espaço escolar da 

Educação Infantil, na perspectiva dos professores de uma instituição privada, tendo 
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como foco investigar de que forma o espaço escolar influencia nas práticas 

pedagógicas dos professores, assim como a pesquisa de Pedro (2013), que 

analisou os espaços externos para o atendimento de crianças de cinco anos em 

uma instituição pública do município de Fortaleza.  

Desta forma, pode-se observar que a análise específica dos espaços para o 

atendimento de crianças de 1 a 3 anos no município de Fortaleza, em instituições 

públicas, na perspectiva dos professores, ainda não foi tema de maiores estudos, 

conforme as pesquisas realizadas.  

 Como forma de atender algumas inquietações, este trabalho de pesquisa tem 

como objetivo, já explicitado anteriormente, o estudo do espaço escolar adequado 

para o atendimento às crianças na faixa etária de 1 a 3 anos, na Rede Municipal de 

Educação de Fortaleza, partindo da concepção das professoras que atuam em duas 

instituições municipais. Nesse contexto, os seguintes questionamentos serão 

abordados: O espaço escolar é adequado para o atendimento à faixa etária de 1 a 3 

anos? Como as professoras percebem o espaço no qual trabalham? São realizadas 

intervenções nesses espaços, a fim de adequá-los de acordo com as suas 

concepções de criança, infância e Educação Infantil?   

 O primeiro capítulo apresenta um “passeio entre concepções”, citando 

autores como Ariés (1981), Kuhlmann (2011) e Sarmento (1997) para a discussão 

sobre as concepções de criança e infância.   Com esse aporte teórico, faz-se uma 

reflexão sobre Educação Infantil, focando a creche e seus espaços, através das 

ideias de Forneiro (1998), Horn (2004), Zabalza (1998) e Rinaldi (2002), finalizando 

com algumas considerações sobre o professor e o ambiente escolar.  

O segundo capítulo, “Do pensamento à ação: a trajetória metodológica”, trata 

do percurso metodológico utilizado durante a pesquisa. Inicia com a abordagem 

metodológica, apresentando um breve histórico sobre a trajetória da Educação 

Infantil no município de Fortaleza, contextualizando o lócus e a escolha do objeto de 

pesquisa e em seguida os sujeitos da pesquisa. 

No terceiro e último capítulo, “Achados da pesquisa”, serão discutidas as 

informações coletadas através das entrevistas e da observação durante a pesquisa 

de campo, fazendo um entrelaçamento com o referencial teórico apresentado no 

capítulo 1.  

Nas considerações finais, serão destacadas, de forma resumida, as reflexões 

sobre esse trabalho, resgatando as hipóteses iniciais e analisando-as juntamente 



14 
 

 

com os achados da pesquisa. Vale ressaltar, ainda, que a pesquisa em questão é 

limitada e não abrange todas as possibilidades deste tema, podendo ser um ponto 

de partida para outras investigações. 
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CAPÍTULO 1 - UM PASSEIO ENTRE CONCEPÇÕES  

 

A concepção de criança e de infância é fundante para orientar uma discussão 

sobre a ação pedagógica na Educação Infantil, bem como para aprofundar a análise 

sobre a utilização ou a intervenção nos espaços destinados ao atendimento a esta 

etapa de ensino. Portanto, antes de se falar diretamente sobre espaços, enquanto 

ambientes de aprendizagem para crianças pequenas, serão discutidas estas 

concepções. Para este diálogo, utilizar-se-ão os estudos de Ariès (1981), Kuhlmann 

(2011) e Sarmento (2007). 

Após a discussão dos aportes teóricos sobre as concepções citadas acima, 

serão consideradas as ideias de alguns autores, como Oliveira (1988), Forneiro 

(1998), Horn (2004), Zabalza (1998) e Barbosa (2006), que discutem sobre 

Educação Infantil, enfocando a creche, espaço escolar enquanto ambiente de 

aprendizagem e atuação dos professores dentro dessa ambiência. 

 

1.1 Pensando sobre crianças e infâncias 

 

É bom ser criança 
Ter de todos, atenção 

Da mamãe, carinho 
Do papai, a proteção 
É tão bom se divertir 

E não ter que trabalhar 
Só comer, crescer, dormir, brincar. 

(Toquinho, 2007) 

 

De acordo com o trecho da música de Toquinho, é bom ser criança, pois a 

criança tem atenção, carinho e proteção dos pais, se diverte, não trabalha e realiza 

outras atividades do cotidiano com tranquilidade. Numa visão romântica, a letra da 

música apresenta a criança dentro de uma expectativa considerada desejável na 

sociedade atual. Mas será que todas as crianças têm uma rotina como essa? São 

protegidas, acarinhadas, não trabalham e apenas se divertem? 

Vale ressaltar, aqui, o estudo iconográfico realizado por Ariès (1981), que 

buscou traçar a trajetória da concepção de criança, desde a sociedade Medieval até 

a Contemporaneidade. Ariès (1981) fomentou diversas pesquisas sobre a relação 

infância-sociedade, sendo um nome de referência a ser citado nas reflexões sobre a 
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história da construção do pensamento de criança e de infância. Na sua produção, o 

autor afirma que o sentimento de infância parecia não existir na Era Medieval, pois 

não encontrou registros iconográficos de representação de crianças até o século XII, 

sugerindo uma ideia de que a criança era negligenciada ou desprezada naquele 

período. 

Já por volta do final do século XII e século XIII, o autor ressalta que as 

crianças apareciam nas pinturas, porém eram representadas como adultos em 

menor escala, com corpos musculosos, sem referências à real aparência infantil.  O 

autor cita, também, o surgimento de representações de brinquedos no século XIV, 

indicando referências à infância, demonstrando, de forma implícita, uma evolução na 

construção do pensamento coletivo sobre criança.  Entretanto, nas obras de arte, a 

criança ainda não era representada sozinha, pois não era centro do pensamento 

deste período. 

Essa evolução teve continuidade, e no século XIX, Ariès (1981) afirmou ter 

encontrado a criança como o personagem mais frequente das obras as quais 

pesquisou, porém, ainda não era a figura central e estava situada sempre em meio 

aos adultos, que as consideravam “engraçadinhas”, pois eram vistas como um meio 

de diversão para eles.  

Pode-se perceber, então, de acordo com o estudo de Ariès (1981), que na 

história da humanidade a criança passou muito tempo sem ser uma figura de  

grande importância dentro de suas famílias, bem como na sociedade. 

Kuhlmann (2011) também se debruçou sobre a história da criança e da 

infância e apontou alguns equívocos da pesquisa de Ariés (1981), citando autores 

que contrapunham a ideia de que não existia um sentimento de infância antes do 

século XVII.  

 
Em livro escrito por Pierre Riché e Daniele Alexandre-Bidon [..] arrolam-se 
os mais variados testemunhos da existência de um sentimento da 
especificidade da infância anteriormente ao século XVII. Os autores 
advertem que o estudo das imagens não poderia se contentar em trabalhar 
apenas a iconografia publicada nos livros de arte, fora do contexto. 
(KUHLMANN, 2010, p. 22). 

 

Estes contrapontos contribuíram para que nos anos 1980, ao participar da 

elaboração de algumas coleções que foram publicadas na França, Ariès (1981) se 

deparasse com várias reinterpretações de suas ideias, dentre elas, a contestação de 

que as crianças eram negligenciadas e tratadas com indiferença. Era difícil conceber 
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que suas pesquisas e conclusões tenham se limitado à análise de algumas dezenas 

de imagens num universo de milhares. 

No Brasil, segundo Kuhlmann (2011), com a chegada dos jesuítas, no século 

XVI, é revelado um sentimento de infância diferente do citado por Ariès (1981) no 

contexto europeu, pois os jesuítas tinham como meta catequizar as crianças 

indígenas, usando, para isso, as crianças portuguesas órfãs como mediadoras da 

relação. Portanto, no Brasil, a consciência sobre a criança e a infância não 

aconteceu de forma equivalente à trajetória da consciência da sociedade de outros 

países mais antigos. 

Embora também tenha falado sobre criança e infância dentro de uma linha 

histórica, Kuhlmann (2011) chama a atenção para uma reflexão sobre como é 

proveniente esse tipo de estudo, uma vez que parte e permanece em fontes 

produzidas por adultos, criando uma visão adultocêntrica2 dos processos, com 

impressões e informações advindas do ponto de vista destes.  Segundo o autor, 

para compreender a criança na história é preciso considerá-la como um sujeito 

histórico e social, produtor de história, que se apropria dos comportamentos e 

valores próprios da sociedade na qual está inserida.  

Assim, o autor apresenta a sua concepção, afirmando que “É preciso 

considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de experiências 

vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais, é muito mais 

que uma representação dos adultos sobre esta fase da vida”. (Kuhlmann, 2011, 

p.30). Sugere ainda que não se afirme que determinada criança teve ou não teve 

infância, e sim, que se pergunte como foi a sua infância, tendo em vista quê, a 

relação que se faz entre a suposta falta da infância e a pobreza, seria mais uma 

sonegação com as pessoas que foram excluídas dos direitos básicos, e a infância é 

algo que lhes pertence e que foi vivida da forma como foi possível. 

Para Sarmento (2007), as concepções de criança e infância construídas ao 

longo da história, além de contribuírem para muitos equívocos, são completamente 

fundadas em visões adultocêntricas e de negação.  Segundo o autor, “Infância é o 

‘ser em devir’, e nesta transitoriedade se anulou por demasiado tempo à 

complexidade da realidade social das crianças”. (Sarmento, 2007, p.26) 

                                                           
2
 Considera a criança apenas como um “vir a ser”, necessitando ser preparada para as diversas 

atividades presentes na sociedade.  
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A infância também é comumente considerada pela sua incompletude, tendo o 

adulto como referencial. É a idade do não, o não-adulto, passando historicamente 

pela idade da não-razão, a idade do não-trabalho, chegando à idade da não-

infância, em que se criticam os processos de adultização e a suposta morte da 

infância. Sarmento (2007) rebate essas concepções e afirma que a infância não 

deve ser definida de acordo com características que ainda não estão presentes nas 

crianças em relação aos adultos. Para o autor, a infância deve diferenciar-se por ter 

características próprias que diferem as crianças dos adultos. Não há uma regra de 

natureza universal sobre a infância, portanto não há uma infância homogênea e não 

existe uma só infância, mas várias infâncias, que, embora tenham algo comum entre 

si, moldam-se de acordo com diferentes aspectos históricos, sociais e culturais. 

Em oposição ao pensamento da incompletude das crianças, Horn (2004, p. 26) 

argumenta que “A criança, na realidade, é uma construção social, é um ser ‘que 

existe’ em plenitude no ‘aqui e agora’[...]”. 

Partilhando das mesmas concepções de Kuhlmann (2011) sobre criança e 

infância, Sarmento (2007) aponta a criança como um ser que tem voz e se expressa 

de diferentes formas, constrói e elabora conhecimentos de uma forma própria, é 

ativo na sociedade a qual está inserida, absorvendo e produzindo cultura, que são 

as culturas infantis.  

 Elencar autores como Kuhlmann (2011) e Sarmento (2007), que discutem 

concepções de criança e infância ao longo da história, é de fundamental importância 

para embasar o estudo e tomar como ponto de partida as suas afirmações sobre o 

assunto citado, tendo o cuidado de estar sempre em observância às orientações dos 

documentos norteadores nacionais oficiais da atualidade. 

Essa observância é facilitada na medida em que a concepção de criança e 

infância, apresentadas nos documentos legais do país, não difere do pensamento 

dos autores citados acima. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

Infantil (DCNEI), por exemplo, documento oficial norteador para a educação de 

crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, a concepção de criança expressa no texto, a 

reflete como:  

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(DCNEI, 2010, p.12). 
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Essa criança, contextualizada, ativa, que participa e age na sociedade, que 

produz cultura, se relaciona, interage com o meio, modificando-o e modificando a si 

mesma, como foi destacada nas obras dos autores citados anteriormente, têm sido 

acolhidas nas instituições brasileiras públicas e privadas. O atendimento às crianças 

na faixa etária de 0 até 5 anos de idade acontece nas instituições de Educação 

Infantil, que dividem esse trabalho entre creches e pré-escolas.  Estas concepções 

sobre Educação Infantil, enfocando as creches, serão o centro da discussão a 

seguir. 

 

1.2 Pensando sobre Educação Infantil 

 

Conforme apresentado anteriormente, conhecer um pouco da trajetória da 

creche no Brasil é importante para que se possa refletir, posteriormente, de forma 

contextualizada, alguns aspectos da atualidade referentes às instituições para o 

atendimento de crianças pequenas. 

Na pesquisa de Kuhlmann (2011) sobre a infância, o autor relata não ter 

constatado negligência e indiferença às crianças por parte das famílias ao longo da 

história, ponto de contraste com o pensamento de Ariés (1981).  Porém, havia na 

Europa, em meados do século XIII, muitos casos de abandono de crianças, gerados 

pela pobreza, além de uma alta taxa de mortalidade infantil, ocasionada, em sua 

maioria, pelas más condições de sobrevivência (as doenças, a falta de moradia, as 

dificuldades econômicas, etc.). Essas questões impulsionaram iniciativas 

extrafamiliares de proteção e assistência às crianças em diversos países, dando 

início ao acolhimento das crianças nas casas de caridade e, posteriormente, a 

criação de instituições assistencialistas para o atendimento das crianças ditas como 

excluídas.   

No Brasil colonial, também houve um grande movimento de abandono, alto 

índice de mortalidade infantil e muitos casos de crianças órfãs. Ocorreram 

infanticídios por parte dos familiares, que rejeitavam seus filhos, pois não poderiam 

contrariar a moral e o patriarcado estabelecidos no período. Dessa forma, os 

enjeitados, ainda bebês, eram acolhidos pelas casas de caridade, casas de família 

ou escolas de orientação jesuíticas. Surgiram, então, nas Santas Casas de 



20 
 

 

Misericórdia, as rodas dos expostos3.  Estas instituições mantinham a alimentação, 

cuidados com a saúde e instruções para as crianças, até que alcançassem uma 

idade em que pudessem realizar algum trabalho. Algumas crianças eram escolhidas 

por algumas famílias para que ficassem sobre seus cuidados até a idade adulta. 

No século XIX, época em que aconteceram avanços tecnológicos, invenções 

e a intensificação do trabalho feminino, as creches começaram a surgir como uma 

nova ideia de assistência, tendo como proposta evitar os abandonos e diminuir a 

mortalidade infantil, pois acolhiam filhos de operárias, mas, no Brasil, grande parte 

do público atendido nessas instituições era composta por filhos de trabalhadoras 

domésticas. 

 
A creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como muito mais do 
que um aperfeiçoamento das Casas dos Expostos [...]; pelo contrário, foi 
apresentada em substituição ou oposição a estas, para que as mães não 
abandonassem suas crianças. (KUHLMANN, 2011, p.78) 

 

Nesta perspectiva, as creches eram vistas como asilos, locais para a guarda 

das crianças, com vertentes assistencialistas e higienistas. Enquanto isso, as 

instituições pré-escolares privadas iam surgindo, baseadas nas ideias de Froebel4. 

Intituladas como jardins de infância5, usavam termos específicos para definir suas 

práticas, como, por exemplo, o uso da palavra “pedagógico”, para diferenciar-se do 

atendimento oferecido às classes populares. Kuhlmann (2011, p.74) argumenta: “O 

que diferenciava as instituições não eram as origens nem a ausência de propósitos 

educativos, mas o público e a faixa etária a qual se propunham atender”. 

Já no século XX, muitas indústrias e fábricas brasileiras implantaram creches 

como uma condição e necessidade para o trabalho feminino, evidenciando a relação  

                                                           
3
  A roda dos expostos era um mecanismo de madeira, como um cilindro, que tinha uma entrada, na 

qual as mulheres deixavam crianças que queriam abandonar.  Girando a roda, a abertura do cilindro 
parava na parte de dentro das Santas Casas de Misericórdia. Essa roda foi pensada para que as 
mães que abandonavam seus filhos ficassem com a identidade preservada. 

4
 Friedrich Froebel foi um educador alemão que viveu entre os anos de 1782 e 1852. Froebel 

destacou-se pelas ideias que tinha sobre a infância e por ter fundado os kindergatens (jardins-de 

infância), como proposta educacional para crianças pequenas. (ARCE, 2002) 

5
  Jardins-de–infância foi a denominação dada por Froebel para as instituições de atendimento pré-

escolar. Justificava a escolha deste termo com concepção era que as crianças eram como plantas 
que deveriam ter as suas necessidades atendidas, por um bom jardineiro, para que pudesse se 
desenvolver. (ARCE, 2002) 
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entre o surgimento da creche e a ampliação do trabalho feminino. Como ressalta 

Oliveira (1988, p.44), “A história da creche liga-se a modificações do papel da 

mulher em nossa sociedade e suas repercussões no âmbito da família, em especial 

no que diz respeito à educação dos filhos”. Vale lembrar que na Consolidação das 

Leis do Trabalho de 1943, a creche para o atendimento aos filhos das trabalhadoras 

já era citada. Embora trouxesse muitos questionamentos, a criação dessas 

instituições era defendida nos Congressos, que discutiam a assistência à infância, 

ganhando força com as influências médico-higienistas, jurídicas e religiosas. 

As creches, então, foram surgindo ao longo do território nacional, a principio 

tinham uma responsabilidade filantrópica e religiosa e, aos poucos, foram sendo 

vinculadas aos órgãos governamentais de serviço social, fato que reforçava a 

divisão social das instituições para crianças pequenas. Dessa forma, os temas 

referentes à creche ficavam de fora das discussões relacionadas à Educação. 

Kuhlmann (2011) aponta que esse assistencialismo, aparentemente sem 

caráter educacional, tinha o propósito de uma educação para a submissão, e a baixa 

qualidade no atendimento era intencional, pois ia de acordo com o que se planejava 

para o futuro daquelas crianças, revelando assim, concepções de criança e 

concepções educacionais para crianças pequenas. O autor cita que “A creche 

educaria não apenas as mães, mas também as crianças, formando-as desde o 

berço, para se adaptarem à sociedade, satisfeitas com o seu destino”. (Kuhlmann 

2011, p.172). 

Entre os anos de 1940 e 1960 as instituições de atendimento para crianças 

pequenas continuavam com as concepções assistencialistas, porém, incorporavam 

pensamentos relacionados à outra perspectiva de controle social; as creches como 

promotoras de saúde e segurança também eram vistas como forma de evitar a 

marginalidade e a criminalidade entre as crianças e jovens.  

Embora estivessem fundamentadas no assistencialismo e higienismo, e com 

concepções diferentes das instituições privadas, existem registros, ainda do final do 

século XIX, na forma de textos elaborados por médicos, que discutem e sugerem 

algumas práticas para o atendimento das crianças bem pequenas. Esses registros 

apresentam orientações sobre a importância do brinquedo e das brincadeiras, sobre 

a necessidade de interação entre as crianças, sobre espaços e instruções para a 

construção de mobiliários mais adequados. Seriam essas algumas sementes que 
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contribuiriam para novas concepções e para a superação de algumas práticas nesta 

etapa de ensino. 

As décadas de 1960 e 1970 registraram um grande aumento na quantidade 

de creches, inclusive para as camadas sociais mais favorecidas, gerando 

discussões sobre o atendimento nessas instituições. As creches para a classe média 

discutiam questões relacionadas ao desenvolvimento infantil. Ao final desse período, 

os movimentos populares se intensificaram e reivindicaram creches para seus filhos, 

resultando em instituições de responsabilidade do Poder Público e o aumento de 

vagas em creches conveniadas.6  

 Ainda nesse período atribuiu-se às creches mais uma função, a de 

compensar, através do atendimento das crianças, alguma deficiência ou carência 

que pudessem ter. Essa ideia refletia o pensamento da esfera pública sobre uma 

suposta incapacidade dos pais de criarem seus filhos. Segundo Cruz (2000, p.19), o 

Poder Público “tomava as características das crianças das classes média e alta 

como padrão e consideravam as crianças pertencentes às classes sociais 

marginalizadas como inferiores.” Com a educação compensatória, buscava-se 

minimizar deficiências, tendo em vista a escolarização das séries seguintes.  

Embora tenha havido necessidade de movimentos e reivindicações para que 

o Poder Público se comprometesse com a manutenção e gerenciamento das 

creches para o atendimento da classe popular, Oliveira (1988) afirma que:  

 
A história da creche difere da história da escola básica. Esta ultima foi, 
primeiro, a escola para os filhos das classes médias e altas e a população 
mais pobre teve, e ainda tem, de brigar para nela entrar e permanecer. A 
creche, por outro lado, nasceu acolhendo os pobres [...]. (OLIVEIRA, 1998, 
p. 50) 

 

De acordo com Bujes (2001) 

 
O que se pode notar [...] é que as creches e pré-escolas surgiram a partir de 
mudanças econômicas, políticas e sociais que ocorreram na sociedade: 
pela incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado, na 
organização das famílias, num novo papel da mulher, numa nova relação 
entre os sexos, para citar apenas os mais evidentes. Mas, também, por 
razões que se identificam com um conjunto de ideias novas sobre a 
infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-la, através 
da educação, um indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse 
conjunto social. (BUJES, 2001, p.15) 

                                                           
6
 As creches conveniadas são instituições comunitárias ou filantrópicas que possuem convênio com o 

Poder Público. Dessa forma, as mesmas recebem verbas públicas voltadas para sua manutenção e 
administração. 



23 
 

 

A Constituição Federal Brasileira (CFB) de 1988 foi a primeira que citou a 

criança como um sujeito de direitos, estabelecendo como um direito social o 

atendimento educacional para a faixa etária menor que 7 anos, apresentando 

avanços em relação à CFB de 1969, a qual falava sobre o ensino apenas a partir 

dos 7 anos. O reconhecimento oficial da creche como instituição educacional para o 

atendimento de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos aconteceu posteriormente, 

através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9394/96, que 

afirmou a Educação Infantil, para a faixa etária de 0 a 6 anos, como primeira etapa 

da Educação Básica.  

No ano de 2009 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 59, que alterou o 

inciso I, do artigo 208 da CFB, passando a vigorar o seguinte texto: “educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 

na idade própria”. Essa Emenda Constitucional foi oficializada na Lei 12.769/2013, 

que reformulou alguns textos da LDB.  Destacam-se, aqui, algumas alterações e 

inclusões referentes à Educação Infantil:  

 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade [...].  
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;   
 

Art. 6º  É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças 

na educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade.  
 
Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade.      
 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.   

 
É oportuno fazer uma reflexão, principalmente, sobre o texto do Art.4º, Inciso 

I, que versa sobre a obrigatoriedade das matrículas para crianças a partir de 4 anos. 

Ao incluir a matrícula das crianças da pré-escola, faixa etária de 4 e 5 anos, na 

obrigatoriedade, a LDB passa a reforçar a fragmentação da Educação Infantil, uma 

vez que pretere o atendimento para as crianças com menos de  4 anos, atendidas 

pelas creches.  Vital Didonet (2011), defende que: 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art6.
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Hoje, com o avanço da psicologia, da psicanálise, da pedagogia e da 
neurociência, sabemos que os três primeiros anos de vida são 
determinantes na constituição da aprendizagem da pessoa, pois é nesse 
período que se formam as estruturas sinápticas cerebrais. A criança precisa 
de estímulos sociais, cognitivos e afetivos para a construção de valores, da 
autoimagem, da socialização e das condições de aprendizagem. A lei 
rebaixa a creche e colabora para o retorno da mentalidade de que essa é 
uma fase pouco importante. (Revista Educação, Agosto, 2011) 

 

Seria esse um indicativo da permanência das ideias do século passado, 

quando as creches não tinham necessariamente um caráter educativo desvinculado 

ao assistencialismo? 

Alguns documentos oficiais que balizam e orientam o atendimento das 

crianças trazem definições e princípios para o trabalho na Educação Infantil, como 

um todo. Como definição de Educação Infantil, em âmbito nacional, encontra-se 

presente nas DCNEI (2010) o seguinte texto: 

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às 
quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em 
jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. (DCNEI, 
2010, p.12)  

 

As DNCEI (2010) afirmam, ainda, que a Educação Infantil tem como 

finalidade sociopolítica e pedagógica o desenvolvimento da criança de forma 

integral, visando à constituição de um cidadão comprometido com um papel ativo na 

construção de uma sociedade livre, justa, solidária e socioambientalmente orientada. 

No âmbito do Município de Fortaleza, a Resolução 02/2010 do Conselho 

Municipal de Educação (CME) normatiza a criação, o credenciamento e o 

funcionamento das instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) públicas 

e privadas.  Em consonância com o documento nacional, o texto afirma a Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica, que tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança, complementando a ação da família e da 

comunidade, considerando a vivências socioculturais e a indissociabilidade entre o 

cuidar e o educar. 

Segundo Barbosa (2006):  
 

[...] a educação infantil é constituída de relações educativas entre crianças-
crianças-adultos, pela expressão, o afeto, a sexualidade, os jogos, as 
brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os 
cuidados, os projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há 
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respeito pelas relações culturais, sociais e familiares. (BARBOSA, 2006, p. 
25) 

 

 Tendo como referência os aportes citados acima, compreende-se que a 

Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, 

levando em consideração suas especificidades, devendo, em suas propostas 

pedagógicas, respeitar os princípios fundamentais: éticos, políticos e estéticos, além 

de cumprir sua função sociopolítica e pedagógica, comprometidas com os direitos, a 

democracia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, conforme explicita o Art. 

7º da Resolução 05/2009 (Conselho Nacional de Educação, 2009). 

Nessa perspectiva, é importante refletir sobre a constituição e a organização 

dos espaços das instituições para atendimento das crianças na Educação Infantil, e 

como estes espaços refletem a concepção que os profissionais, intencionalmente ou 

não, vivenciam. 

 

1.3 Pensando sobre o Espaço Escolar na Educação Infantil 

 

Para definir o termo “espaço” nas instituições educacionais recorrer-se-ão às 

palavras de Forneiro (1998, p.232), ao afirmar que “O termo espaço refere-se ao 

espaço físico, ou seja, aos locais para a atividade caracterizados pelos objetos, 

pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. 

 Vale ressaltar que o conceito tratado no parágrafo anterior difere do termo 

“ambiente” escolar, no qual a autora aponta ser o conjunto entre o espaço físico e as 

relações que se dão nesses espaços, um “todo indissociável de objetos, odores, 

formas, cores, sons e pessoas que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura 

física determinada [...]”. (Forneiro 1998, p.233).  

Zabalza (1998, p.50) analisa que a Educação Infantil possui as suas 

especificidades em relação aos espaços para o atendimento das crianças pequenas. 

 
 A Educação Infantil possui características muito particulares no que se 
refere à organização do espaço: precisa de espaços amplos, bem 
diferenciados, de fácil acesso e especializados [...]. O espaço acaba 
tornando-se uma condição básica para poder levar adiante muitos outros 
aspectos-chave. (ZABALZA, 1998, p. 50) 

 
 Pensando em espaços para Educação Infantil e tendo em vista as 

necessidades do atendimento nesta etapa, torna-se indispensável uma estrutura 
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física diferenciada para acolher as crianças de 0 a 5 anos.  Esses espaços 

especializados passam a ser ricos em interações e aprendizagens, proporcionando 

diversas possibilidades, configurando-se como um ambiente escolar na medida em 

que nele se estabelecem as diversas relações e interações. 

 

1.3.1 – Espaço escolar enquanto ambiente de aprendizagem 

 

Considerando o espaço escolar como um ambiente de aprendizagem, 

alguns autores, como Rinaldi (2002) e Horn (2004) evidenciam que este tem como 

forte característica o dever de promover as diversas relações e interações. Rinaldi 

(2002) revela a concepção de espaço escolar das instituições de Reggio Emilia7, que 

dialoga de forma coerente com as concepções de Forneiro: 

 
Cada criança é o centro de todo esse sistema de muitas relações [...]. A 
criança é uma protagonista que tenta descobrir e entender as relações, 
conexões e respostas, elaborando suas próprias hipóteses e envolvendo 
outras crianças em suas investigações.  Dada a nossa teoria do que é uma 
criança, é possível entender por que o espaço não pode ser muito estático e 
por que projetamos esse espaço para ser aconchegante, acolhedor, 
estimulante e seguro. O espaço estimula a investigação. É capaz de se 
renovar, de reconhecer as necessidades e a vida das crianças e dos adultos 
que o habitam. [...] O espaço precisa comunicar-se. [...] Dessa maneira o 
espaço é capaz de estabelecer algum tipo de relação entre os outros e nós. 
Isso significa que, quando organizamos os espaços, também estamos 
pensando em uma forma de vida, na quantidade e na qualidade das 
relações e possibilidades. (RINALDI, 2005, p.79) 

 

Horn (2004) também apresenta uma concepção de espaço como ambiente 

de aprendizagem equivalente às concepções de Forneiro e afirma que as crianças 

estabelecem as relações entre o mundo e as pessoas dentro de um espaço físico, 

tendo ele como pano de fundo no qual as emoções estão inseridas, sendo essa 

qualificação que transforma o espaço em ambiente.  

Estas considerações dos autores citados levam a uma reflexão de que os 

espaços para o atendimento em Educação Infantil, na perspectiva de ambientes de 

aprendizagem, devem favorecer e proporcionar as diversas interações, relações e 

encontros. Espaços estáticos e engessados sugerem um empobrecimento dessas 

possibilidades. 

                                                           
7
 Cidade localizada ao norte da Itália. Seu sistema de Educação Municipal voltada para a educação 

da primeira infância tornou-se reconhecido como um dos melhores sistemas de Educação do mundo 
(Edwards, Gandini e Forman, 1999). 



27 
 

 

1.3.2 – A intencionalidade do espaço escolar 

 

A constituição e a organização do espaço escolar trazem consigo uma série 

de significados, como afirma Barbieri (2012, p. 49): “O espaço tem intenção. Ele 

orienta a ação”. Essa concepção sobre a intencionalidade dos ambientes de 

aprendizagem também é apontada por Horn (2004, p.37), quando considera que “o 

ambiente nunca é neutro, pois carrega em sua configuração, como território e lugar, 

signos e símbolos que o habitam.”. 

Também de acordo com Barbosa (2006):  

 
A organização do ambiente traduz uma maneira de compreender a infância, 
de entender seu desenvolvimento e o papel da educação e do educador. As 
diferentes formas de organizar o ambiente para o desenvolvimento de 
atividades de cuidado e educação das crianças pequenas traduzem os 
objetivos, as concepções e as diretrizes que os adultos possuem com 
relação ao futuro das novas gerações e às suas ideias pedagógicas. 
(BARBOSA, 2006, p. 122) 

 

Já Forneiro (1998), compara a organização de uma escola à organização de 

uma casa, onde, ao entrar, percebem-se os gostos e interesses de quem lá reside, 

seja na presença ou ausência de determinados elementos, seja na organização ou 

na decoração dos espaços. Da mesma forma se pode pensar na organização de 

uma escola com seus diversos espaços.  A autora argumenta: 

 
Quando entramos em uma escola, as paredes, os móveis, e a sua 
distribuição, os espaços mortos, as pessoas, a decoração, etc., tudo nos 
fala do tipo de atividades que se realizam, da comunicação entre os alunos 
(as) dos diferentes grupos, das relações com o mundo externo, dos 
interesses dos alunos (as) e dos professores (as). (FORNEIRO, 1998, p. 
232) 

 
É importante deixar claro aqui, que o pensamento de Forneiro (1988) 

explicitado acima, não se relaciona à ideia de comparação da instituição escolar com 

uma casa em termos de funções, mas sim no que se refere às escolhas que 

fazemos no aspecto de organização dos espaços, o que decidimos usar para 

compor nossos ambientes, o que decidimos evitar, etc. Nossas escolhas apontam 

intencionalidades nem sempre explicitas. 

Portanto, de acordo com Barbosa (2006), Horn (2004) e Forneiro (1998) a 

estruturação e organização do espaço são reveladores de concepções de criança, 

de infância e de Educação Infantil, embora, algumas vezes, estejam de forma 

implícita.  
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Vale salientar que a constituição do espaço, enquanto construção 

arquitetônica, também revela concepções de criança, de infância e de educação 

consideradas no tempo histórico o qual a instituição foi pensada e construída. 

 

1.3.3 – O espaço escolar como promotor de desenvolvimento 

 

Alguns autores, citados a seguir, atribuem ao espaço educacional, de forma 

clara, a função de promotor de desenvolvimento, sendo, por vezes, considerado 

como outro educador, conforme afirma Gandini (1999, p.157) ao avaliar a função do 

espaço nas escolas de Reggio Emilia, onde “o ambiente é visto como algo que 

educa a criança; na verdade, ele é considerado o ‘terceiro educador’, juntamente 

com a equipe de dois professores”. 

David e Weinstein (1987, apud Carvalho & Rubiano, 2010) consideram o 

espaço escolar para o atendimento de crianças pequenas como um ambiente de 

aprendizagem, pois o compreendem como um promotor de desenvolvimento infantil, 

e elencam cinco funções dentro dessa perspectiva: promover a identidade pessoal, 

promover o desenvolvimento de competência, promover oportunidades de 

crescimento, promover sensação de segurança e confiança, assim como 

oportunidades para o contato social e a privacidade.  

Na concepção sociointeracionista, o ambiente escolar para Educação 

Infantil, como meio pleno de relações, também é percebido como um promotor do 

desenvolvimento infantil. Destacam-se as ideias de Wallon, discutidas por Galvão 

(2005, p.101), ao afirmar que “[...] percebemos a necessidade de se planejar a 

estruturação do ambiente escolar. Se for estruturado adequadamente, pode 

desempenhar um papel decisivo na promoção do desenvolvimento infantil”. 

Horn (2004, p.18) apresenta e analisa a perspectiva de Vygotsky ao apontar 

que “O meio social também foi para Vygotsky fator preponderante na construção e 

no desenvolvimento dos indivíduos”.   

Carvalho & Rubiano (2010) alertam que, embora haja um crescente 

reconhecimento sobre a influência dos componentes do ambiente no 

desenvolvimento da criança, de forma geral, as características físicas dos espaços 

planejados para elas têm sido negligenciadas, pois se limitam à prerrogativa de que 

o ambiente deve ser rico e estimulante. Afirmam, ainda, que os espaços 

implementados em vários países, incluindo o Brasil, são centrados nos adultos e 
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buscam atender suas necessidades, desconsiderando e empobrecendo sua função 

como promotor do desenvolvimento infantil.  

Portanto, ao resgatar o pensamento de todos esses autores, se quis 

considerar que o espaço de creche, enquanto ambiente de aprendizagem, é 

essencialmente um promotor do desenvolvimento das crianças, porém, sua 

estruturação e organização são fatores determinantes para que possa proporcionar 

experiências e interações, a fim de cumprir esse papel de promotor de 

desenvolvimento. 

 

1.3.4 – Espaço escolar na legislação 

 

No Brasil, existem documentos e publicações oficiais que caracterizam, 

orientam e norteiam a organização e a elaboração dos espaços para as instituições 

de Educação Infantil, tais como: DCNEI (2010), Diretrizes Operacionais para 

Educação Infantil (DOEI, 2000), Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

instituições de Educação Infantil (2006), Manual de Orientação Pedagógica sobre a 

organização do espaço físico, dos brinquedos e materiais para bebês e crianças 

pequenas (MEC, 2012), Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (2009), 

Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais 

das Crianças (2009). Todos esses documentos oficiais trazem o espaço para o 

atendimento de crianças pequenas como um meio de relações e desenvolvimento, 

que deve ser seguro, acolhedor e estimulante. 

Nas Diretrizes Operacionais para a Educação Infantil (2000) encontra-se o 

seguinte texto sobre os espaços na Educação Infantil:  

 
Os espaços físicos das instituições de educação infantil deverão ser 
coerentes com a sua proposta pedagógica, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, e com as normas prescritas pela 
legislação pertinente, referentes à: localização, acesso, segurança, meio 
ambiente, salubridade, higiene, tamanho, luminosidade, ventilação e 
temperatura, de acordo com a diversidade climática regional. (CNE, 2000, 
p.10) 

 

Esse texto traz um indicativo de que os espaços voltados para Educação 

Infantil devem ser planejados e organizados, levando em consideração as 

peculiaridades de cada instituição, quando cita a Proposta Pedagógica, mas em 
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observância com as DCNEI e com a legislação específica que aponta os preceitos 

para a estruturação deles. 

A resolução 05/2009 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que fixa as 

Diretrizes Nacionais Curriculares para Educação Infantil, apresenta em seu artigo 8º, 

as condições necessárias que devem ser asseguradas para o trabalho coletivo e 

para a organização de materiais, espaços e tempos nas instituições de atendimento 

à Educação Infantil. 

Nas DCNEI (2010) o espaço é relacionado à garantia de experiências 

educativas de qualidade e, também, ao direito da criança ter um atendimento que a 

considere na sua integralidade. O texto cita a importância do espaço como facilitador 

das diversas interações que devem acontecer dentro das instituições de Educação 

Infantil, ressaltando as questões sobre o cuidar, tendo em vista a manutenção da 

saúde das crianças.  

No município de Fortaleza, o espaço escolar para crianças pequenas, 

enquanto ambiente de aprendizagem, e sua organização são citados nos 

documentos e publicações oficiais, como a Resolução 02/2010, a Proposta 

Pedagógica de Educação Infantil do Município de Fortaleza (2009) e o caderno “A 

instituição de Educação Infantil”, que faz parte da série Ensinando e Aprendendo, 

elaborado pela Secretaria de Educação Básica do Ceará (SEDUC, 2000). 

 A Resolução 02/2010 do CME de Fortaleza, no que se refere ao artigo 29, 

que traz as normatizações sobre aspectos da infraestrutura das instituições voltadas 

para o atendimento em Educação Infantil, apresenta: 

 
Os espaços físicos, os materiais e equipamentos das instituições de 
Educação Infantil, sendo indicadores importantes para a definição de 
práticas educativas de qualidade, devem respeitar as necessidades de 
saúde, alimentação, proteção, descanso, interação, conforto, higiene, 
aprendizagens e aconchego, características das crianças de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos, e visar à execução da Proposta Pedagógica adotada. (CME, 
2010) 
 

O texto do CME citado acima deixa claro o reconhecimento de algumas 

especificidades estruturais e organizacionais para o atendimento de crianças na 

faixa etária de 0 e 3 anos, acolhidas pela creche, quando, no Art.32, apresenta as 

orientações direcionadas ao seu repouso, higiene, saúde, segurança e alimentação, 

atentando para fatores como o compromisso com sua pouca autonomia e o 

atendimento integral a elas destinado. 
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Art.32. As instituições de Educação Infantil, que atendem a faixa etária de 0 
(zero) a 3 (três) anos, em período integral, devem também dispor de: 
I – dormitórios com berços de uso individual, assegurada a distância entre 
um e outro e em relação à parede de, no mínimo, 50 cm (cinquenta), para o 
atendimento dos bebês; 
II – salas para repouso das demais crianças, providas de colchonetes 
cobertos com napa e forrados com tecido, de tamanhos apropriados para 
cada faixa etária; [...] 
IV – espaço adequado para o banho das crianças, contendo piso 
antiderrapante e chuveiros em número suficiente, bem como cadeira para 
banho das crianças com deficiências; [...] 
VII – espaço específico para o banho de sol das crianças; 
VIII – lavanderia ou serviço equivalente para limpeza exclusiva do vestuário 
e das roupas de cama e de banho das crianças; 
IX – prateleiras e/ou armários para a guarda das fraldas, do vestuário, das 
roupas de cama e banho das crianças, preservando a higiene individual; 
X – bancadas para a guarda de brinquedos e materiais utilizados pelas 
crianças, dispostos de modo acessível. (CME, 2010) 
 

Quanto a isto, Barbosa (2006) ressalta que a organização dos espaços para o 

atendimento de crianças pequenas é ainda mais importante se considerarmos que 

elas permanecem por uma longa jornada diária nesses espaços. Fato que, 

especificamente em Fortaleza, as crianças matriculadas em creches publicas, de até 

dois anos8, permanecem em média, por 10 horas diárias nessas instituições.  

Tendo em vista as reflexões colocadas sobre as funções e contribuições do 

espaço para o desenvolvimento da criança, é fundamental trazer para a discussão o 

professor, mediador que age diretamente nesses espaços escolares.  

 

 1.4  Pensando nas ações: O Professor e o ambiente de aprendizagem   

 

Conforme afirmado anteriormente, o professor na Educação Infantil assume 

um papel de organizador do ambiente de aprendizagem. Suas ações estão repletas 

de intencionalidade, imprimindo suas concepções, não apenas na sua prática 

pedagógica propriamente dita, mas também em todo o ambiente de aprendizagem. 

Oliveira (1998) aponta a influência das concepções de criança e Educação 

Infantil implícitas na ação do professor para organizar e estruturar esses ambientes 

de aprendizagem: 

 
[...] as concepções que o professor tem sobre as capacidades da criança 
em cada idade e os objetivos que seleciona para seu desenvolvimento vão 
influir não apenas em sua forma de estabelecer relações com a criança 

                                                           
8
  Questão abordada com maior profundidade no Capítulo 2 desta pesquisa. 



32 
 

 

como também na maneira como organiza o ambiente em que esta se 
encontra (OLIVEIRA, 1988, p.89) 
 

Esta influência, ressaltada pela autora, fornece elementos para que se possa 

pensar que o professor é um personagem fundamental na estruturação desses 

espaços, tendo em vista que as suas escolhas em relação à organização deste 

interfere diretamente na qualidade e quantidade de experiências possibilitadas às 

crianças. 

Sobre a organização dos espaços, Forneiro (1998) apresenta ideias 

semelhantes às de Oliveira (1998). Para a autora, a organização do espaço 

enquanto ambiente de aprendizagem está relacionada às concepções da professora 

sobre a função do espaço escolar no desenvolvimento da criança, concepções de 

criança, infância, aprendizagem e Educação Infantil.  

 
Se eu considero que as crianças são os verdadeiros protagonistas da sua 
aprendizagem, que aprendem a partir da manipulação e da experimentação, 
ativa da realidade e através das descobertas pessoais; se, além disso, 
entendo que ”os outros” também são uma fonte importante de 
conhecimento, tudo isso terá reflexos na organização de minha sala de 
aula: tendo espaços para o trabalho em pequenos grupos, distribuindo o 
mobiliário e os materiais para que as crianças tenham autonomia e 
“enchendo” o espaço de materiais que despertem o interesse infantil para 
manipular, experimentar e descobrir. (FORNEIRO, 1998, p.250) 
 

Vale ressaltar que a organização do espaço poderá ser determinante para 

que este se torne promotor ou inibidor de desenvolvimento infantil.  Portanto, ao 

organizá-lo, o professor deverá ter clareza sobre quais intenções educativas deseja 

concretizar.  

Após definir suas intenções educativas e organizar o espaço escolar, 

considerando-o como um importante equipamento para a aprendizagem, Forneiro 

(1998) sugere que o professor seja um observador reflexivo, e que analise e avalie 

se o ambiente organizado está respondendo de maneira eficaz às necessidades das 

crianças e às suas intenções educativas. Caso encontre pontos negativos e de 

divergência, deverá planejar uma reorganização do ambiente.  

Zabalza (1998) considera o espaço escolar como um componente básico do 

discurso pedagógico do professor, mas salienta que ele também pode influenciar na 

sua qualidade de vida.  Para o autor, a qualidade de vida dos professores da 

Educação Infantil e a qualidade do seu trabalho estão diretamente relacionadas à 

qualidade dos espaços oferecidos para o atendimento desse nível de educação, 

afetando, consequentemente, as crianças.  
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Sendo assim, apresenta-se em seguida, a metodologia utilizada no 

desenvolvimento desta pesquisa, bem como as estratégias para a coleta de dados, 

o locus e os sujeitos pesquisados, ressaltando que as contribuições dos estudiosos 

acima citados, servirão de subsidio para as discussões posteriores em relação ao 

material colhido em campo.  
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CAPÍTULO 2 - DO PENSAMENTO À AÇÃO: A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo, serão apresentadas as estratégias e o caminho metodológico 

percorrido durante a realização desta pesquisa. Para tal, é importante compreender 

alguns aspectos sobre a abordagem metodológica utilizada para o seu 

desenvolvimento, o lócus e os sujeitos pesquisados, bem como uma breve 

contextualização histórica da política de Educação Infantil do município de Fortaleza. 

 

2.1  A abordagem metodológica 

 

Conforme Minayo (2011), a pesquisa social trata de um nível de realidade que 

não pode ou não deveria ser quantificado, pois trabalha com um universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. A 

abordagem qualitativa tem como objetos de pesquisa, o universo da produção 

humana, representações e intencionalidades, que dificilmente poderiam ser 

traduzidos em números e indicadores de quantidade.  

Tendo como maior fonte de dados o ambiente natural da investigação e o 

investigador como o instrumento principal, esta pesquisa, em suas características, 

aponta o delinear da mesma através de um cunho qualitativo. 

  
A abordagem qualitativa realiza uma aproximação fundamental e de 
intimidade entre sujeitos e objeto, uma vez que ambos são da mesma 
natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos 
dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações tornam-
se mais significativas. (MINAYO E SANCHES, 1993.p.244) 
 

A pesquisa em questão configura-se também como um estudo de caso 

comparativo, uma vez que foram escolhidas duas instituições9, selecionadas 

especificamente de acordo com as características que as diferenciam. Segundo Yin 

(2001, p. 17) o estudo de caso “(...) investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e seu contexto no mundo real”. De acordo com Godoy (1995, p.25) o 

estudo de caso tem como objetivo analisar um ambiente, um sujeito ou uma situação 

particular. 

                                                           
9
 Descritas no lócus da pesquisa. 
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Em consonância com pesquisa qualitativa, a observação e as entrevistas foram 

eleitas como estratégias de coleta de dados mais adequadas para a investigação na 

qual esse trabalho se propõe. A observação torna-se adequada, pois possibilita um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado, o que 

apresenta uma série de vantagens. (Lüdke & André, 1986).  

Os autores citados acima justificam a importância da presença do 

pesquisador, enquanto observador, no ambiente escolhido para a investigação, 

quando argumentam que: “Na medida em que o observador acompanha in loco as 

experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto 

é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias 

ações”. (Lüdke & André, 1986, p. 26)  

A observação realizada foi do tipo não-participante, quando o pesquisador 

atua apenas como espectador atento. Para Godoy (1995, p.27), a observação não-

participante acontece quando “baseado nos objetivos da pesquisa e num roteiro de 

observação, o investigador procura ver e registrar o máximo de ocorrências que 

interessam ao seu trabalho”.  

Foram escolhidas duas instituições10, as visitas para observação foram 

planejadas semanalmente, constituindo uma rotina de, aproximadamente, três 

semanas, conforme dias e horários estabelecidos e ajustados pelo pesquisador, de 

acordo com a necessidade da pesquisa.  Durante a observação foram adotados um 

roteiro de observação11 e um diário de campo. 

Para a elaboração do roteiro de observação, utilizou-se da discussão 

apresentada por Forneiro (1998, p.229) sobre “A organização dos espaços na 

Educação Infantil” e dos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil (MEC, 2006), pontuando alguns itens a serem observados e, 

posteriormente, registrados no diário de campo.  

As observações aconteceram em dias letivos comuns, uma ou duas vezes por 

semana, no horário de atendimento às crianças (Das 7h às 17h, com uma parada 

para almoço no período de 11h20 a 12h30), porém, foi reservado um dia para 

observar o espaço no horário anterior à chegada das crianças, por volta de 6h30 da 

manhã. Dessa maneira, pôde-se ver como aquele espaço ia se constituindo, 

                                                           
10

 Especificadas no Lócus da pesquisa 

11
 Apresentado no Apêndice A. 
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mediante as ações dos educadores para receber as crianças. Foram, ao todo, três 

dias destinados apenas para a observação em cada Instituição. 

Manter o papel apenas de observador não foi simples, pois constantemente 

as crianças faziam perguntas, convidavam para brincar, para comer, etc. Dessa 

forma, é interessante que o espectador, no intuito de não atrapalhar a rotina da 

instituição e diminuir as alterações de comportamento, por conta da observação, em 

especial nas salas de aula, realize uma observação reservando certa distância, de 

preferência, do lado de fora das salas.  

Essa opção foi mais eficaz em um dos Centros de Educação Infantil (CEI) 12 

pesquisados, pois a estrutura, com as paredes baixas, favoreceu a visualização do 

interior das salas. No outro CEI, a estrutura com paredes inteiras dificultou a 

observação. As portas das salas ficavam sempre fechadas e não era agradável ficar 

olhando através dos cobogós13. Foi necessário entrar nas salas em alguns 

momentos. 

Segundo Gil (1987), a presença do pesquisador, enquanto observador, 

poderá influenciar no comportamento dos sujeitos observados:  

 
O principal inconveniente da observação está em que a presença do 
pesquisador pode provocar alterações no comportamento dos observados, 
destruindo a espontaneidade dos mesmos e produzindo resultados pouco 
confiáveis. [...] Por essa razão é que a observação, enquanto técnica de 
pesquisa, pode adotar modalidades diversas, sobretudo em função dos 
meios utilizados e do grau de participação do pesquisador. (GIL, 1987, 
p.105) 

 

Bogdan & Biklen (1994, p. 129) também analisaram a interferência do 

observador dentro de uma sala de aula, ao afirmarem que “enquanto que muitos 

professores acham os observadores não perturbadores e um elemento adicional 

interessante para a sua aula, outros sugerem que pode ser desgastante ter 

constantemente alguém a observá-los”.  

 Já a entrevista como uma técnica de coleta de informações, de acordo com 

Gil (1987, p.114), possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social, sendo considerada uma técnica muito eficiente para a 

                                                           
12

 Os Centros de Educação Infantil (CEIs), no Município de Fortaleza, são voltados para o 
atendimento de crianças na faixa etária de 1 a 5 anos. 

13
 Cobogó é a denominação dada a elementos vazados, normalmente feitos de cimento, que 

completam paredes e muros para possibilitar maior ventilação e luminosidade no interior de um 
imóvel. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muro


37 
 

 

obtenção de elementos em profundidade acerca do comportamento humano. Sendo 

assim, a aplicação da entrevista configurou-se como um instrumento importante para 

a investigação.      

  Optou-se pela entrevista semiestruturada, pois a mesma apresenta tanto 

questões fechadas, que permitem uma melhor sistematização dos dados, quanto 

questões abertas, as quais apresentam pouca estruturação e permitem ao 

entrevistado discorrer de forma livre sobre as questões levantadas pelo 

entrevistador-pesquisador.  Segundo Lüdke & André (1986), os esquemas mais 

livres de entrevista, com menos estruturação, são as formas mais adequadas para a 

pesquisa em educação, pois permitem uma abordagem mais flexível e conveniente 

ao entrevistado. Bogdan & Biklen (1994) também complementam esta ideia ao 

afirmarem que a entrevista semiestruturada permite a obtenção de dados 

comparáveis entre os vários sujeitos. 

 Nesta pesquisa, foram realizadas dezoito entrevistas com as professoras de 

cada instituição pesquisada. As entrevistas aconteceram dentro das instituições, 

autorizadas pelas Coordenadoras, por um tempo determinado, entre 20 e 30 

minutos, no qual cada professora saia da sala de aula, deixando-a com as Auxiliares 

Educacionais14. O momento da saída para a entrevista era escolhido pela 

professora, de acordo com a rotina da sua sala. 

As entrevistas aconteceram de forma individual, porém, uma delas, aconteceu 

na sala dos professores, o que proporcionou o encontro de duas professoras, de 

modo que, em alguns momentos, elas trocaram ideias sobre as perguntas feitas.  

De uma forma geral, é possível apontar pontos negativos e pontos positivos 

nessa técnica de coleta de dados adotada. Por exemplo, duas professoras 

solicitaram que não fosse usado o gravador, afirmando não se sentirem à vontade, 

mas concordaram em participar da entrevista. Dessa forma, as falas foram anotadas 

no Diário de Campo. 

Na primeira visita a cada um dos CEIs foram levados: uma carta expedida 

pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), o Projeto de Pesquisa e uma carta da 

Coordenação do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, 

expedida pela Universidade Federal de Fortaleza (UFC), e os Termos de 

                                                           
14

 No município de Fortaleza, para cada turma de creche que atende de 1 a 3 anos, é designado um 

profissional terceirizado que possui a denominação de Auxiliar Educacional, que tem como atribuição 
auxiliar o professor nas ações de cuidar e educar de acordo com a rotina de cada instituição. 
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Consentimento Livre e Esclarecido para os entrevistados, assinados pela 

pesquisadora.   Ao solicitar a permissão para pesquisar o espaço, as Coordenadoras 

concordaram em mostrar a estrutura dos CEIs e se colocaram disponíveis para 

ajudar.   

Por princípios éticos, inerentes à atividade de pesquisa, tendo em vista 

preservar a identidade das instituições, assim como de seus profissionais e crianças, 

foram utilizados nomes fictícios para diferenciar as duas instituições, as quais se 

chamarão ao longo da pesquisa de: CEI “Girassol” e CEI “Catavento”. 

No CEI Girassol, em especial, a Coordenadora fez uma breve apresentação 

para as professoras, permitindo que fosse falado sobre a pesquisa e sobre a 

colaboração necessária para a realização da mesma, através de entrevistas. Essa 

postura da gestora facilitou a interação com as professoras.  Já no CEI Catavento, a 

apresentação foi feita diretamente às professoras, uma a uma, sem a mediação da 

Coordenadora Pedagógica, explicando do que se tratava a pesquisa. 

 Como ponto positivo se pode citar a disponibilidade das professoras, pois a 

maioria apresentou uma postura colaborativa, mesmo que existisse alguma 

dificuldade para a realização da entrevista, como foi o caso da entrevista com duas 

professoras no CEI Girassol. Na ocasião combinada, as auxiliares educacionais 

haviam faltado ao trabalho, fato que impediu a saída das professoras da sala, 

porém, as mesmas se organizaram de forma a encontrar um período na rotina para 

que pudessem fazer a entrevista. Dessa forma, essas duas entrevistas foram 

realizadas na sala de aula, e em uma delas, a professora estava com as crianças, 

em um momento de brincadeira livre. 

 Como dificuldade, destaca-se o barulho da instituição, no caso do CEI 

Girassol.  Embora a maioria das professoras tenha sido entrevistada na sala da 

coordenação, o barulho, vindo do CEI e também do parque da escola, ao lado, 

atrapalhava. Outra dificuldade encontrada, em ambas as instituições, foi adequar os 

dias e horários reservados para a pesquisa com os dias e horários os quais as 

professoras estavam presentes nos CEIs, pois nas semanas que havia formação 

continuada15 algumas professoras não iam ao CEI. O fato de ter professoras com 

                                                           
15

 Na PMF há um ciclo de Formação continuada para os Professores da Educação Infantil, que 
acontece através de dois encontros mensais, em um espaço determinado para cada SER. As 
professoras devem participar da Formação nos dias previstos que correspondem a um período em 
que está dentro da carga horária destinada às suas atividades fora da sala de aula. 
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horário reduzido e professoras com carga horária dividida em mais de uma escola, 

em especial as PRBs16, fez com que a quantidade de visitas planejadas às 

instituições fosse ampliada para que todas pudessem ser entrevistadas.  

 Ao saberem que a pesquisa seria realizada por uma professora que também 

trabalhava em CEI, a mudança de comportamento das professoras das duas 

instituições foi notória, pois pareciam sentir-se mais seguras e relaxadas. 

Percebendo isso, depois das três primeiras entrevistas, essa identificação passou a 

ser realizada no momento em que se combinava a entrevista, considerando-se que 

isso gerou uma boa aceitação por parte do grupo. 

 

2.2 Uma perspectiva histórica da Rede Municipal Educação Infantil de 

Fortaleza: entendendo o contexto das instituições municipais. 

 

 Para uma melhor compreensão sobre os pensamentos e concepções que 

embasavam o momento político no qual os CEIs “Girassol” e “Catavento” surgiram, é 

interessante apresentar uma breve exposição sobre esse percurso na esfera 

municipal. Para essa caminhada pela trajetória da Educação Infantil no município de 

Fortaleza, serão utilizados como referência os estudos de PINHO (2014), COSTA 

(2002) e LEITE (2013). 

A trajetória da Educação Infantil no Município de Fortaleza não é diferente do 

contexto do país e passou por muitas mudanças.  Até o ano de 1997, o atendimento 

à Educação Infantil no Município era vinculado à Secretaria de Educação e 

Secretaria de Trabalho e Ação Social. Pinho (2014, p.83) afirma haver uma 

diferença entre o atendimento para a pré-escola e a creche, e aponta que “os 

serviços de creches eram realizados, quase em sua totalidade, por redes 

conveniadas com entidades comunitárias”. 

Algumas creches eram vinculadas ao Governo do Estado, mas no ano de 

2000, após a municipalização da Assistência Social, a administração das 36 creches 

                                                           
16

  Na Educação Infantil no Município de Fortaleza o Professor Regente B é lotado em 3 (três) turmas 
ou mais, dessa forma a gestão garante 1/3 de planejamento para todos os professores de cada 
instituição, conforme prevê a Lei 11.738/2008. O Professor Regente A é o professor titular da sala, 
lotado em uma turma, no caso da Educação Infantil. 
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passou a ser de responsabilidade da gestão municipal. Embora ficando sobre a 

responsabilidade do município, o gerenciamento dessas unidades de atendimento à 

faixa etária de creche não era completamente assumido pela Prefeitura. A maior 

parte dessas instituições era comunitária, ligadas a associações de bairro e suas 

estruturas apresentavam péssimas condições de funcionamento (Costa, 2002). 

Ainda de acordo com Costa (2002), no ano de 2000 foi realizada uma 

pesquisa diagnóstica em 70 instituições que ofereciam atendimento na faixa etária 

da Educação Infantil. Essa ação, encabeçada por técnicas em Educação e pelas 

SERs, pretendia avaliar as condições das estruturas físicas dos espaços nos quais 

as crianças estavam sendo atendidas. Como resultado, surgiu o Relatório da 

Pesquisa da Avaliação das Unidades Escolares que atendem a Educação Infantil – 

04 a 06 anos na Rede de Ensino Municipal de Fortaleza. Neste relatório são 

apontadas as seguintes questões: 

 
O mencionado relatório indicou que as escolas que atendiam crianças 
pequenas, na sua grande maioria, funcionavam sem as devidas condições, 
com precárias instalações físicas, escassez de material pedagógico, 
brinquedos e parques infantis, além de não contarem com um 
acompanhamento adequado por parte dos técnicos da SER. (COSTA, 

2002) 
 

Pinho (2014, p.87) afirma que “dessa pesquisa resultou a criação de 16 CEIs, 

que não foram construídos, mas adaptados para o atendimento”. Embora tenha 

havido a preocupação de diagnosticar e apontar questões relativas às Instituições 

para o atendimento em Educação Infantil, o resultado dessa pesquisa revelou a 

pouca atenção destinada à educação das crianças pequenas. 

Em 2002, o município passou por mais uma reforma administrativa, na qual, 

através do Decreto Nº 11.108/2002, ocasionou mudanças importantes no que se 

refere à Educação. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) foi 

dividida, compondo outras duas secretarias: a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

e a Secretaria de Educação e Assistência Social (SEDAS), desvinculando a 

educação da área da saúde, mas ainda deixando-a caminhar junto à Assistência 

Social (Pinho, 2014).  

De acordo com Leite (2013): 

 
Naquele ano foram inauguradas cinquenta creches, com o intuito de ampliar 
o atendimento às crianças. Estas creches foram distribuídas nas seis SER, 
com o mesmo padrão de construção, para o atendimento de oitenta 
crianças de 1 a 3 anos. Todas essas creches [...] foram entregues para 
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serem gerenciadas por associações comunitárias, com recursos municipais. 
(LEITE, 2013, p.45) 

 

Essas creches, segundo Pinho (2014), possuíam estrutura física padronizada 

e contavam com cozinha, sala para coordenação, depósito de alimentação e 

almoxarifado, banheiros para funcionários, banheiros com chuveiros e adaptados à 

faixa etária das crianças, além de um amplo galpão aberto para a realização do 

atendimento a elas.  Como delimitação de espaços, para agrupar as crianças em 

turmas, foram instaladas as divisórias de PVC, com baixa medida na frente e ao 

fundo do espaço, estrutura correspondente a que foi descrita quando identificado o 

CEI Girassol.  

No ano de 2005, uma nova gestão assumiu a Prefeitura, encontrando muitas 

pendências relativas à Educação Infantil, em especial às creches conveniadas. 

Como proposta para solucionar inúmeras questões, foi sugerida a municipalização 

dessas instituições de atendimento às crianças pequenas, visando à ampliação da 

rede e a qualificação do atendimento. Por meio de um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), foram colocadas diversas cláusulas e obrigações para o município, 

tendo em vista atingir as metas então propostas naquele documento. Nesse período, 

alguns convênios com entidades comunitárias, para o gerenciamento das creches, 

foram renovados e foi aberto o credenciamento de entidades para firmar novos 

convênios.  

As creches conveniadas, alguns meses depois, voltaram ao centro das 

discussões. Problemas como inadimplência e prestação de contas, afetavam 

diretamente o seu funcionamento. Foi retomada, então, a discussão com as 

entidades da sociedade e formalizou-se um novo aditamento ao TAC. 

Entre as diversas questões colocadas no novo aditamento, estava a 

regularização do sistema de atendimento em creches, através do processo de 

municipalização, que deveria acontecer de forma gradativa (Pinho, 2014). 

Percebe-se que, a partir desse momento, a Educação Infantil, em especial a 

creche, recebeu maior atenção no que se refere à busca de um atendimento de boa 

qualidade, inclusive na questão de sua estrutura física.  Pinho (2014) analisa as 

consequências da municipalização das creches: 

 
O processo de municipalização das creches trouxe demandas como a 
necessidade de professores, coordenadores pedagógicos e funcionários de 
apoio; material didático e de higiene pessoal específico à faixa etária; além 
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de mobiliário e equipamentos, conforme informações da Coordenação de 
Educação Infantil (COEI), da SME. (PINHO, 2014, p.100) 
 

No ano de 2007, aconteceu mais uma reforma administrativa e com ela o 

desmembramento de Secretarias do município, quando foram criadas a Secretaria 

Municipal de Assistência Social (Semas) e a Secretaria Municipal de Educação 

(SME), que acolheu toda a educação municipal, oportunizando uma maior 

autonomia para decisões referentes à educação. Dentro da SME foi criada a 

Coordenadoria de Educação Infantil (COEI), tendo como objetivo administrar 

creches e pré-escolas, atendendo a faixa etária de 0 a 6 anos, e estabelecer 

padrões de qualidade para o atendimento (Leite, 2013). Com a criação de uma 

Secretaria específica para assuntos relacionados à educação, a Educação Infantil 

ganhou mais espaço e atenção por parte das equipes de apoio à gestão municipal.  

De acordo com Pinho (2014) 

 
Ao término de 2008, a SME havia cumprido 18,96% a mais da meta 
estabelecida pelo TAC no que se refere à municipalização do atendimento 
em creches. Além das 58 unidades previstas para a municipalização [...], 
houve um acréscimo de 11 creches, perfazendo um total de 69 unidades. 
Isso significava que, cada vez mais, o atendimento realizado em espaços 
inadequados vinha sendo reduzido, restando apenas 28,12% das creches 
gerenciadas através de convênio. (PINHO, 2014, p.101) 

 

Com o processo de municipalização acontecendo, o número de espaços 

inadequados utilizados para o atendimento na faixa etária de 1 a 3 anos foi reduzido 

gradativamente. Porém, nos anos de 2008 e 2009, enquanto deveria estar 

avançando no processo de municipalização das unidades conveniadas que já 

existiam, o município foi obrigado a retomar e formalizar novos convênios para 

solucionar questões emergenciais, pois o Estado havia declarado o afastamento 

total sobre as responsabilidades relacionadas às creches. 

Paralelo a este processo de absorção da demanda atendida pelo Estado, 

também ocorreram outras ações na Educação Infantil, como a construção de novos 

CEIs, como foi o caso do CEI Catavento, e a reforma das instituições já existentes.  

Sobre a manutenção desses espaços, Pinho (2014) analisa: 

 
A SME divulga que, no período de 2006 a 2012, desenvolveu um programa 
de manutenção e adequação dos prédios que atendem crianças em turmas 
de Educação Infantil, especificamente em prédios pertencentes ao 
patrimônio municipal. (PINHO, 2014, p.107) 
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Dentro desse contexto, as creches passaram por reformas. As instituições 

construídas em 2002, que possuíam as divisórias de PVC, tiveram esse material 

substituído por paredes revestidas, dando uma melhor configuração às salas de 

aula. O espaço destinado ao pátio foi diminuído para uma pequena ampliação nas 

salas de aula. As paredes na frente e ao fundo das salas permaneceram baixas, 

como estavam instaladas as divisórias de PVC. Apesar da reforma, os prédios 

mantiveram as suas características originais.  

Já as estruturas construídas após o ano de 2005, “seguiram as orientações 

de organização dos seus espaços, conforme o documento do MEC que trata sobre 

os padrões mínimos de qualidade exigidos para esses espaços” (Pinho, 2014. p. 

108).  Essas novas estruturas contam com salas maiores, com paredes completas, 

mas que preservam a visibilidade para a área externa, através de cobogós. Há 

banheiros dentro das salas e também banheiros externos para as crianças, além de 

uma área em comum, caracterizada como um pátio para possíveis atividades com 

todas as crianças, parquinho, refeitório, cozinha, sala da Coordenação, sala para 

professores e banheiros para os funcionários, sendo essa a estrutura padrão de 

construção até o final do ano de 2012, que marcou a transição de uma gestão 

municipal para outra, como será visto a seguir. 

Essa nova forma de infraestrutura dada às instituições para o atendimento 

das crianças pequenas, foi revelando novas concepções de criança, infância e de 

Educação Infantil, evidenciando uma estreita relação entre a política educacional 

vigente no município e as construções de espaços voltadas para essa etapa de 

ensino.  

 

2.2.1 O atual contexto da Educação Infantil no Município de Fortaleza 

 

Em 2013, as eleições colocaram uma nova gestão à frente da Prefeitura de 

Fortaleza, que retomou a negociação em relação aos convênios, com a perspectiva 

de ampliar o atendimento da rede municipal da faixa etária da Educação Infantil, de 

forma que, em poucos meses, firmou novos 46 convênios. 

Atualmente, o cenário da Educação Infantil tem um total de 56 creches 

conveniadas, que atendem crianças de 1 a 3 anos, e 120 Centros de Educação 

Infantil (CEI), que atendem a faixa etária entre 1 e 5 anos, variando as turmas, de 

acordo com a demanda anual. As Instituições que oferecem esse atendimento são 
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de diferentes estruturas físicas, correspondendo a diferentes períodos, conforme foi 

relatado no decorrer desse breve resgate histórico.  

Uma importante questão a ser discutida é a mudança no atendimento às 

turmas de crianças na faixa etária de três anos, correspondente ao Infantil III. Com a 

justificativa de ampliar o atendimento para as crianças dessa idade, a gestão 

municipal decidiu reduzir a permanência diária delas nas creches, modificando o 

atendimento integral, de 10 horas por dia, para o atendimento parcial de 4 horas 

diárias. Essa medida foi considerada um retrocesso nos direitos da criança e para a 

Educação Infantil, como um todo, e na perspectiva do funcionamento da creche, 

esse tipo de atendimento gera novas questões para as instituições.  

Uma das professoras pesquisadas, regente de uma turma de Infantil III, 

aponta a dificuldade de manter as duas modalidades de atendimento dentro da 

estrutura do CEI Girassol, uma vez que a rotina das turmas integrais e parciais 

sugere uma reorganização geral na rotina da instituição. 

 
O que eu acho de incômodo aqui é não ter nenhum outro espaço pra eu 
receber meus alunos quando eles chegam. Eu fico o tempo todo pedindo 
pra fazer silêncio porque os outros estão dormindo. Isso é mesmo que 
matar! Eu fico pedindo, mas aqui dentro (silêncio) como é que pode? Como 
é que eu peço para crianças de três anos, quatro anos fazerem silêncio, se 
elas estão chegando, compartilhando novidades, compartilhando as coisas, 
mas não podem porque os outros estão dormindo?  Ai eu falo, ‘Gente, os 
bebês estão dormindo!’. Eu acho que isso aí é o pior de tudo, se você me 
perguntar, dessa estrutura, é eu ter que mandar esses alunos falarem baixo. 
(Professora 5, CEI Girassol) 

 

 Segundo outra professora as questões trazidas por essa mudança de 

funcionamento, influenciam, inclusive, na rotina das outras turmas, pois “depois que 

começou a funcionar os dois turnos, aí o barulho da entrada dos outros atrapalha [...] 

é uma dificuldade, mas a gente se adapta e trabalha da melhor forma possível.” 

(Professora 6), apresentando assim as dificuldades das turmas integrais frente a 

essas mudanças. 

 No CEI Catavento, as professoras também apontaram algumas questões 

em relação a essa mudança no atendimento das turmas de Infantil III e relataram a 

adaptação na organização do espaço realizada como solução para o barulho 

ocasionado pela chegada das crianças à instituição no período da tarde, enquanto 

as outras turmas estão no repouso. Foi estipulada uma mudança, em que se 

colocou a turma do Infantil III na terceira sala, por ficar no centro do pátio, de forma 
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que é possível evitar o trânsito de pessoas em frente às outras salas, resguardando 

tranquilidade ao repouso dos menores. 

 É importante salientar que os fatos discorridos refletem a importância de se 

discutir a relação entre definição de políticas e organização dos espaços, 

observando que fatores como esses podem interferir na boa qualidade do 

atendimento da instituição. Daí justifica-se o resgate descrito anteriormente, quando 

se percebe uma mudança na forma de construção e estruturação dos espaços como 

reveladora de novas concepções. 

 

2.3 Delineando o lócus da pesquisa 

   

A pesquisa em questão sugere a necessidade de o pesquisador ir a campo 

para buscar dados e informações nas instituições escolares.  Portanto, como 

ambiente de investigação, foram selecionadas duas instituições públicas do 

Município de Fortaleza, que acolhem crianças na faixa etária de Educação Infantil. 

São dois Centros de Educação Infantil (CEI), que este ano, terão atendimento 

apenas da faixa de creche (1 a 3 anos), embora, enquanto CEI, possam atender 

toda a faixa etária que compreende a Educação Infantil. 

A escolha específica dessas duas instituições deu-se pelo fato de contarem 

com estruturas físicas construídas e pensadas em diferentes momentos políticos do 

município, conforme será explicitado adiante, configurando-se, assim, como um 

aspecto interessante também para comparação.  Outro fator determinante para essa 

escolha foi a localização. Ambas as instituições estão no limite administrativo da 

Secretaria Executiva Regional (SER IV) 17, favorecendo a visitação para a aplicação 

da pesquisa por ser a mesma ambiência da pesquisadora. 

As instituições escolhidas, embora localizadas na SER IV, não estão muito 

próximas geograficamente e atendem a comunidades diferentes.  Conforme dados 

da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), a SER IV foi inaugurada em 25 de abril 

de 1997 e, atualmente, atende 22 bairros. Em seu parque escolar, atualmente, 

                                                           
17

  Segundo PINHO (2014), em 1997 o Município de Fortaleza passou por uma reforma 
administrativa, que dividiu a cidade em seis Secretarias Executivas Regionais, descentralizando 
assim a gestão. Em cada Secretaria Executiva Regional, foram criados os distritos que acompanham 
as políticas publicas relativas à saúde, educação, assistência social, cultura, lazer, esporte e outras 
ações sociais, dando apoio à gestão. 



46 
 

 

possui 25 unidades de CEI, além de seis unidades conveniadas para o atendimento 

à Educação Infantil, que recebem crianças de 1(um) a 3 (três) anos. 

 A seguir, serão apresentados alguns aspectos específicos relacionados à 

estrutura, funcionamento e atendimento de cada uma das duas instituições que 

constituem o lócus dessa pesquisa. 

 

2.3.1 Por dentro das Instituições: CEI Girassol e CEI Catavento 

 

O “CEI Girassol” foi construído pelo município de Fortaleza no ano de 2003 e 

entregue para a comunidade na perspectiva de ser uma creche comunitária18, gerida 

através da parceria entre a gestão municipal e uma entidade comunitária. 

Permaneceu com essa forma de administração por 4 (quatro) anos e, em 2007, foi 

municipalizada19, passando também por uma reforma na sua estrutura física, sendo 

reinaugurada no ano de 2008. 

Sua estrutura original possuía uma área livre, localizada na parte central do 

prédio, e as delimitações dos espaços como salas de aula, refeitório e pátio eram 

feitas com divisórias de PVC20.  As salas de aula possuíam as divisórias do fundo e 

da frente em uma medida baixa, favorecendo a visibilidade das ações dos adultos 

que se encontravam dentro desses espaços. Essa estrutura tornou-se padrão para 

as construções dos espaços para atendimento em Educação Infantil do período. 

Durante a reforma física, em 2007, as divisórias foram substituídas por paredes de 

alvenaria, seguindo o mesmo padrão de altura que havia anteriormente. 

Atualmente, o espaço do CEI Girassol é composto por quatro salas, com 

paredes baixas, que possuem mesas coletivas, ventiladores de parede e teto sem 

forro; um pátio coberto, localizado na parte central, cozinha, sala de coordenação, 

brinquedoteca, dois banheiros de adultos, um banheiro para crianças, parque de 

                                                           
18

 Equipamento gerido por uma associação comunitária, a qual mantém convênio(s) com órgãos 

governamentais ou não governamentais, sendo que as professoras e demais funcionários têm vínculo 
empregatício com a associação comunitária.  (CRUZ, 2001.p.49) 

19
 O processo de municipalização das creches, no município de Fortaleza, deu-se através da 

administração destas instituições diretamente pelo poder público municipal e o cancelamento dos 
convênios de subvenção social com as entidades comunitárias. 

20
 Tipo de material plástico amplamente aplicado em materiais do uso cotidiano e em setores da 

construção civil (divisórias, canos, conexões, fios, etc.). 
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areia na parte da frente, situado nas laterais correspondentes à rampa de entrada, e 

área livre cimentada e descoberta nas laterais das salas de aula. 

Localizada no bairro Itaperi, atende também às comunidades circunvizinhas, 

como Serrinha, Vila Betânia e Parque Dois irmãos. O CEI Girassol é vinculado a 

uma Escola Municipal, como sua patrimonial21, situada em sua lateral, porém, com 

entrada, saída e rotina independente.  

Embora tenham autonomia para decisões pedagógicas, o CEI Girassol, assim 

como os outros CEIs do Município de Fortaleza, é subordinado administrativa e 

financeiramente à Escola Patrimonial, que possui na sua equipe um Diretor Geral e 

um Conselho Escolar, que recebem e repassam as verbas destinadas a cada 

unidade, bem como conduzem as questões administrativas mais amplas. 

Em relação ao atendimento, o CEI Girassol conta, atualmente, com 93 

crianças matriculadas nas turmas de infantil I, Infantil II e Infantil III, estando 

distribuídas da seguinte forma: uma turma de Infantil I, com funcionamento integral, 

das 7h às 17h, duas turmas de Infantil II (turmas A e B), também com atendimento 

integral, e duas turmas de Infantil III, com atendimento parcial, uma turma pela 

manhã, das 7h às 11h, e outra à tarde, das 13h às 17h.  

O quadro de funcionários o CEI Girassol é constituído por: cinco professoras 

efetivas e titulares das salas, chamadas de professoras regentes A (PRA), três 

professoras regentes B (PRB), sendo duas efetivas e uma temporária22, quatro 

Auxiliares Educacionais, três profissionais de Serviços Gerais, duas Manipuladoras 

de Alimentos, dois vigias noturnos, que intercalam os dias de trabalho, e uma 

Coordenadora Pedagógica. 

A outra instituição, identificada para a pesquisa como CEI Catavento, foi 

construída em 2009 e inaugurada no ano de 2010. Diferentemente do CEI Girassol, 

o CEI Catavento foi construído para ser uma instituição gerenciada totalmente pelo 

município. Erguida nos fundos de uma escola municipal, também possui 

independência quanto à sua rotina e à movimentação de entrada e saída.  O CEI 

Catavento está vinculado a essa escola como sua patrimonial.   

                                                           
21

  As escolas patrimoniais são completamente mantidas e gerenciadas pelo Poder Publico Municipal. 
(LEITE, 2013.p, 42) 

22
 A PMF realizou seleção para professores temporários no ano de 2014. Esses professores não são 

funcionários efetivos da rede municipal, portanto são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), tendo contrato de prestação de serviços ao Município de Fortaleza por, no máximo, 2 (dois) 
anos, para cada contrato. 
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No entanto, vale ressaltar que a Escola Patrimonial a qual o CEI Catavento 

está vinculado, possuía uma tradição de atendimento no Ensino Médio, constituindo-

se como a única escola municipal com esta etapa de ensino e sem nenhum 

atendimento à Educação Infantil. Essa modalidade de ensino foi ofertada até o ano 

de 2007, passando, posteriormente, a atender apenas o Ensino Fundamental. Em 

2014 tornou-se uma Escola com funcionamento em regime de Tempo Integral23, 

com turmas apenas do 6º ao 9º ano. 

Situada no bairro Jardim América, O CEI Catavento atende aos bairros Vila 

União, Montese, Fátima e as comunidades do seu entorno. Em sua Proposta 

Pedagógica, afirma que o contexto sócio econômico das famílias que atende 

envolve comunidades com dificuldades de habitação, desemprego, alcoolismo, uso 

de entorpecentes, dentre outras questões.  

Atualmente, conta com 104 crianças matriculadas, assim distribuídas: uma 

turma de Infantil I e três turmas de Infantil II, com atendimento em horário integral, e 

duas turmas de Infantil III, com atendimento parcial, sendo uma pela manhã e outra 

no período da tarde.  

Seu quadro de funcionários é formado por seis Professoras Regentes A 

(PRA), dentre elas uma temporária, e quatro Professoras Regentes B (PRB), quatro 

Auxiliares de sala, 02 duas Manipuladoras de Alimentos, três profissionais de 

Serviços Gerais, dois vigias noturnos e uma Coordenadora Pedagógica. 

A estrutura física do CEI Catavento possui cinco salas com paredes inteiras, 

forradas, com ventiladores de teto e de parede. Cada sala possui um banheiro. Há, 

ainda, uma brinquedoteca, sala de coordenação, sala para professores, secretaria, 

pátio coberto, área livre com areia para recreação, refeitório, banheiro para 

portadores de necessidades especiais, banheiro para adultos, almoxarifado, 

depósito e estacionamento.  

 

2.4 Sujeitos da pesquisa 

 

Como sujeitos da pesquisa, foram selecionadas apenas as professoras, tanto 

as PRAs quanto as PRBs, que trabalham nas duas instituições pesquisadas. Devido 

                                                           
23

  Atendimento nos períodos manhã e tarde, de forma integral, para alunos do 6º ao 9º anos. 
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à especificidade do objetivo da pesquisa em investigar como as professoras 

percebem, avaliam e se interferem nesses espaços, esse recorte se fez necessário. 

A seguir, serão discorridos sobre os dados dos sujeitos da pesquisa, 

coletados durante as entrevistas e a observação de campo, dos CEIS Girassol e 

Catavento, de forma separada.  

No CEI Girassol foram entrevistadas oito professoras, entre 29 e 46 anos, 

todas graduadas em Pedagogia e uma delas possui uma segunda graduação em 

Letras. No quadro de professoras o CEI possui uma Mestra em Educação e cinco 

pós-graduadas, nas áreas de Educação Infantil, Psicopedagogia, Educação 

Inclusiva, Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar. 

Das oito professoras, cinco são PRA e três PRB. Das PRA, duas não são 

exclusivas da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, mas ambas trabalham no 

outro turno com Educação Infantil, uma na rede privada e a outra em um município 

vizinho à Fortaleza.  

 Quase todas informaram que o CEI Girassol era a primeira creche onde 

haviam trabalhado. Apenas uma professora tinha experiência com estrutura e 

funcionamento de creche antes da atual lotação e outra afirmou que nunca havia 

trabalhado anteriormente com Educação Infantil, todas as demais já haviam 

vivenciado momentos com sala de pré-escola, sendo que duas delas relataram 

experiências também na rede privada.   

O tempo de trabalho na instituição pesquisada é variado. A professora mais 

antiga no local foi lotada há cinco anos, e duas são recém-chegadas, contando com 

três meses apenas, lotadas no início do 2º semestre de 2014, quando da 

implementação de 1/324 de planejamento na Educação Infantil.  

Quando perguntadas sobre a opção da lotação em creche, apenas uma das 

docentes declarou que não havia escolhido trabalhar nesse espaço, mas a 

instituição na qual trabalhava anteriormente teve as salas de Fundamental I 

fechadas, o que ocasionou a necessidade de uma nova lotação, de forma que a 

vaga mais próxima de sua residência era como PRB no CEI Girassol.  

Já no CEI Catavento, foram entrevistadas dez professoras. O grupo é 

composto por seis professoras PRA e quatro professoras PRB.  Uma PRA é 

                                                           
24

  Lei 11.738, de 16 de julho de 2008.   
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temporária e está substituindo uma professora que se ausentou por licença 

maternidade. 

Este grupo tem entre 34 e 54 anos, todas também são graduadas em 

Pedagogia, e uma delas é graduada em Letras. Todas afirmaram que possuem pós-

graduação ou estão cursando. As especializações são, na maioria, em 

Psicopedagogia, seguidas por Gestão Escolar, Alfabetização, Planejamento 

Educacional e Linguagens e Códigos.  

No CEI Catavento, duas professoras não optaram por trabalhar com crianças 

na faixa etária de 1 (um) a 3 (três) anos, porém, ambas têm carga horária reduzida e 

foram encaixadas na instituição como PRB. Relataram que aceitaram a vaga, pois 

era a mais próxima de suas residências. 

Quanto à experiência em Educação Infantil, apenas três professoras 

afirmaram que o CEI Catavento teria sido a sua primeira e única experiência com o 

atendimento nesta etapa do ensino. As demais já haviam trabalhado em outros CEIs 

e pré-escolas, e uma delas faz parte também da rede privada de ensino, trabalhando 

com turmas de quatro anos. 

Algumas professoras estão no quadro de funcionários deste CEI desde a sua 

inauguração, outras fazem parte da equipe há pouco tempo. Lembraram que a 

equipe cresceu após a implantação do 1/3 de atividades extra-sala para os 

professores. 

Para que seja considerado o princípio de ética da pesquisa, os nomes dos 

sujeitos foram substituídos por números, conforme aparecem no decorrer do texto.  

As professoras numeradas de 1 (um) a 8 (oito) correspondem àquelas que 

trabalham no CEI Girassol, e de 9 (nove) a 18 (dezoito), as que trabalham no CEI 

Catavento. 

 A seguir, no Capítulo 3, intitulado “Achados da pesquisa”, será realizada 

uma análise dos dados, partindo das informações coletadas através das estratégias 

eleitas e anteriormente explicitadas. 
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CAPÍTULO 3 - OS ACHADOS DA PESQUISA 

 

No presente capítulo serão expostos os resultados da pesquisa de campo 

(observação e entrevistas), refletindo à luz dos autores utilizados como aporte 

teórico. Para tal, citam-se alguns recortes das falas das professoras e ponderações 

registradas no diário de campo durante as observações.   

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, este capítulo está organizado em 

tópicos, que apresentam as seguintes categorias de análise: Concepção de criança, 

infância e Educação Infantil; Espaços na Educação Infantil e Professoras e suas 

Intervenções no ambiente de aprendizagem. 

 

3.1 Percepção sobre criança 

 

É interessante citar que, ao serem solicitadas a falar um pouco sobre a 

concepção de criança, o comportamento das dezoito entrevistadas foi unânime, 

todas as professoras sorriram, demonstrando satisfação ao falar desse assunto e 

expor suas ideias sobre criança. 

 As professoras entrevistadas afirmaram perceber a criança como um ser 

completo, complexo e com direitos, mas que precisa ser cuidado. Relacionaram as 

crianças ao movimento, ao desenvolvimento, à liberdade, à pureza, à inocência, à 

espontaneidade e à construção. Nessa perspectiva, podem-se apontar as diversas 

imagens sociais da criança, como afirma Sarmento (2007, p.30), são “imagens da 

criança pré-sociológica”, que segundo o autor, continuam permeadas nas ações e 

práticas cotidianas. 

Apesar das relações que fizeram entre as palavras, algumas afirmaram que é 

difícil definir o ser criança, como relatou a professora 1: 

 
Criança é um ser assim, que não tem definição. Pode ter todas as teorias 
possíveis, sempre estamos aprendendo um pouco mais. ‘Tá’ descobrindo 
novas coisas, a teoria pode te ajudar, mas ela não cobre 100% daquilo que 
uma criança pode nos proporcionar e o que a gente pode proporcionar a 
ela, então é um mundo muito vasto. (Professora 1, CEI Girassol) 

 

Também foi possível identificar que algumas professoras compreendem que 

a criança não deve ser percebida como um “vir a ser”, como reflete Sarmento (2007, 

p.26).   A fala da professora 7, ao afirmar que “a criança é um ser diferente de um 
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adulto”, analisa ainda que a visão de criança foi modificada ao longo da história e 

que, atualmente, é importante que o professor a perceba como um ser capaz e cheio 

de potencialidades. As palavras das professoras 3 e 14, refletem claramente essa 

concepção:  

  
Ah! É tão complexo, né? A gente estuda tanto, várias teorias e tudo... a 
visão de criança mudou muito ao longo do tempo, dos anos, das décadas, 
dos séculos! [...] eu tenho a visão de criança da mais pura potencialidade, 
tudo ela pode aprender, qualquer coisa ela pode fazer, se ela quiser, sabe? 
Se ela for estimulada, claro, respeitando os limites, respeitando as 
necessidades, respeitando os níveis da criança, mas eu sempre penso pra 
mais, entendeu? Na máxima potencialidade, que você pode aproveitar, tudo 
ela está disposta, a aprender, a fazer, a brincar né?  (Professora 3, CEI 
Girassol)  

 
Os adultos estão atropelando isso aí, estão fazendo das crianças mini-
adultos. Às vezes, me choca! A gente olha e vê as crianças com 
maquiagem, de saltinho, de roupa de adulto, criança é pra ser criança. A 
pessoa tem que entender que temos que viver cada fase. (Professora 14, 
CEI Catavento) 

 

De acordo com a professora 12 (CEI Catavento), a criança é “um ser 

completo, ela tem o seu jeitinho próprio de pensar. Ela tem sua cultura, tem direitos, 

tem a sua história, então, ela precisa ser respeitada no seu todo”. Sua fala apresenta 

ideias que são congruentes com o texto que traz a concepção de criança nas 

DCNEI. (2010). 

Para a professora 14, a criança “não precisa se preocupar com nada, ta 

entendendo? Os outros que têm que se preocupar por ela.” (Professora 14, CEI 

Catavento). De acordo com essa fala, a professora indica uma concepção de 

criança, desconsiderando as culturas infantis e o seu jeito próprio de pensar. 

 A apreciação das entrevistas realizadas indicou que não há uma 

uniformidade nas concepções de criança entre as professoras das duas instituições. 

As falas e as ações observadas refletiram a ideia de que, enquanto algumas 

professoras compreendem a criança como um ser repleto de potencial, outras não 

consideram a criança como um ser capaz, pensante e com uma cultura própria da 

infância, mas sim como um ser incompleto, que se tornará capaz na medida em que 

for crescendo.  

 Através dessa análise dos dados, foi possível fazer uma relação entre as 

concepções apresentadas pelas professoras durante as entrevistas e as suas ações 

no espaço escolar. 
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Ações que indicam a centralização na professora ou na auxiliar, tais como: 

fechar sempre as portas das salas para impedir que as crianças saiam, usar o 

ferrolho da porta quando as crianças estão do lado de fora ou do lado de dentro, 

impedindo que possam entrar ou sair sem o controle de algum adulto; a não 

disponibilização de copos e água para o livre consumo; decorações no alto das 

paredes; brinquedos organizados de forma não acessível às crianças; livros 

guardados nos armários; mochilas em cima de uma mesa; dentre outras atitudes, 

que fazem com que a criança tenha necessidade de se reportar ao adulto para que 

autorize a sua ação, refletem uma concepção de criança que não encontra coesão 

com muitas das falas escutadas durante as entrevistas. 

 

3.2 Percepção sobre infância 

 

Quando perguntadas sobre a percepção da infância, muitas afirmaram ser 

uma fase da vida, a melhor delas, ainda relacionando com sentimentos de liberdade, 

espontaneidade e movimento. Embora a infância tenha recordado esses 

sentimentos, também foi citado que há mais de um tipo de infância, de forma que se 

pode perceber que uma parte das entrevistadas considera que não há uma 

homogeneidade na infância, nem mesmo um padrão. De acordo com a professora 

11 (CEI Catavento), “há infâncias boas, outras não”. Segundo a professora 12 (CEI 

Catavento), “nem sempre a criança vive uma infância adequada, não é?”. 

Foi possível observar esses aspectos nos relatos das professoras 6 e 3, 

conforme descrito abaixo: 

 
Cada qual tem a sua própria realidade, acho que uns têm uma boa infância, 
em casa, com a família; mas, percebo, que tem outros que o melhor é estar 
na creche, né? É diferente. (Professora 6, CEI Girassol) 
 
A infância, eu vejo como etapa da vida, essencial, que também está 
relacionada com brincar, com se relacionar com o mundo, mas de uma 
forma peculiar, que é da criança. Com aprender, com se desenvolver... Eu 
acho assim, a gente sabe, hoje em dia é comprovado que a fase da 
infância, da primeira infância, principalmente, é onde a gente mais 
desenvolve, a gente aprende praticamente tudo sobre o mundo.  Tudo está 
ao nosso redor, a gente tem que aprender sobre tudo. Quando a gente para 
pra pensar é muito difícil, né? Ao mesmo tempo é prazeroso você ser 
criança, mas é muito difícil, porque na infância que vem toda a carga de 
mundo que você tem que... (silêncio) (Professora 3, CEI Girassol) 
 



54 
 

 

 Outra professora relatou que algumas crianças não têm infância. De acordo 

com a sua fala, foi possível perceber que ela considera a infância como pertencente 

às crianças que possuem condições financeiras favoráveis, que na sua perspectiva, 

é uma infância feliz. As demais crianças, segundo a professora 6, não vivem a 

infância. 

 
Tem crianças que têm uma infância ótima, tem outras que não têm infância, 
são maltratadas, umas são muito humildes, não tem aquele ato de brincar, 
não ganham um brinquedo, nem um carrinho, às vezes, os pais são rudes. 
Tem crianças que vivem a infância, outras não. (Professora 6, CEI Girassol). 

  

Outras duas entrevistadas citaram que a infância vivida pelas crianças na 

atualidade não é uma boa infância. Como explicita a fala da professora 18 (CEI 

Catavento), quando afirma que a sua infância “era uma infância muito boa, que nós 

não temos hoje, está diferente”. 

Kuhlmann (2011, p.30) afirma que “É preciso considerar a infância como 

uma condição da criança”. Dessa forma, todas as crianças passam pelo período da 

infância. O autor declara, ainda, que a infância é comportada pelo conjunto de 

vivências da criança, em seus diversos aspectos, alertando que não se deve 

perguntar se alguém teve infância, pois “seria melhor perguntar como é, ou como foi 

a sua infância” (Kuhlmann, 2011, p.30). 

 As concepções de infância de algumas professoras entrevistadas ainda são 

empobrecidas pela ideia de que ela tem um padrão, o qual vinculam à boa qualidade 

do período vivido em relação ao suprimento das necessidades das crianças. Dessa 

forma, desconsideram e chegam a afirmar a inexistência da infância para as 

crianças que vivem de forma menos abastada, evidenciando a falta de reflexão 

sobre essas questões.  

 Considerando as ideias de Kuhlmann (2011), citadas acima, todas as 

crianças vivenciam, de maneira particular, a sua própria infância, e as experiências 

acumuladas e vivenciadas ao longo desse período passam a caracterizar a infância 

da criança, sejam elas percebidas como boas ou más.  

 

3.3 Percepção sobre Educação Infantil 
 

As concepções coletadas sobre Educação Infantil apontam que todo o grupo 

das professoras entrevistadas considera que a Educação Infantil é importante para o 

desenvolvimento das crianças. A professora 6 (CEI Girassol), por exemplo, afirma 
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que “a Educação Infantil é muito importante, ela desenvolve muito os meninos”, já a 

professora 7 (CEI Girassol), considera que esta etapa de ensino “é a base”.  A 

professora 14 (CEI Catavento), no entanto, faz um alerta, afirmando que, embora 

seja importante, o atendimento para as crianças de 0 a 5 anos “não vai substituir a 

família, porque não é esse o objetivo da Educação. Muitos pais acham que é, mas 

não é!”.  

Destacam-se, ainda, as falas das professoras 3 e 9, que refletem sobre a 

função da Educação Infantil, evidenciando seu papel como mediadora das diversas 

interações, visando o desenvolvimento da criança de uma forma integral. Suas 

concepções encontram harmonia com as ideias propostas nos DCNEI e demais 

documentos e publicações oficiais sobre Educação Infantil e em vigência na 

atualidade. 

 
A Educação Infantil vem pra ser uma mediadora, a mediadora nessas 
aprendizagens da criança, né? Entre a criança e o mundo. Quanto mais 
cedo a criança tiver nesse meio, nesse mundo da escola, dos amigos, dos 
colegas, com os professores, participando dessas atividades, dirigidas ou 
não, nesse meio todo, é melhor para ela, para o desenvolvimento cognitivo, 
motor, psicológico, afetivo, social, tudo, ela como um todo. (Professora 3, 
CEI Girassol) 
 
A Educação Infantil tem um papel de mediadora das aprendizagens e 
abraça muito bem essa causa, mas não é responsável totalmente pela 
educação das crianças, porque a educação é uma parceria entre família e 
escola. A escola tem um saber sistematizado, mas isso não tira a 
responsabilidade da família em momento algum. (Professora 9, CEI 
Catavento)  

 

As professoras 1 e 10 ressaltam uma perspectiva da visão em relação à 

Educação Infantil, em especial, na faixa etária de creche, que as incomoda, e 

resgatam a discussão sobre a díade entre cuidar e educar, próprios da Educação 

Infantil: 

 
[...] as pessoas não acreditam que isso [a Educação Infantil] é importante, 
inclusive, temos essa consciência que os pais não nos vêm como 
professoras, mas como cuidadoras.  Os outros professores de Escola 
também!  [...] uma amiga disse que está adorando a Escola, ela já foi de 
creche [...], porque sente que na Escola você ensina de verdade, como se 
na creche você não ensinasse nada!  [...] Não percebem cuidar como uma 
fase de aprendizagem, e é uma aprendizagem mais rica, porque serve pra 
vida inteira. A primeira infância é onde as pessoas adquirem mais valores, 
os aprendizados são perpetuados pela vida inteira, o contato, a interação, o 
desenvolvimento da criança, o brincar, as experiências, tudo o que a pessoa 
adquire nessa primeira infância fica, apesar de não ser valorizada. 
(Professora 1, CEI Girassol)  
 
[...] eu vejo a creche como uma extensão de casa. Enquanto professora de 
creche, eu me vejo mais como cuidadora, como dizem as minhas amigas. 
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Mas por gostar de crianças, do convívio com elas, eu aceito, entendeu? [...] 
Na pré-escola é diferente, a gente vê melhor, sabe o que pode fazer de 
atividades e crianças tem um melhor entendimento. (Professora 10, CEI 
Catavento)  

 

Bujes (2001) analisa que a Educação Infantil possui características próprias, 

considerando o cuidar e o educar, e dessa forma, cria a sua identidade, exigindo a 

compreensão dessas questões como indissociáveis para um melhor atendimento às 

crianças. 

 
Ao considerarmos que a educação infantil envolve simultaneamente cuidar 
e educar, vamos perceber que esta forma de concebê-la vai ter 
consequências profundas na organização das experiências que ocorrem 
nas creches e pré-escolas, dando a elas características que vão marcar sua 
identidade como instituições que são diferentes da família, mas também da 
escola (aquela voltada para as crianças maiores de sete anos). Enquanto se 
mantiver a confusão de papéis que vê na família ou na escola, os modelos a 
serem seguidos, quem perde é a criança. (BUJES, 2001, p. 17) 

 

Portando, ao afirmar que a creche é uma extensão de casa, a professora 10 

deixa evidente que não considera que as experiências que acontecem na instituição 

tenham caráter educacional, ao contrário do que explicitou a Professora 1, ao 

ressaltar que o cuidado também é aprendizagem. 

A concepção de que a pré-escola ensina e que, na creche, a criança apenas 

participa de brincadeiras, enquanto seus pais estão trabalhando, resgata as fortes 

raízes que remetem à trajetória das instituições para o atendimento de crianças 

pequenas, conforme apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa, através das 

ideias de Oliveira (1988) e Kuhlmann (2011).  

Também foi possível identificar, no relato das professoras, avaliações sobre 

a Educação Infantil no país e no município de Fortaleza. Uma, através da ótica de 

outras profissionais, e outra na sua própria visão, como se pode perceber nas 

afirmações das professoras 1 e 5:  

 
Diante de conversas que eu tenho com outras colegas, que já tem mais 
tempo na Educação Infantil, dizem que agora está melhor, mais valorizada, 
tem acesso a outros materiais, tem acesso à formação, que não havia, mas 
eu ainda creio que precise melhorar muito, e muitos dizem que já melhorou 
bastante. (Professora 1, CEI Girassol). 
 
Eu vivencio tanto na escola particular quanto na escola pública.  Eu não 
vejo muita distância! Eu vejo que o olhar pra essa criança [da escola 
publica] está sendo muito parecido, muito próximo.  [...] Você pensa que o 
que eles estão tendo de contribuição na educação infantil na creche da 
prefeitura não está tendo tanta diferença da escola particular, eu tenho visto 
muito isso.  E eu que voltei agora pra Educação Infantil na Prefeitura, tenho 
visto o quanto cresceu de lá pra cá, eu vejo.  Eu coordenei sete anos a 
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escola particular na Educação Infantil, [...] então dá pra gente ver o 
diferencial, eu acho que não tem muito desejar não viu? E a gente está no 
caminho certo. (Professora 5, CEI Girassol) 
 
 

 As professoras 1 e 5 ressaltaram, ainda, que a Educação Infantil no 

município de Fortaleza tem avançado na busca de uma boa qualidade, inclusive se 

tiver como parâmetro de qualidade uma escola privada. Já as professoras 4 e 13, 

apontam os avanços desta etapa do ensino dentro da legislação nacional, revelando 

também uma mudança na concepção sobre a primeira fase da Educação Básica. 

 
A Educação Infantil é hoje o resultado de todo um processo, porque 
antigamente a Educação Infantil era só um depósito de crianças. Ficavam lá 
e tinham alguém para olhar. [...] A Educação Infantil hoje tem o seu valor [...] 
As pessoas que estão à frente estão tendo um olhar mais cuidadoso. Os 
professores estão cobrando, exigindo.  (Professora 4, CEI Girassol)   
 
A Educação Infantil, eu acredito que veio justamente a ser formalizada 
agora, né? Porque antes o que se pensava da Educação Infantil era que 
vinha para brincar, né? Era um tempo ali, para preencher. Mas não! Na 
Educação Infantil a gente sabe o que pode trabalhar e desenvolver as 
estruturas mentais da criança, não é? [...] Eu acho que a Educação Infantil 
agora vem mais respaldada para a gente trabalhar. (Professora 13, CEI 

Catavento) 
 

Portanto, a Educação Infantil é citada por todas as professoras como a 

primeira etapa da Educação, considerando-a importante para o desenvolvimento das 

crianças e que, de uma forma geral, está em pleno progresso, pois vem avançando 

através de mudanças em sua concepção, como foi possível constatar através do 

pequeno resgate exposto, ainda no capítulo 1, desta pesquisa.  Durante a 

observação foi possível perceber que as professoras acreditam que um trabalho de 

boa qualidade na Educação Infantil traz muitos benefícios para a criança, lembrando 

também da importância de existir uma parceria junto às famílias. 

A rotina observada em nas duas instituições revelou que as professoras 

buscavam, constantemente, oferecer novas experiências para as crianças. Em 

alguns dias de observação foi possível presenciar vivências em diferentes áreas, na 

perspectiva de contemplar a criança como um todo. Foram realizados momentos nos 

quais experimentaram aspectos da matemática, as diversas linguagens, 

experiências com a natureza, entre outras, que não serão detalhadas aqui por não 

constituírem o objeto de estudo desta pesquisa.  
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3.4 Percepção sobre os espaços dos CEI 
 

As professoras foram questionadas sobre as suas concepções de espaço, 

enquanto ambientes de aprendizagem, pois seria interessante saber como 

percebem a instituição na qual trabalham e a relação entre os espaços de uma 

instituição voltada para Educação Infantil e o desenvolvimento das crianças.  

Os dois grupos, tanto as professoras do CEI Girassol quanto as professoras 

do CEI Catavento, afirmaram considerar o espaço como “extremamente importante”, 

como salientou a professora 1 (CEI Girassol).  Todas atribuíram a ele o papel de 

facilitador das práticas pedagógicas, como foi possível perceber no relato da 

professora 6 (CEI Girassol), quando analisou que um “espaço inadequado fecha 

muito o que você quer fazer. Se você quiser fazer algo diferente, o espaço às vezes, 

não permite”.  

A professora 4 (CEI Girassol) também afirmou que a relação da estrutura 

física do ambiente com o desenvolvimento das crianças “é uma relação de duas 

mãos, porque uma depende da outra. Utilizar o espaço a seu favor, a favor do 

crescimento da criança [...].” De uma forma geral, a relação entre o espaço e o 

desenvolvimento das crianças, foi explicitado na maioria das entrevistas, através de 

exemplos. 

 
Com certeza tem relação. Quando você tem um espaço que já está 
preparado para aquela proposta facilita muito mais esse aprendizado dos 
alunos, por exemplo, uma biblioteca, né? Se eu quero trabalhar essa 
formação do leitor e escritor, e ele de repente tem aquele mundo ali, com 
certeza vai ser mais motivador, vai despertar mais a curiosidade dele de 
ficar lá, folheando os livros, de fazer perguntas.  Muito mais do que eu levar 
só um caixote pra sala de aula não é?  A gente sabe disso. É um espaço 
apropriado pra trabalhar em cima do que eu estou querendo. (Professora 4, 
CEI Girassol) 
 
Por exemplo, quando eu falo em uma sala de psicomotricidade com muitos 
colchões, bambolês, cordas pra fazer aquelas atividades, já chama atenção, 
já dá pra fazer um circuito bem legal. O espaço é tudo né? (silêncio) Faz 
toda diferença, com certeza. (Professora 4, CEI Girassol) 

   

A professora 4 (CEI Girassol) afirma que um espaço já preparado e destinado 

para determinadas ações pedagógicas, citando como exemplo uma biblioteca e uma 

sala de psicomotricidade, favorecem o trabalho do professor, influenciando 

diretamente na aprendizagem das crianças, pois na sua visão, os espaços 

direcionados proporcionam uma maior motivação para elas.  A análise da professora 

4 (CEI Girassol) encontra embasamento nas palavras de Zabalza (1998, p.50), que 
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afirma a importância de se ter na instituição espaços especializados, os quais, 

segundo o autor, são “facilmente identificáveis pelas crianças, tanto do ponto de 

vista de sua função como das atividades que se realizam nos mesmos”. 

Nas falas das professoras 10 e 12, a relação entre espaço e desenvolvimento 

foi explicitada usando exemplos de como alguns elementos da estrutura física da 

instituição desfavorecem o desenvolvimento da autonomia e atrapalham a ação do 

professor. 

 
Está tudo interligado. A questão do espaço também se liga à 
independência. [...] Ah! Estou numa roda e meu aluno quer ir ao banheiro, 
mas eu sei que não dá. [...] estava com vazamento, então o piso vivia 
molhado, eu não podia deixar uma criança ir só ao banheiro porque ele 
podia derrapar, escorregar e se machucar, entendeu?  Então eu vejo 
também que dificulta, porque ele poderia ter essa maior liberdade, e por 
conta de pequenos problemas a gente não dá. (Professora 10, CEI 
Catavento). 
 
 Quando existe um espaço livre de obstáculos, de tomadas baixas, de 
piso..., aí a gente pode deixar a criança livre, a gente pode observar a 
criança na sua espontaneidade.  Dentro da sala não tem como relaxar, 
primeiro que não tem espaço, a sala é pequena. [...] Com certeza um 
ambiente adequado ajuda no desenvolvimento porque deixa criança mais 
livre, capaz de poder desenvolver, se expressar mais livremente, né? 
(Professora 12, CEI Catavento) 

 

Vale ressaltar que em todas as entrevistas realizadas, as professoras se 

referiram ao espaço como um promotor de desenvolvimento, mas sob a perspectiva 

do ambiente enquanto instrumento facilitador do trabalho pedagógico, caso seja 

adequado, e da ampliação da autonomia das crianças. Apenas uma delas citou a 

importância dos espaços enquanto ambientes de interações e relações, quando se 

referiu ao uso do refeitório, conforme se pode observar a seguir. 

Os espaços do CEI Girassol foram avaliados pelas professoras, de uma forma 

geral, como inadequados. Vale lembrar que apenas uma das professoras havia 

trabalhado em outro CEI anteriormente, portanto, durante as entrevistas, ao serem 

perguntadas sobre a estrutura física da instituição na qual trabalhavam, as outras 

professoras afirmavam não ter parâmetros para comparação, mas entendiam que a 

instituição não possuía uma estrutura adequada para o atendimento das crianças. 

Sobre os espaços do CEI Catavento, as professoras, em geral, classificaram 

como bons espaços. Segundo a professora 12 (CEI Catavento), a instituição oferece 

“espaços agradáveis, é bem localizada. Ter banheiro dentro da sala é muito bom, a 

sala é toda fechada [....] tem uma privacidade maior”. As três professoras que não 

haviam tido experiências em outros CEIs também consideraram o espaço da 
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instituição adequado, comparando-o com outros espaços para o atendimento de 

crianças de 1 a 5 anos, na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, que haviam 

visitado anteriormente.  

Ambas as instituições possuem espaços externos abertos. Foi observado que, 

no CEI Girassol, a sua localização, ao lado da sua escola patrimonial, separada 

apenas por grades, conta com a visão do parque e da quadra da escola, de forma 

que as crianças do CEI podem interagir com as crianças da Escola, principalmente 

no momento em que estão nos seus parques.  Um fato interessante chamou 

atenção, ao perceber que uma criança maior estava conversando com seu irmão 

pequeno através dessa grade no momento do parque. As possibilidades de 

interação são essenciais para que o espaço se configure enquanto ambiente 

promotor de desenvolvimento, conforme afirmam Horn (2004) e Rinaldi (2005).  

 
                  Foto 1 – Visão do parque do CEI Girassol para o parque da Escola                                   

                   Fonte: Própria 
 

O CEI Catavento, embora situado nos fundos da sua Escola patrimonial, como 

foi dito anteriormente, não proporciona essa visão das crianças para o parque da 

Escola, devido sua localização no terreno.  

Há um espaço na frente do CEI, chamado pelas professoras de Hall, onde as 

crianças ficam ao final da aula para esperar os pais que demoram um pouco mais, 

juntamente com as Auxiliares de sala. Esse espaço é o único que dá visão para 

alguma área externa ao CEI, porém essa visão é para o estacionamento dos 

professores e para o portão de acesso dos pais à instituição. O portão do Hall, que é 

o portão de entrada no CEI, possui grades, e segundo a professora 18 (CEI 

Catavento), essa estruturação não é adequada, pois “aquelas grades não são 
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recomendadas, lá tem aquela cautela (tela de arame) porque já fugiu criança. Pela 

grade, criança já botou a cabeça”. 

Não há, portanto, qualquer interação das crianças com o mundo externo às 

paredes do CEI. As que saem um pouco mais tarde são as únicas que têm a 

oportunidade de visualizar o portão pelo qual as pessoas transitam. 

 
                            Foto 2: Visão do Hall de entrada do CEI Catavento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Fonte: Própria 

 

Ainda sobre a área externa, as professoras de ambas as instituições fizeram 

ponderações sobres os espaços destinados para os parques. No CEI Girassol, o 

parque fica na frente da instituição, dividido em dois espaços, pela rampa que liga o 

portão externo ao pátio central. Do lado direito, ficam alguns brinquedos e do lado 

esquerdo, foram colocados pneus para atividades psicomotoras.  

 

 

Fonte: Própria                                                            Fonte: Própria 

 

O parque do CEI Girassol foi considerado um destaque quando as professoras 

foram solicitadas a apontar, durante as entrevistas, um ponto positivo na estrutura 

da instituição. Apesar disso, deram opiniões de como poderiam melhorá-lo, pois 

Foto 3: Parque CEI Girassol (lado direito)                 Foto 4: Parque CEI Girassol (lado esquerdo) 
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afirmaram que, por ser um espaço todo de areia, era difícil mantê-lo limpo e a areia 

saudável para o uso das crianças, sendo essa a maior preocupação de todo o 

grupo.  

           A professora 8, do CEI Girassol, citou, ainda, que o espaço do parque é a 

única oportunidade das crianças terem contato com a natureza dento do CEI, pois é 

arborizado, tem plantas e flores, que sugerem a presença de pequenos insetos e 

pássaros, sendo esse mais um ponto positivo. A preocupação com as oportunidades 

de contato das crianças com o meio ambiente, tanto em ambiente externos quanto 

internos, também é encontrada nos Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura para 

Instituições de Educação Infantil. (MEC, 2006) 

 

Planejar ambientes internos onde as crianças possam “explorar com as 
mãos e com a mente”, além dos ambientes exteriores, que permitem uma 
exploração do meio ambiente a partir do conhecimento das cores, das 
formas, das texturas, dos cheiros e dos sabores da natureza, interagindo 
diferentes áreas do conhecimento. (Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura 
para Instituições de Educação Infantil, 2006, p.33) 

 
Já no CEI Catavento as professoras não fizeram muitas ponderações sobre a 

presença de elementos do meio ambiente na instituição, apenas relataram que os 

pequenos coqueiros que ficam entre o pátio e o parque apresentam riscos para as 

crianças, pois eventualmente elas esbarram em seus troncos. Uma funcionária 

chamou atenção para uma arvore que havia sido plantada por uma coordenadora 

ainda na inauguração do CEI, apontando que as crianças poderiam realizar 

atividades na sombra que as suas folhas oferecem. 

O parque do CEI Catavento também é dividido em dois espaços, porém, 

diferentemente do CEI Girassol, fica situado nas laterais do pátio interno.  São dois 

espaços abertos, com piso de areia, mas só há um brinquedo no lado esquerdo.   O 

fato de o pátio estar situado no centro desses espaços destinados para parquinhos 

dificulta a delimitação do seu uso por parte das crianças e professoras, que 

afirmaram ter um espaço muito grande, mas vazio.  Entretanto, o CEI Catavento 

possui exatamente os mesmos brinquedos plásticos que existem no CEI Girassol, 

porém como o espaço é bem maior, os brinquedos foram colocados no pátio, 

empobrecendo as oportunidades do parque de areia. 
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Foto 5: Visão do pátio para o parque da lateral direita. (CEI Catavento) 

 

 

 

 

  

 

 
                                     
                            
                         Fonte: Própria 
 

As falas das professoras do CEI Catavento reforçaram o que foi observado 

durante as visitas. As professoras 10 e 11 (CEI Catavento) relataram que a areia do 

parque não é periodicamente trocada, nem higienizada, como deveria acontecer 

para a manutenção de uma areia saudável.  Esse fato faz com que as crianças se 

contaminem com micoses. Dessa forma, muitas vezes, as professoras não permitem 

que elas tenham o contato direto com a areia para brincar. Essa questão foi 

observada durante os dias de visita.  A professora 12 afirmou que o parque não está 

adequado, apontando problemas e refletindo sobre algumas sugestões. 

 
[...] o parquinho poderia ser mais adequado, com piso de tatame, uma 
grama, Tinha mais brinquedos, tinha um balanço, tinha um escorregador, 
tinha pneus, inclusive a areia era mais fofinha. Tinha mais areia e até tinha 
grama. A grama morreu e não foi reposta. (Professora 12, CEI Catavento) 

 

De acordo com os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009, p.48), 

os espaços externos devem ser “bem cuidados, com jardim e áreas para 

brincadeiras e jogos, indicam a atenção e o cuidado com a natureza e a 

necessidade das crianças de correr, pular, jogar bola, brincar com areia e água, 

entre outras atividades”.  

 Durante a observação, foi possível perceber que a falta de manutenção, de 

cuidado e de limpeza dos espaços destinados ao parque no CEI Catavento 

diminuem ainda mais as possibilidades das crianças, pois as professoras chegam a 

evitar seu uso. A professora 11 (CEI Catavento) relata que não gosta de ir ao parque 

com as crianças, porque “está todo quebrado e a areia é muito suja”. 
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 Foto 6: Parque CEI Catavento (lado esquerdo)        Foto 7: Parque CEI Catavento (lado direito) 

Fonte: Própria                                                             Fonte: Própria 
 

 
Esse formato existente no CEI Catavento, que juntou a estrutura de pátio com 

um parque de areia na frente das salas, é visto pelas professoras como um 

problema, tanto para a segurança das crianças, devido aos batentes que 

consideram altos que separam esses espaços, quanto para a higienização das salas 

de aula, pois a cada retorno das crianças, os sapatos ficam sujos da areia do 

parque, levando areia também para a sala. Segundo a professora 16 (CEI 

Catavento), a estruturação do espaço é inadequada, pois oferece riscos para as 

crianças.  Afirma, ainda, que “os batentes são um risco, eles desequilibram, caem e 

se machucam. Tem muito cimento por todos os lados!” A professora 12, no entanto, 

aponta que as salas que ficam nas extremidades são as que sofrem com esse 

problema. 

 
A criança quando vem do almoço passa pela areia e na hora de dormir a 
sala já está toda suja. As salas (dos menores) são as mais prejudicadas 
porque ficam em frente a areia. A gente varre, varre , varre e tira muita areia 
da sala. Antes de colocar os colchonetes eu tenho sempre que varrer. [...] 
Criança não combina com sujeira. (Professora 12, CEI Catavento) 

  

Também encontram problemas no uso dos brinquedos plásticos no pátio, pois 

consideram o piso inadequado. A professora 13 (CEI Catavento) analisa a 

possibilidade de reorganização dos espaços do pátio e do parque e afirma que 

“estão faltando os recursos nos locais certos. Esse parque (pátio) aí, não é para ter 

um brinquedo desses num local onde tem um cimento desse, onde não tem um 

tapete”.  

O cimento no qual as professoras se referiram é o conjunto do piso industrial 

que compõe o pátio, sendo o mesmo piso instalado nas salas de aula e no refeitório, 
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além dos batentes que, na verdade, são uma calçada de cimento que ficam na 

frente de três salas. 

 
 Foto 8: Visão frontal de duas salas CEI Catavento           Foto 9: Visão do pátio - CEI Catavento                                                    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sobre o pátio do CEI Girassol, as professoras não fizeram muitas 

considerações, apenas apontaram que o espaço era pequeno.  

Durante as observações no CEI Girassol foi possível constatar que são poucas 

as oportunidades em que as crianças de turmas diferentes se encontram em 

momentos de brincadeira.   O uso desse espaço é planejado para que apenas uma 

turma por vez usufrua dele. Quando indagadas sobre essa interação, as professoras 

afirmaram que as turmas, geralmente, costumam se encontrar no refeitório ou 

quando planejam alguma atividade direcionada com todo o grupo. Segundo elas, há 

uma organização diária no refeitório, de modo a acolher todas as crianças do CEI no 

momento das refeições principais. 

 Vale ressaltar a importância da relação entre as crianças, principalmente com 

idades diferentes, como momentos ricos em possibilidades de interações. Essa 

opção feita pelas professoras reduz as possibilidades para que as crianças tenham 

momentos como esses entre os diferentes grupos e faixas etárias, sendo o momento 

das refeições a única situação observada diariamente, na qual há um encontro com 

um maior número de crianças. 

 

Fonte: Própria                                                                             Fonte: Própria 
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Foto 10 – Composição de 4(quatro) salas com paredes baixas e pátio central. (CEI Girassol) 

                           Fonte: Própria 

 
   A seguir, será dado um maior enfoque para a parte interna dos CEIs, 

realizando-se uma análise das considerações sobre o espaço da sala de aula, tanto 

no CEI Girassol quanto no CEI Catavento. Durante as entrevistas, as professoras 

fizeram algumas ponderações sobre a estrutura da sala em ambas as instituições, 

porém com considerações bastante diferentes.  

O CEI Girassol possui quatro salas de aula com paredes em baixa medida e 

um pátio central que as divide, como pode ser visualizado na figura 10. As salas de 

aula possuem um ventilador de parede, duas portas baixas, localizadas em paredes 

opostas, uma dando acesso ao pátio e outra para a área externa, uma lousa grande, 

mesas coletivas, cadeiras, estantes com prateleiras em aço, um móvel em madeira, 

com prateleiras e portas baixas, um armário para a professora e baldes em tamanho 

grande, que guardam lençóis, toalhas e brinquedos. 

As questões levantadas pelas professoras sobre as salas de aula do CEI 

Girassol referem-se à configuração das paredes em baixa medida e sobre o teto da 

instituição. As professoras 1 e 2 relataram alguns pontos negativos da estrutura da 

sala de aula da instituição na qual trabalham:  

 
Eu queria mais espaço! (risos) Eu só precisava de mais espaço, porque eu 
creio que materiais, acesso às coisas a gente tem a tudo. Se não tiver dá-se 
um jeito, busca-se uma forma, nós somos bem maleáveis quanto a isso. Só 
precisávamos de mais espaço. Uma sala mais ampla para que as crianças 
não ficassem disputando espaço com os baldes, com as caixinhas... 
(Professora 1, CEI Girassol) 
 
 [...] Uma sala apertada, o tamanho.  Porque não tem condições, hoje tem 
dezessete crianças e ficar dentro da sala é complicado, porque é se 
batendo. (Professora 2 , CEI Girassol)  
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Apontaram, também, fatores positivos na estrutura da sala. Segundo a 

Professora 1 (CEI Girassol), “positivo na sala é que nós temos onde guardar tudo, 

tudo tem o seu lugar”, referindo-se aos armários e prateleiras. Ainda que indique o 

tamanho da sala como um ponto negativo, a professora 2 vai na contramão da fala 

da maioria do grupo, e avalia como positiva a medida das paredes das salas.  

 
O contato é positivo. Eu acho que se a sala fosse mais fechada a gente não 
teria.... Não visualizaria tantas coisas das outras salas que até ajudam a 
gente, entendeu? Esse contato mais direto, porque esse espaço abre essa 
possibilidade de estar em constante contato. [...] O bom dele é esse contato. 
(Professora 2, CEI Girassol) 
 

No CEI Catavento, as salas apresentam uma nova configuração, tendo em 

vista a estrutura que havia sido padronizada para as creches construídas no ano de 

2002. As paredes das salas de aula são inteiras, mas com a visibilidade para a área 

externa, tanto na frente quanto atrás, garantida por um conjunto de peças pré-

moldadas vazadas, os cobogós. São salas forradas, com um conjunto de quatro 

lâmpadas, um ventilador de teto e um ventilador de parede. Cada sala possui 

estantes baixas com duas prateleiras e armário com fechadura, ambos em aço. 

Possui, também, mesas de uso coletivo e cadeiras.  Alguns baldes plásticos de 

tamanho grande são utilizados para guardar lençóis e brinquedos.  

As professoras do CEI Catavento relataram, durante as entrevistas, que a sala 

de aula é boa na perspectiva de tamanho, mas salientaram que poderia ser maior, 

tendo em vista a quantidade de crianças matriculadas. A maioria das colocações 

negativas feitas pelas professoras do CEI Catavento em relação às salas de aula 

foram referentes à má ventilação e ao fato de existirem tomadas baixas em todas as 

salas, gerando um risco para as crianças.   

 
O que precisaria melhorar nessas salas é a questão da ventilação. Uma 
sala desse tamanho, só tem um ventilador. Aquele ventilador é faz-de-
conta, tá ali, mas não presta não, é muito alto. (ventilador de teto) A sala é 
muito quente e só tem a ventilação desse ventilador (de parede). 
(professora 14,  CEI Catavento) 
  
A sala é muito quente. [...] a criança deveria ser priorizada na questão do 
ambiente, porque a criança não é como um adulto. Um adulto se comporta 
se precisar ficar numa aula, no frio ou no quente. Mas a criança não é 
assim, então ela acaba ficando mais agitada, às vezes, chora. A gente vê 
que é a questão da ventilação do ambiente que não colabora. [...] As salas 

são do lado quente, do lado do sol. (Professora 12, CEI Catavento) 
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Foto 11: Visão externa sala de aula CEI Catavento           Foto 12: Tomada na sala do CEI Catavento 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Própria                     Fonte: Própria 
   

 As professoras das duas instituições foram questionadas sobre como 

organizam a sala de aula, seus materiais, mobília e decoração. A maioria revelou 

que organiza o espaço correspondente ao seu agrupamento de alunos, de acordo 

com uma intencionalidade e seguindo alguns critérios.  A estruturação do mobiliário 

móvel, em especial mesas e cadeiras, varia conforme a necessidade para a 

aplicação do planejamento do dia. Essas afirmações foram coletadas em ambas as 

instituições e se assemelham em muitos pontos. 

 
Eu gosto de deixar tudo alcance deles. Aquilo que não é perigoso, que não 
ofende, que não atrapalha outra sala, uma boneca, um carrinho, uma bola, 
um joguinho, tá tudo à disposição deles, na altura deles.  Agora, uma coisa 
que eu preciso estar com eles, um brinquedo ou uma atividade que eu 
preciso estar perto, aí não, é mais reservado, eu tenho que botar no alto ou 
guardar dentro do armário. Mas uma coisa que eles podem ficar usando, 
assim livremente, é ao acesso deles.  (Professora 2, CEI Girassol) 
 
[...] os livros de história devem estar sempre ao alcance das crianças, os 
brinquedos também. Sempre é importante que eles possam organizar. Eles 
começam a trabalhar a questão da classificação, manusearem de forma 
correta.... Tudo organizado de forma que fique o mais próximo deles.              
(Professora 13, CEI Catavento) 
 
Eu tento sempre categorizar muito.  Os pequenos espaços, os espaços que 
a gente usa tem sempre a funcionalidade, é teoricamente organizado, livros 
em seus lugares, a categorização de brinquedos, bichinhos no espaço, 
carros, bonecas. Tudo tem o seu lugar pras crianças se orientarem no 
momento de guardar ou no momento de brincar e pra gente também ter 
organização e até pra identificar preferências, o que usar. Facilita né, essa 
organização dos espaços? (Professora 1, CEI Girassol)  
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Foto 13: Estantes CEI Girassol                                    Foto 14: Estantes CEI Catavento  

Fonte: Própria                                                               Fonte: Própria            

                                                 
 Nas falas sobre como organizam o espaço da sala, as professoras 

entendem que é importante que a criança tenha acesso a alguns materiais e 

brinquedos, fato constatado através da observação. Há estantes altas nas salas do 

CEI Girassol, porém é necessário usar a parte de cima das estantes pela falta de 

opção em relação ao mobiliário e também pela limitação relacionada ao tamanho da 

sala e à quantidade de alunos por turma25.  Foi observado, ainda, que apenas uma 

das salas desta Instituição possui livros à disposição das crianças. 

  As ações das professoras sobre a organização dos brinquedos e do mobiliário 

encontram embasamento no documento Organização do Espaço Físico, dos 

Brinquedos e Materiais para Bebês e Crianças Pequenas (MEC, 2012). O 

documento afirma que a professora deve ajustar a sua sala e seu mobiliário de 

acordo com a necessidade da proposta. 

 
Um mesmo espaço pode ser transformado com facilidade, de modo a 
atender a diferentes propostas de trabalho [...]. Basta mudar o mobiliário. Se 
uma atividade requer mesas e cadeiras, pode-se organizar o espaço, 
colocando-as no centro da sala. Para favorecer o ambiente de faz de conta, 
as mesas e cadeiras podem ficar encostadas liberando o espaço central 
para as brincadeiras simbólicas. No mesmo dia é possível reorganizar 
várias vezes a mesma sala (MEC, 2012). 

 
           Em ambos os CEIs foi possível perceber que os copos não ficam à disposição 

das crianças, de forma que não podem utilizá-los com autonomia.  As professoras e 

auxiliares enchem garrafas com água no bebedouro e servem nos copos para as 

crianças em momentos específicos. Embora haja bebedouros nas duas instituições, 

                                                           
25

 A quantidade de alunos matriculados em cada sala são as seguintes: 16 crianças nas turmas de 
Infantil I, 20 crianças nas turmas de Infantil II e 20 crianças, por turno, nas turmas de Infantil III. Essas 
quantidades são alteradas caso a sala acolha alguma criança com necessidades especiais. 
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em uma delas, o equipamento não é utilizado pelas crianças e na outra, é usado 

somente quando os grupos estão no refeitório.  Apenas uma professora apresentou 

uma postura diferente, deixando os copos e uma garrafa com água ao alcance das 

crianças, para que pudessem se servir sem solicitar à algum adulto. 

 Em relação à decoração, as professoras não se pronunciaram, mas nas 

salas dos CEIs havia exposição de atividades das crianças. No CEI Girassol, poucas 

atividades ficam expostas e algumas no alto de uma das paredes.  Cada sala possui 

uma pintura fixa, com desenhos que se referem a temas variados, desde animais à 

personagens de histórias infantis.  No CEI Catavento não há pinturas nas paredes, a 

decoração é basicamente feita com painéis, cartazes e atividades, o que enriquece o 

ambiente da sala para a apreciação das crianças.  Porém, há uma das salas com 

toda a decoração fora do alcance das crianças, pois, segundo a professora, “elas 

podem estragar”. 

 Zabalza (1998, p.53) analisa essa organização e afirma que “uma sala de 

aula de Educação Infantil deve ser, antes de mais nada, um cenário muito 

estimulante, capaz de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação”. Nessa 

perspectiva, foi possível perceber que algumas salas dos CEIs pesquisados 

estavam pouco atrativas, sem configurar um espaço estimulante. As paredes vazias 

e as poucas oportunidades de ação dentro do espaço deixam de proporcionar 

algumas experiências às crianças.  

 Foi observado, ainda, que em ambas as instituições não há um espaço 

específico destinado para a organização e armazenamento dos colchonetes, nem 

para roupa de cama e toalhas. Esse fato foi lembrado em conversas informais com 

as Auxiliares de sala e com as profissionais dos Serviços Gerais, que atentaram 

para as questões da limpeza, ressaltando que, diariamente, limpam toda a sala e os 

colchonetes um a um, pois não há onde guardá-los. A limpeza da sala de aula não 

foi citada pelas professoras do CEI Girassol, mas foi um ponto presente nas 

entrevistas do CEI Catavento, considerando a sua má qualidade como algo negativo 

e que prejudica a saúde das crianças e o bom andamento das experiências 

planejadas na rotina do CEI. 

 Outro ponto muito destacado nas entrevistas com as professoras foi a 

estrutura dos banheiros nas duas instituições. No documento intitulado Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (MEC, 2006), há 

orientações para a sua estruturação:  
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Nos banheiros, a autonomia das crianças vai estar relacionada à adaptação 
dos equipamentos às suas proporções e alcance; reservar especial atenção 
com a prevenção de acidentes, utilizando piso antiderrapante, 
principalmente próximo às áreas do chuveiro e cantos arredondados nos 
equipamentos. (MEC, 2006) 

 
No caso do CEI Girassol, o banheiro é comum a todas as turmas, e fica 

situado na lateral direita do pátio, ou seja, distante das salas de aula. A professora 2 

(CEI Girassol) afirmou que a sua sala “está de um lado da creche e o banheiro do 

outro”.  O piso, embora tenha sido trocado há pouco tempo por um antiderrapante, 

de acordo com as professoras, não está adequado, pois junta água, deixando-a 

sempre empoçada. Acreditam que um banheiro na sala de aula seria o mais 

adequado para uma instituição de atendimento a crianças pequenas. 

 Já no CEI Catavento, há um banheiro pequeno em cada sala de aula, mas, 

segundo as professoras, não são apropriados.   Apesar de acharem ideal ter um 

banheiro em cada sala, apontam que estes não possuem um piso adequado, de 

modo que consideram o piso atual perigoso. Também falaram que não há 

manutenção de seus equipamentos.  

 
         Foto 15: Visão externa do acesso ao banheiro para cadeirantes (CEI Catavento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Própria 
 

A professora 15 (CEI Catavento) chamou a atenção para o fato de que não há 

acessibilidade na instituição, em especial, nos banheiros, pois não há como um 

cadeirante, por exemplo, adentrar nesses espaços.  Apesar de existir um banheiro 

específico para cadeirantes, construído na área externa, ao lado da sala dos 

professores, sua utilização é inviável, pois há um batente na entrada que 

impossibilita a passagem de uma cadeira de rodas. Atualmente, este banheiro, 

embora equipado, está sendo usado como depósito. 
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 Para finalizar as análises, apresentam-se, a seguir, as adequações realizadas 

pelas professoras, evidenciando as intervenções observadas nos espaços, bem 

como os relatos nas entrevistas. Levando em consideração que os espaços das 

duas instituições foram avaliados como inadequados, pôde-se constatar que no CEI 

Girassol há mais ações voltadas para adequações do que no CEI Catavento. 

 Nas falas das professoras do CEI Girassol, um discurso aparentemente 

conformista esteve muito presente, evidenciado quando afirmaram: “eu tenho que 

me virar por aqui com eles, com o que tem”. (Professora 5, CEI Girassol) e “Eu acho 

que não é o desejado. É o que a gente tem? É! Mas não é o ideal. [...] É o que nós 

temos. A gente trabalha com isso, mas não é o ideal, deixa desejar.” (Professora 2, 

CEI Girassol). Porém, dentro desse mesmo discurso foi fácil identificar uma 

mobilidade do grupo, de forma unânime, indicando ações para as adequações às 

necessidades que vêm das crianças e também do planejamento de experiências 

para cada grupo de alunos. 

 
Já visitei algumas dessas novas (creches) [...] vi que a estrutura é legal, 
mas sinceramente, a gente tenta adequar, a gente tenta fazer o máximo que 
a gente pode, né? [...] os profissionais que estão aqui são muito dispostos a 
isso, adequar, estar sempre procurando o que for melhor para a criança. 
(Professora 3, CEI Girassol)  
 
A gente não deixa de fazer as coisas, as atividades porque não tem espaço, 
a gente tenta se adaptar da melhor forma pra que eles não percam a 
oportunidade de vivenciar isso, a gente vai fazendo umas adaptações, né? 
(Professora 5, CEI Girassol) 

 

Essas ações foram, de fato, presenciadas durante as visitas. Algumas delas 

foram citadas pelas professoras como adequações pensadas e executadas para um 

melhor uso do espaço ou um melhor desenvolvimento do planejamento. 

 
 Eu tenho uma caixa de leitura, porque eu não consigo nem pendurar 
aquele suporte de livros do PAIC que a gente recebeu, [...] não tem espaço 
nas paredes. Se eu pendurar, eu perco a parede para expor as coisas das 
crianças, entendeu? Aí a forma que encontrei foi colocar numa caixa, é a 
caixa da leitura. (Professora 3, CEI Girassol) 

 
A professora 3 apresentou algumas adaptações que fez na sua sala com o 

objetivo de facilitar e enriquecer o trabalho pedagógico.  Posteriormente, relatou 

sobre uma adequação necessária para dar um pouco de conforto ao repouso das 

crianças. 

 
A falta da brinquedoteca, né? Ela é muito complicada, porque é muito 
pequena. [...] a gente tenta adequar a brinquedoteca para a nossa sala. A 
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gente traz algo, mais coisas, e faz a hora da brinquedoteca.  (Professora 3, 
CEI Girassol)  
 
A cortina foi uma adequação com certeza, porque na hora do sono das 
crianças é muito claro, elas sentiam dificuldades em dormir mesmo. 
Demoravam muito para dormir, você já imaginou? Porque tudo você tem 
que se colocar no lugar, não é? (Professora 3, CEI Girassol) 

 

 Observando a brinquedoteca foi possível constatar os aspectos levantados na 

fala da professora 3. O espaço é pequeno, não tem ventilador e possui poucos 

brinquedos, os que têm, foram conseguidos através de doações. 

  As cortinas foram pensadas como forma de minimizar o desconforto 

causado pela claridade durante o repouso das crianças. As três salas que possuem 

atendimento integral contam com essa adaptação.  

 Vale ressaltar que a única adequação apontada no CEI Catavento, refere-se 

também à uma cortina improvisada, com o objetivo de evitar que o sol entre na sala 

e incomode as crianças durante o repouso. Apenas uma professora fez esse relato, 

afirmando que os cobogós da sala permitem a entrada de sol durante determinado 

período do dia. 

 

Foto 16: Adaptação de cortinas (CEI Girassol)  Foto 17: Adaptação de cortina (CEI Catavento) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria                                                     Fonte: Própria 

 

A brinquedoteca do CEI Catavento, de acordo com os relatos das 

professoras, não está sendo utilizada. É uma sala fechada, pequena, com alguns 

brinquedos e uma estrutura simples de som e vídeo, porém, a ventilação, antes 

garantida por meio de um condicionador de ar, está inviabilizada por tempo 

indeterminado, pois aguardam a manutenção do controle remoto, de forma que, 

segundo as professoras, não tem como utilizá-la sem esse equipamento de 

ventilação. Outra adaptação pertinente à estrutura do CEI Girassol foi narrada pela 
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professora 2, que apontou as dificuldades do uso do banheiro no momento do banho 

das crianças. Segundo ela, um banheiro barulhento, apertado, com chuveiros muito 

próximos, não favorece as ações planejadas para esses momentos.  

 
A professora tem que participar do banho da criança.  É impossível, na hora 
do banho, eu estar dentro do banheiro com todas as crianças, porque tem 
as outras salas, banhando ao mesmo tempo. Não dá pra eu deixar a auxiliar 
na minha sala e levar de um por um. Vou acabar gritando, me desgastando, 
porque é muito barulho, um banheiro apertado, pequeno, um chuveiro em 
cima do outro, não da pra fazer esse banho educativo.  Aí o que eu faço? 
Uma ou duas vezes por semana, eu pego esse toldo (coloca no chão), vou 
nesse chuveiro aí adaptado e faço um banho com eles, eu acho mais viável 
aqui. (Professora 2, CEI Girassol)  

 

 Essa adaptação foi observada logo na primeira visita à Instituição. O espaço 

indicado pela fala da professora 2, situa-se ao fundo das salas do Infantil I e Infantil 

II, que possuem portas para acesso a esse local.   Como fica na parte externa, é um 

espaço predominantemente aberto. Com a aparência de um corredor cimentado, 

esse espaço é dividido da seguinte forma: em uma extremidade, fica a área de 

serviço, que conta com máquina de lavar, pia e materiais de limpeza, e um pouco à 

frente, o espaço possui quatro chuveiros, interligados por um cano com base no 

banheiro. Em toda a área existem cordas para estender as toalhas das crianças                       

utilizadas nos banhos diários. Esse espaço é percebido pela professora 2 como uma 

alternativa para o banho, substituindo o banheiro algumas vezes na semana.   

        Foto 18: Alternativa para o banho no espaço externo (CEI Girassol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Própria 

 

 Essas adequações do espaço, observadas quase que na totalidade apenas 

no CEI Girassol, podem erroneamente influenciar o pensamento de que a estrutura 

mais nova, construída em 2009, que é o CEI Catavento, não possui problemas 
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estruturais e garante um ambiente de boa qualidade para o atendimento de crianças 

da Educação Infantil.  

 Entretanto, é interessante destacar que as professoras do CEI Catavento 

também indicaram muitos problemas na estrutura da instituição, e relataram que 

estes problemas percebidos por elas atrapalham e chegam, muitas vezes, a impedir 

algumas ações pedagógicas. No relato das professoras é visível, inclusive, um 

sentimento de espanto, por ser o CEI Catavento, uma estrutura a qual consideram 

nova e que, no entanto, já apresenta tais questões. Porém, embora percebam 

problemas, ficou evidente que as ações voltadas para a adequação dos pontos que 

consideram inadequados não estão presentes como no CEI Girassol.  

  Ao final das entrevistas, foram solicitadas sugestões das professoras sobre o 

espaço que trabalham.  No CEI Girassol, a mudança mais citada por elas foi a 

construção de um banheiro em cada sala, como mencionou a Professora 2 (CEI 

Catavento), ao afirmar que, se possível, faria mudanças “no banheiro, eu acho que o 

principal é um banheiro na sala. Independente se fosse pra fechar a sala, mas que 

fizesse banheirinho, ia ajudar muito. Eu acho que um banheiro seria essencial.”  

 
 Esse espaço de calçada aqui seria um banheiro, o nosso banheiro 
individual, com pia, aqui esse espaço aqui, interno seria banheiro interno 
pra gente não usar mais aquele banheiro maior pela distância [...] não ia ter 
mais o banheiro externo. Ah! Um escovódromo! Meu sonho! É tão ruim ficar 
escovando os dentes dos meus ali (banheiro) E como eu te disse né? O 
espaço é um formador de hábitos, está faltando isso. (Professora 1, CEI 
Girassol)  
 
O banheiro, certeza absoluta, nós até fizemos uma mini reformazinha nele, 
mas aí não ficou legal, porque ele tem um desnível no meio e aí a água fica 
empoçada e tal, mas, com certeza, o banheiro! Um banheiro com aquele 
piso todo emborrachado, né? Um tapete de borracha em todo ele.  
(Professora 3, CEI Girassol)  
 
Os banheiros precisam também, tem uns que não tem a descarga, tá com 
problema. Tem alguns chuveiros também e, principalmente, a parte do 
primeiro dinheiro seria pra isso, escorrer a água do banheiro, que fica 
empoçado todo dia tem que ir uma pessoa lá (tirar a água). (Professora 6, 
CEI Girassol) 
 

Em seguida, as indicações que mais se repetiram em suas falas foram as 

referentes às salas de aula. As propostas foram o fechamento da sala, subindo as 

paredes, e a ampliação das mesmas. Surgiram também ideias de construção de 

novos espaços, que puderam ser observadas na fala da professora 4 (CEI Girassol), 

ao relatar que “[...] faria uma rampa para subir e lá ia fazer espaços, uma sala, uma 

biblioteca infantil, uma sala de música, áudio e vídeo, [...] uma para a 
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psicomotricidade, teria uma sala pra isso.” e o forramento de todo o teto, como cita a 

professora 8 (CEI Girassol), ao afirmar que “também precisa ser forrado né?”. As 

falas das professoras 1 e 8, assim como a fala da maioria das professoras, também 

apresentaram sugestões de reestruturação do espaço. 

 
 Fechar (as salas), uma estrutura fechada mesmo de sala, até porque a 
acústica não nos ajuda, ela só nos prejudica, nos obriga a falar mais alto.  
Às vezes eu não conto uma história como eu deveria, tenho que abreviar , 
não canto como deveria, evito usar muitas músicas para não atrapalhar a 
vizinha, eu faço coisas de 10 a 15 minutos, porque eu sei que atrapalha 
(Professora 1, CEI Girassol)  

 
Eu colocaria a parte das salas (completar as paredes), a acústica, colocaria 
som ambiente, se fosse possível, né? Mudaria essas cortinas, mas se 
fechasse (a sala) melhorava, já resolvia isso.  (Professora 6, CEI Girassol) 
 
Eu acho que faria uma quadra, né? A gente aproveitaria mais, até ia 
influenciar na prática de esportes. Essa que existe (da escola) ou então 
derrubar ela e construir outra, porque criança precisa de novidade pra 
estender os limites dela. (Professora 8, CEI Girassol)  

 

 Também foram sugeridas a aquisição de brinquedos, materiais e mobiliário, 

como analisa a professora 3 (CEI Girassol), ao considerar que “no refeitório precisa 

de mesas e cadeiras apropriadas para as crianças, essas cadeiras para as crianças 

de um ano são péssimas, a mesa também, até as crianças do dois (Infantil II) caem 

[...].”, a manutenção dos equipamentos já existentes e também a aquisição de 

plantas para a sala de aula.  O CEI Girassol não possui paredes inteiras que se 

configurem como barreiras arquitetônicas para a passagem da ventilação, têm 

algumas plantas nas laterais e na frente da instituição, apesar disso, as professoras 

afirmaram que a ventilação não é suficiente, destacando que as salas de aula são 

quentes, principalmente no turno da tarde, sugerindo a instalação de mais 

ventiladores. 

 
Com ventilador mais centralizado neles mesmos, aqui é muito quente, 
assim, esse abafado né? E a presença de plantas também aqui dentro.  Eu 
acho que não haveria mal nenhum, um jarrinho ou dois, né? Assim, desses 
maiores. (Professora 8, CEI Girassol) 

  
Os brinquedos (referindo-se ao parque), a opção de outros brinquedos, 
novos.  A parte de areia separada pra não ter só parte de areia e resto seria 
emborrachado e só uma parte de areia pra não ficar sujando e que vivesse 
coberto. (Professora 2, CEI Girassol)  
 

Vale ressaltar que, durante as observações, o CEI Girassol passou por uma 

reforma no seu parque. De acordo com as professoras, a decisão pelas alterações 

no parque foi tomada em grupo, com a coordenação e a gestão da escola, através 
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do uso de um dos recursos financeiros anuais. A reforma já atende a uma solicitação 

das professoras, que era estruturar o parque de forma que fosse possível manter 

uma areia higienizada e saudável, assim, foi construído um tanque de areia que 

passará a ser coberto. Nas laterais do tanque foram colocados alguns brinquedos e 

uma das árvores foi aproveitada para a instalação de um chuveiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa foi proposta uma reflexão sobre os espaços para atendimento 

em Educação Infantil, na perspectiva do professor, especificamente na faixa etária 

de 1 a 3 anos, período que compreende o acolhimento das crianças em creches. 

Considerando as necessidades peculiares das crianças ainda bem pequenas, 

justifica-se a importância de espaços pensados e organizados de forma diferenciada 

das demais etapas do ensino. 

 Verificar como as professoras percebem e interferem no espaço escolar no 

qual estão inseridas, tendo em vista as suas concepções de criança e de infância, foi 

a problematização inicial da investigação em questão, tendo como uma das 

hipóteses a ideia de que os espaços escolares voltados para a Educação Infantil não 

eram adequados ao atendimento das crianças na faixa etária de 1 a 3 anos. 

Na perspectiva de identificar quais concepções de criança e infância norteiam 

a prática das professoras dos CEIs “Catavento” e “Girassol”, a pesquisa apontou que 

a maioria delas relatam concepções de criança, infância e de Educação Infantil que 

estão em sintonia com os documentos oficiais que orientam as práticas para esta 

etapa da Educação, porém, analisando os achados da pesquisa provenientes dos 

registros das observações, percebe-se que há um distanciamento entre o discurso e 

a prática, revelando assim concepções implícitas nas suas ações cotidianas na 

instituição. Para um aprofundamento sobre a investigação da prática pedagógica à 

luz das concepções das professoras, seria interessante uma pesquisa específica 

com foco na observação das ações realizadas nesses ambientes educacionais.  

Sobre a concepção de espaços para atendimento em Educação Infantil, o 

grupo de entrevistadas foi unânime em relatar que poderia haver melhorias, 

demonstrando certo nível de insatisfação com a estrutura das instituições na qual 

trabalham. No caso das instituições pesquisadas, que foram propositalmente 

selecionadas por possuírem estruturas distintas, construídas em momentos 

diferenciados na trajetória da política educacional do município de Fortaleza, ambas 

apresentaram muitos problemas estruturais, que, inclusive, atrapalham a prática 

pedagógica, de acordo com as professoras entrevistadas.  Contudo, foi constatado 

que no CEI Girassol, talvez por possuir uma estrutura mais inadequada que o CEI 

Catavento, há muito mais intervenções no espaço, segundo a análise dos relatos 
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das professoras, a fim de adequá-lo e diminuir as dificuldades frente aos 

planejamentos.   

No que se refere à ideia construída anteriormente, de que a estrutura física da 

instituição impede algumas práticas pedagógicas e de que as professoras organizam 

o espaço escolar de modo a diminuir eventuais dificuldades que a instituição 

apresente e que possam interferir na sua ação cotidiana, pode-se constatar então 

que, de forma mais eficaz, no CEI Girassol as professoras realizam intervenções no 

espaço, a fim de adequá-lo para que o mesmo seja utilizado como um ambiente 

promotor do desenvolvimento das crianças. 

Já o CEI Catavento, que possui uma estrutura mais nova e adequada para o 

atendimento da faixa etária de 1 a 3 anos, de acordo com as professoras 

entrevistadas, também conta com muitos problemas estruturais, porém há pouca 

intervenção das mesmas para minimizar esses problemas. 

Analisando as falas das professoras e observando suas ações referentes à 

organização dos espaços, foi possível perceber que, assim como foi relatada na 

introdução deste trabalho a existência do sentimento de incapacidade frente às 

limitações por parte da pesquisadora enquanto professora, algumas dos sujeitos 

entrevistados também vivenciam esse mesmo sentimento, porém, foi verificado um 

indicativo de que a parceria, a escuta e o trabalho em conjunto de todos os 

profissionais da instituição, podem minimizar algumas limitações. 

Ficou claro, durante a pesquisa, que as concepções trazidas pelas 

professoras, não no seu discurso, mas na sua prática, estão diretamente 

relacionadas à sua forma de organizar e elaborar os espaços na Educação Infantil. 

Outra constatação foi a que, na concepção das entrevistadas, as instituições nas 

quais trabalham não é adequada para o atendimento das crianças ainda bem 

pequenas, assim, sugeriram muitas ideias, evidenciando o desejo de que sejam 

escutadas, quando da realização de alguma mudança estrutural na instituição, 

apontando a importância de ter conhecimento sobre as necessidades das crianças 

para a elaboração e construção dos espaços destinados a esse tipo de atendimento. 

É interessante também refletir sobre as questões levantadas pelas 

professoras, quando apontam o espaço no qual trabalham como inadequado e 

afirmam limitações frente às possibilidades de ajustes, enquanto funcionárias; no 

entanto, ações simples de organização desses espaços voltados para a Educação 
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Infantil, que estão ao alcance, passam despercebidas, sendo esse mais um ponto de 

incoerência entre as falas analisadas e os dados coletados na observação. 

Sobre as instituições pesquisadas, podemos destacar a reflexão sobre como 

as concepções de educação vigentes no período político-histórico e social em que 

cada estrutura foi construída pode influenciar diretamente na aprendizagem, tendo 

em vista que, segundo as professoras, um espaço inadequado impede algumas 

práticas pedagógicas. Dessa forma, observa-se o resultado de ações da política 

educacional dentro das instituições de Educação Infantil, tornando interessante 

assim considerar a ponderação feita por algumas professoras entrevistadas quando 

afirmaram a necessidade de haver uma escuta do professor quando da elaboração 

de projetos para a construção de instituições educacionais. 

Como forma conclusiva, pode-se admitir que a pesquisa ofereceu como 

aspecto relevante a ideia de que o espaço das instituições de Educação Infantil, de 

forma específica para o atendimento na faixa etária de 1 a 3 anos, caso não seja um 

ambiente de aprendizagem adequado, pode limitar a criança, quanto às suas 

possibilidades e quanto às experiências propostas nas ações pedagógicas, 

influenciando diretamente no desenvolvimento. Dessa forma a pesquisa em questão 

pode ser considerada como um instrumento para auxiliar na reflexão do 

planejamento de futuras construções para o atendimento em Educação Infantil, não 

somente no município de Fortaleza. 

Algumas hipóteses foram levantadas sobre a possibilidade da realização de 

intervenções das professoras no espaço educacional, dentre elas o engajamento da 

gestão com o grupo docente, o tempo de experiência na Educação Infantil e as 

concepções implícitas nos profissionais da instituição, podendo tornar-se ponto de 

partida para outras investigações. 

Ao final desta pesquisa surgiu ainda outra questão: investigar uma instituição 

com uma estrutura recém-inaugurada no município de Fortaleza para o atendimento 

em Educação Infantil, que já traz as marcas de um novo período político da Rede 

Municipal de Educação.  

De certo, pode-se afirmar que ainda muito se tem a pesquisar sobre os 

espaços educacionais, que claramente se configuram como um importante aspecto 

para o desenvolvimento infantil. Realizar essa pesquisa foi algo muito gratificante e 

esclarecedor. Pesquisar na ambiência da Educação Infantil trouxe, na verdade, mais 

conhecimentos do que se pôde relatar neste trabalho.  
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 Foi possível perceber a importância de se ter, além de concepções que 

respeitem a criança de forma global para orientar suas ações, também a constante 

reflexão sobre o espaço como promotor de desenvolvimento e, assim, encontrar 

alternativas, através das diversas intervenções, para tornar o ambiente de 

aprendizagem sadio, estimulante, desafiador, interativo e cheio de possibilidades. 

Entretanto, muitas vezes a estrutura física das instituições não favorece um 

atendimento de boa qualidade, porém, a busca pela melhoria na qualidade para o 

atendimento na Educação Infantil não é somente responsabilidade do Poder Público, 

mas também passa pelas mãos das professoras e demais agentes da Educação, 

que podem, através de mecanismos como reunião de pais, fóruns, mobilizações, 

dentre outros, buscar junto às instâncias publicas, melhorias para a instituição e para 

a Educação como um todo.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

1) Localização da unidade 

- condições de acesso; 

- condições de infraestrutura; 

- população; 

- entorno; 

- acessibilidade. 

2) Sala de aula 

2.1. Elementos estruturais 

- dimensão das salas; 

- outros espaços anexos; 

- posição das janelas; 

- pontos de água; 

- armários e estantes (embutidos/ fixos/ móveis) 

- tipo do piso 

- iluminação 

- ventilação 

- incorporação de condições naturais 

 

2.2  Mobiliário  

- quantidade; 

- tipo: leve, polivalente, funcional. 

 

2.3. Materiais  

- procedência; 

- tipos de interações; 

- variedade; 

- segurança; 

- organização e localização; 

- quantidade 

 

3) Decoração (salas e demais espaços) 

- atenção à pluralidade 

- cores 

- harmonia 

- alunos participantes 

 

4) Adequações às condições climáticas 

- áreas cobertas; 

- áreas abertas 
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 5) Áreas comuns 

- banheiros (segurança / autonomia) 

- refeitório (higiene/ventilação/iluminação/autonomia) 

- pátio (piso, ventilação, iluminação, equipamentos). 

 

6) Recursos do ambiente 

- espaços e materiais alternativos 

 

7) Condições arquitetônicas 

- espaços amplos; 

- barreiras arquitetônicas. 

 

8) Espaços externos e suas adequações 

- dimensões; 

- equipamentos; 

- características 

 

9) A Estruturação atende às necessidades biológicas das crianças? 

 

10) A Estruturação atende às necessidades sociais das crianças? 
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APENDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Item 1 (Identificação dos sujeitos) 

- Idade; 

- Formação; 

- Tempo de trabalho na Educação Infantil (pré-escola – CEI); 

- Situação da lotação atual. 

 

Item 2 (Concepções) 

- Identificar concepção de criança, infância e Educação Infantil e espaços; 

- Analisar a relação entre espaços e desenvolvimento. 

 

Item 3 (Intervenções no espaço) 

- Identificar a percepção do espaço no qual trabalha o sujeito. 

- Averiguar como se dá a organização do espaço da instituição 

- Analisar o padrão reconhecido como de boa qualidade para os espaços da 

Instituição.  
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