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que vê, o que faz nele. Portanto, o espaço e 

sombra e escuridão; e grande, enorme ou, 

pelo contrario pequeno; e poder correr ou 

ter de ficar quieto, e esse o lugar onde pode 

ir olhar, ler, pensar.  

 

O espaço é em cima, em baixo e tocar ou 

não chegar a tocar; e barulho forte, forte de 

mais ou, pelo contrario, silêncio, são tantas 

cores, todas juntas ao mesmo tempo ou uma 

única cor grande ou nenhuma cor... 

 

O espaço é então, começa quando abrimos 

os olhos pela manha e em cada despertar do 

sono; desde quando com a luz, retornamos 

ao espaço. 

 

Miguel A. Zabalza, 1998. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata de um estudo realizado sobre os espaços físicos e pedagógicos das 

escolas públicas que ofertam a Educação Infantil. Objetivou analisar as condições de 

infraestrutura física e pedagógica de quatro escolas do Município de Porto Velho que atendem 

a etapa da Educação Infantil. A partir de uma abordagem qualitativa, com uma pesquisa 

descritiva, utilizando-se também de estudos bibliográficos, pesquisa documental, de campo e 

com o uso de formulários e questionários, levantou dados junto a quatro gestoras de escolas 

de educação infantil de Porto Velho. Os resultados revelam que as teorias apontam e a 

legislação recomenda que as escolas de Educação Infantil devem ser organizadas 

considerando-se os espaços, ambientes, mobiliários, materiais e recursos humanos, mas 

infelizmente existe um distanciamento do que é o necessário para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças e a realidade encontrada nas escolas, muito embora nota-se um 

pequeno avanço em ações de melhorias nas instituições de Educação Infantil. Desta forma, 

construir, adequar e qualificar significa buscar e manter a qualidade destes espaços que são de 

fundamental importância, mas isto implicará em um constante diálogo das políticas públicas e 

dos sujeitos envolvidos neste processo na perspectiva de que a instituição escolar que atende 

creche e pré-escola seja de fato um espaço que possibilite o desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças e bebês que devem viver com condições justas e adequadas a sua faixa etária.  

 
Palavras-chave: Educação Infantil. Criança. Infraestrutura escolar.  
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                                                          ABSTRACT  
 

This work is a study on the physical and educational spaces of public schools that offer early 

childhood education. Aimed to analyze the conditions of physical and educational 

infrastructure of four Porto Velho Municipality of schools serving stage of early childhood 

education. From a qualitative approach with a descriptive research, using also bibliographic 

studies, documentary and field research, and the use of forms and questionnaires, collected 

data together with preschools managers. The subjects were four management employees, who 

work in preschools in the city of Porto Velho. The results show that theories point and 

legislation recommends that the Child Education schools should be organized considering the 

spaces, environments, furniture, material and human resources, but unfortunately there is a 

distancing of what is needed for the development and learning Children and the reality found 

in schools, although we note a small advancement in improvement actions in early childhood 

institutions. Thus, build, adapt and qualify means to seek and maintain the quality of these 

spaces that are of fundamental importance. All this will result in a constant public policy 

dialogue and the subjects involved in this process from the perspective of the educational 

institution - kindergarten and preschool is indeed a space that enables the development and 

learning of children and babies who must live with fair and appropriate for their age group. 

 

 

 

Keywords:  Childhood Education. Child. infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O interesse pela temática infraestrutura escolar surgiu ao longo do curso de Pedagogia 

durante as disciplinas de Fundamentos e Práticas da Educação Infantil e Legislação 

Educacional, e também por trabalhar em uma instituição que atende esta etapa da Educação 

Básica. Como cidadã, acadêmica e mãe busquei descrever e apresentar do ponto vista teórico 

e através de documentos legais como deve ser o espaço destinado a Educação infantil, e como 

campo de investigação resolvemos analisar a infraestrutura física e pedagógica de quatro 

escolas da rede  municipal de ensino de Porto Velho. 

A partir dos estudos discutidos em sala e durante a realização do estágio 

supervisionado tivemos a oportunidade de observar como este espaço está organizado o que 

suscitou-nos o desejo de aprofundar as questões que envolvem sua infraestrutura, critério 

utilizados para a construção ou reforma destes ambientes e adequação para atender aos 

critérios da legislação vigente.  

Avançamos assim na pesquisa com a seguinte questão orientadora: como o município 

de Porto Velho está adequando a infraestrutura das escolas de educação infantil para atender 

aos critérios definidos na legislação e garantir uma educação de qualidade que possibilite o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos? 

A Constituição Federal, em seu Art. 205, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), no Art. 53 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Art. 2º, traçaram os 

seguintes objetivos para a educação: desenvolvimento pleno da criança e do adolescente; 

preparo para o exercício da cidadania; qualificação para o trabalho. 

Em leituras realizadas durante as disciplinas, percebemos que a questão do ambiente 

na Educação Infantil é tema de inquietações, pois a partir da Constituição Federal de 1998 a 

criança passa a ser vista como cidadã e sujeito de direitos. Nela, a educação infantil afirma o 

direito da criança de zero a cinco anos e de sua família, mesmo não sendo obrigatória para a 

criança de zero a três, cuja oferta é um dever do poder público, mais precisamente do 

município.   

       A temática do direito ganha maior visibilidade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9.394/96), a qual destaca a Educação Infantil como primeira etapa 

da educação básica. Porém para a educação infantil para ser vista como espaço legítimo de 

favorecimento do desenvolvimento infantil é necessário levar em conta a função cuidar e 

educar das crianças nas suas múltiplas necessidades e, com isso, a infraestrutura passa a ser 

considerada como requisito necessário à garantia dessas funções.  
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    Para ser promotora de desenvolvimento e aprendizagens, a organização do espaço 

deve, em primeiro lugar, atender às necessidades das crianças (as afetivas, as relacionadas à 

construção da autonomia, de socialização, cognitivas, físicas e também as fisiológicas) e 

constituir-se em um espaço de desafios, descobertas e possibilidades de a criança estabelecer 

muitas e variadas relações. 

Ao organizar e planejar uma estrutura escolar deve-se levar em conta alguns fatores 

que já foram sistematizados em um documento do Ministério da Educação “Parâmetros 

Básicos de infra-estrutura para instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006a). Tal 

preocupação com a infraestrutura escolar e sua relação com processo de desenvolvimento e 

aprendizagem tornou-se objeto de estudo deste trabalho que apresenta dados de pesquisa em 

relação à infraestrutura de quatro escolas de educação de Infantil do município de Porto 

Velho. 

Levando em consideração a problemática abordada neste estudo, o objetivo geral desta 

pesquisa foi analisar as condições de infraestrutura física e pedagógica de quatro escolas do 

Município de Porto Velho que atendem a etapa da Educação Infantil. E como objetivos 

específicos definimos: a) Identificar as escolas exclusivas de Educação Infantil da área urbana 

do município de Porto Velho; b) Descrever a infraestrutura atual de quatro escolas de 

educação infantil de Porto Velho; c) Levantar, a partir da fala das gestoras, as ações de 

melhorias realizadas pela escola e Secretaria Municipal de Educação (SEMED) visando 

atender aos padrões mínimos de qualidade na educação infantil no que se refere à 

infraestrutura física das escolas.  

Neste sentido, pensar em um ambiente escolar para crianças pequenas da Educação 

Infantil que proporcione seu desenvolvimento e aprendizagem é levar em consideração seus 

interesses e habilidades, a construção de lugares que forneçam elementos e instrumentos que 

possibilitem o desenvolvimento de suas habilidades. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir do estudo de diversos autores que tem o 

seu olhar voltado para a temática em questão. Os autores que fundamentaram a pesquisa 

foram: Andrade (2010), Bujes (2001), Vasconcellos (2012), Kulmann (2001), Ceppi; Zini 

(2013), dentre outros que tratam sobre a trajetória da educação infantil e a importância do 

espaço. Na perspectiva do lúdico na educação infantil utilizamos Kishimoto (2002). Sobre as 

politicas públicas Azevedo (2003), Oliveira (2006), Barreto (2014), Cerisara (2002), Pacífico 

(2010), Rosemberg (2012), que fazem uma reflexão sobre as políticas públicas para a 

educação infantil. Para realizar uma discussão sobre qualidade trazemos Zabalza (1998), 

Souza (1998), Horn (2004), os quais contribuíram com o presente trabalho.  
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Para o alcance dos objetivos propostos, desenvolvemos o estudo e organizamos este 

trabalho em quatro seções. Nesta primeira é a apresentação da temática, objetivos e da 

organização deste trabalho. Na segunda apresentamos as contribuições do espaço físico 

escolar para o desenvolvimento da criança da Educação Infantil. Na terceira, apresentamos os 

aspectos legais que garantem o direito à educação de qualidade e apresentamos também os 

Parâmetros Básicos de Infra-Estrutura para as Instituições de Educação Infantil documento 

este que precisa ser considerado nas reformas e adaptações dos espaços escolares. A quarta 

seção descreve a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo apresentando os 

dados levantados bem como a análise que realizamos. O trabalho é finalizado com as 

considerações finais, referências e apêndice.    

 Nosso desejo é que o mesmo contribua com o início de uma reflexão mais 

sistematizada, seja de gestores ou das secretarias de educação, sobre a necessidade e 

importância dos espaços físicos e dos materiais para o desenvolvimento saudável e criativo 

das crianças menores de seis anos. 
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2 ESPAÇO FÍSICO ESCOLAR: Contribuições para o desenvolvimento   da criança da 

Educação Infantil 

 

Este tópico tem como objetivo percorrer a trajetória histórica do surgimento das 

instituições de Educação Infantil no Brasil. 

 

2.1 CONCEPÇÕES DE CRIANÇA, INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

Durante muito tempo a educação da criança foi considerada uma responsabilidade das 

famílias ou do grupo social a qual estava inserida. Por um longo período na história da 

humanidade não havia uma preocupação com a infância e muito menos instituições 

responsáveis em compartilhar tal responsabilidade de cuidar e educar a criança em sua 

primeira infância. 

Sarmento (apud ANDRADE, 2010, p. 48) destaca que “as concepções construídas 

historicamente sobre a infância, baseadas numa perspectiva adultocêntrica, tanto esclarecem 

como ocultam a realidade social e cultural das crianças sendo, portanto, necessária a ruptura 

com o modelo epistemológico sobre a infância até então instituído”. Andrade (2010) afirma ser 

recente o interesse pela infância e sua concepção como sendo uma construção social se 

constituiu a partir do historiador francês Philippe Ariès (2006), que apresenta importantes 

contribuições para o estudo sobre a infância a partir do estudo de diferentes fontes, incluindo 

imagens registradas ao longo da história. 

Segundo Andrade (2010), Ariès (desenvolveu pesquisas e estudos da iconografia, com 

análise de trabalhos com imagens como estátuas, gravuras, pinturas, retratos entre outros), da 

era medieval à modernidade e observou a forma como a sociedade via a criança na Europa 

ocidental, especialmente na França. A partir de tais estudos o autor afirma que a concepção de 

infância que temos hoje é produto da vida moderna, resultante das modificações na estrutura 

social. Seus estudos nos mostram que o século XVIII trouxe uma infância moderna. Afirma 

que a transformação pela qual a criança e família passam ocupa um lugar central na dinâmica 

social. Sobre a construção de um novo conceito de infância, Ariès (2006, p. x-xi) nos informa:  

 

Minha primeira tese é uma tentativa de interpretação das sociedades tradicionais. A 

segunda pretende mostrar o novo lugar assumido pela criança e a família em nossas 

sociedades industriais. Uma mudança considerável alterou o estado de coisas que 

acabo de analisar. De duas abordagens distintas. 1° A escola substituiu a 

aprendizagem como meio de educação. 2° Mas ela não teria sido realmente possível 

sem a cumplicidade sentimental das famílias [...]. A família tornou-se um lugar de 

uma afeição necessária entre os cônjuges e entre pais e filhos, algo que não era 

antes. Essa afeição se exprimiu, sobretudo através da importância que se passou a 
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atribuir à educação. Trata-se de um sentimento inteiramente novo: os pais se 

interessavam pelos estudos de seus filhos e os acompanhavam com uma solicitude 

habitual nos séculos XIX e XX, mas outrora desconhecida. 

Pacífico (2010, p. 61), em estudos desenvolvidos por ocasião de seu doutoramento, e 

destacando outros pesquisadores que se debruçaram em torno de pesquisas sobre a infância, 

aponta que, 

 

[...] conhecemos hoje uma concepção de infância que representa o resultado de 

várias transformações ocorridas em nossa sociedade. Tal concepção foi construída 

historicamente a partir de uma determinada forma de pensar o mundo, as pessoas, os 

objetos e as relações entre os indivíduos e suas culturas e, portanto, levando-se em 

conta as transformações sociais, pois toda sociedade tem seus sistemas de classes de 

idade e a cada uma delas é associado um sistema de status e de papel, e, por 

conseguinte, uma representação de infância. 

 

O surgimento das instituições de Educação Infantil, de acordo com Bujes (2001, p.13), 

“esteve relacionado de certa forma, com uma nova forma de perceber a infância e a criança, 

ou seja, foi porque houve uma modificação na sociedade, nas maneiras de se pensar o que é 

ser criança e a importância que foi dada ao momento específico da infância”. Desse modo, a 

educação infantil, da forma como está posta hoje, que se realiza de forma complementar à 

família, é recente. Por outro lado, esta mudança foi possível porque também a sociedade 

modificou suas formas de pensar o que é a criança bem como passou a considerar esse 

momento específico que é a infância.  

Craidy e Silva (2001, p. 13) também registram que "O surgimento das instituições de 

educação infantil esteve de certa forma relacionado ao nascimento da escola e do pensamento 

pedagógico moderno, que pode ser localizado entre os séculos XVI e XVII", quando a escola 

organizou-se devido a diversas mudanças ocorridas na sociedade, como a descoberta de novas 

terras, surgimento de novos mercados, com o desenvolvimento científico e com a invenção da 

imprensa. A sociedade industrial trouxe consigo a necessidade de conhecimentos mais 

especializados para dar conta das novas ocupações surgidas. Assim, "as creches e pré-escolas 

surgiram depois das escolas e o seu aparecimento tem sido muito associado com o trabalho 

materno fora do lar, a partir da revolução industrial." Devemos lembrar, no entanto, que isto 

também esteve relacionado a uma nova estrutura familiar, a conjugal, na qual pai/mãe/seus 

filhos passaram a constituir uma nova norma, diferente daquelas famílias que se organizavam 

de forma ampliada, com vários adultos convivendo num mesmo espaço, possibilitando um 

cuidado que nem sempre estava centrado na figura materna. Outro fato que precisa ser 

lembrado é que muitas teorias nesta época também estavam interessadas em descrever as 

crianças, sua natureza moral, suas inclinações boas ou más. Defendiam ideias de que 

proporcionar educação era, em alguns casos, uma forma de proteger a criança das influências 
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negativas do seu meio e preservar-lhe a inocência, em outros, era preciso afastar a criança da 

ameaça da exploração, em outros, ainda, a educação dada às crianças tinha por objetivo 

eliminar as suas inclinações para a preguiça, a vagabundagem, que eram consideradas 

"características" das crianças pobres. O que se pode perceber é que existiram para justificar o 

surgimento das escolas infantis uma série de ideias sobre o que constituía uma "natureza 

infantil" que, de certa forma, traçava o destino social das crianças (o que elas viriam a se 

tornar) e justificava a intervenção dos governos e da filantropia para transformar as crianças 

(especialmente as dos meios pobres) em sujeitos úteis, numa sociedade desejada, que era 

definida por poucos. De qualquer modo, no surgimento das creches e pré-escolas conviveram 

argumentos que davam importância a uma visão mais otimista da infância e de suas 

possibilidades, com outros objetivos do tipo corretivo, disciplinar, que viam principalmente 

nas crianças uma ameaça ao progresso e à ordem social. 

No entanto, segundo Vasconcellos (2005, p.36), “a trajetória histórica da criança 

brasileira possui outros contornos que diferencia da criança europeia, mas a implantação de 

uma educação voltada para a infância surge, assim como na Europa, como valorização da 

criança como riqueza da nação”. 

Assim, no Brasil a historia da educação infantil trilhou por caminhos diversos e ao 

longo desse caminho foi passando por concepção higienistas e assistencialistas até chegar aos 

âmbitos da educação. Conforme nos aponta Melo e Marzari (2013, p. 161), 

 

As creches foram implantas fora das indústrias nas décadas de trinta e cinquenta e 

eram mantidas por entidades filantrópicas que recebiam donativos das famílias mais 

ricas de cada região, também dos governos. O trabalho desenvolvido juntos ás 

crianças era assistencialista, ou seja, atendiam-se as necessidades de alimentação, de 

higiene e de segurança física, mas, dificilmente, valorizava-se o desenvolvimento 

intelectual e afetivo delas. 

 

Para a ideia que temos hoje e para o modelo de instituições de Educação Infantil que 

temos no presente, muitos acontecimentos precederam esse atendimento, dentre eles, o 

movimento de lutas por creches, aqui no Brasil. Com o processo da abertura política nos anos 

de 1980 houve pressão por parte das camadas populares para a ampliação do acesso à escola. 

A educação da criança pequena passa a ser reivindicada.  

 Em 1988, devido à grande pressão dos movimentos feministas e de outros 

movimentos sociais, a Constituição reconhece a educação em creches e pré-escolas como um 

direito da criança e um dever do Estado. Como nos mostra o Parecer CNE/CEB nº: 20/2009: 
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Em sintonia com os movimentos nacionais e internacionais, um novo paradigma de 

infância – iniciada em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e instituído no país pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988 

e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) – tornou-se referência 

para os movimentos sociais de “luta por creche” e orientou a transição do 

entendimento da creche e pré-escola como um favor aos socialmente menos 

favorecidos para a compreensão desses espaços como um direito de todas as 

crianças à educação, independentemente de seu grupo social. 
 

Nas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, apresentadas 

pela Resolução n° 05/2009 - CNE/CEB (BRASIL, 2009), a criança é entendida 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.  

 A LDB 9.394/96 em seu Art.29º diz que, é a primeira etapa da educação básica e tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos, em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

A infância é uma condição do ser criança, devendo ser compreendida no contexto das 

relações sociais. Como aponta Kuhlmann (2001, p.31), 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 do que uma representação dos adultos sobre esta fase da vida. É preciso 

conhecer as representações da infância e considerar as crianças concretas, localizá-

las nas relações sociais, etc., reconhecê-las como produtoras da história. 

             

 Em relação ao ser criança, a ECA designa criança em seu Art. 2º, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos. Pode-se, assim, observar que no quadro legal brasileiro prioriza-se 

uma definição da criança pelo critério etário e pelo aspecto biológico. 

 A partir desse novo paradigma em relação ao ser criança, as creches passam a ser um 

espaço educativo e não mais só de cuidado, surgindo à preocupação em oferecer espaços 

institucionais públicos ou privados que ofereçam práticas relacionadas ao cuidado e educação, 

pois como se observa a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(DCNEI), Resolução n° 5/2009: 

 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como 

o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e a interação com outras crianças.  
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Temos hoje, portanto, um novo conceito de infância e criança, sendo a criança 

entendida como (BRASIL, 2009). 

Art. 4º [...] centro do planejamento curricular, é 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. 

 

Por considerar a criança o centro do planejamento curricular, também foi necessário 

um entendimento sobre o que é uma escola de educação infantil. Isso por que por muito 

tempo se entendeu e se aceitou que bastariam crianças reunidas em um mesmo espaço para 

que este fosse chamado de escola de educação infantil. Hoje, uma escola de educação infantil 

precisa desenvolver práticas intencionais de educação e cuidado. Assim, a Educação Infantil é 

a primeira etapa da Educação Básica e deve ser oferecida em (BRASIL, 2009) 

Art. 5º [...] creches e pré-escolas, as 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. 

 

Como também suas práticas pedagógicas ter como eixos norteadores as interações e 

brincadeiras conforme explicitado nas DCNEI, no Art. 9º (BRASIL, 2009): "As práticas 

pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira." Do mesmo modo, também é preciso considerar 

que, uma vez institucionalizada, a Educação Infantil precisa organizar-se em torno de um 

currículo específico, considerando a criança de hoje: 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 

Dentro desse contexto, a educação das crianças emerge como um campo educacional 

que busca construir sua própria identidade a partir das especificidades e necessidades da 

infância.  

  

2.2  CONCEITO DE ESPAÇO E AMBIENTE  

 

O espaço é entendido numa perspectiva definida em diferentes dimensões: a física, a 

funcional, a temporal e a relacional, legitimando-se como um elemento curricular. O 
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ambiente, por sua vez, corresponde ao conjunto do espaço físico e das relações que nele se 

estabelecem. A partir desse entendimento Forneiro (apud BRASIL, 2005, p.14):  

 

 [...] faz uma interessante distinção entre espaço e ambiente, apesar de ter a clareza de 

que são conceitos diretamente ligados. O termo espaço refere-se aos locais onde as 

atividades são realizadas e se caracterizam pelos objetos, móveis, materiais didáticos, 

decoração. O termo ambiente diz respeito ao conjunto desse espaço físico e às relações 

que se estabelecem no mesmo, as quais envolvem os afetos e as relações interpessoais 

das pessoas envolvidas no processo, adultos e crianças, ou seja, por parte do espaço 

temos as coisas postas em termos mais objetivos, por parte do ambiente, as mais 

subjetivas.  

 

Então se entende que o espaço nunca será neutro ou insignificante principalmente no 

caso das práticas educativas e de cuidado das crianças de zero a cinco anos de idade. Deste 

modo o espaço e ambiente constitui-se em um estimulador ou limitador de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

           Para Zabalza (1998), a educação infantil tem características muito particulares no que 

se refere à organização dos espaços. O autor sinaliza que a infância precisa de espaços 

amplos, bem diferenciados, de fácil acesso e especializados, em que as crianças possam 

movimentar-se, interagir, viver e conviver desenvolvendo-se integralmente. Salienta a 

necessidade de os espaços oferecerem oportunidades diversas de interação e de aprendizagem, 

sejam elas coletivas, envolvendo grupos de crianças e adultos, ou mesmo individualizadas, 

nas quais os objetos dispostos sejam o foco da atenção.  

Vasconcellos (2012) aponta considerações importantes sobre o ambiente. Destaca que 

“as organizações do ambiente da creche transmitem mensagens sobre a criança e os modos e 

jeitos de lidar com ela, pois carregam consigo marcas simbólicas e históricas”. Assim, quando 

analisamos ambientes construídos por educadores é necessário, sobretudo, considera-los não 

como um produto, pronto e acabado, mas um processo.  

Como vimos, toda a infraestrutura da escola de Educação Infantil está carregada de 

significados, conforme nos mostra Forneiro (1998, p. 233), 

 
como um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas que 

habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que contém tudo e 

que, ao mesmo tempo, é contida por todos esses elementos que pulsam dentro dele 

como se tivessem vida. [...].  

 

Para a autora, o ambiente “fala” e transmite sensações diversas além de que evoca 

recordações e poderá passar segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes. Com 

isto percebemos que ambiente e espaço possuem suas especificidades, mas ambos devem 
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estar voltados a atender as necessidades da criança, contribuindo de forma positiva para o seu 

processo de aprendizagem e desenvolvimento.  

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO COMO AMBIENTE  

 

Apesar de toda a precariedade e pouca importância dada à organização de espaços e 

ambientes e materiais adequados à Educação Infantil no Brasil, essa discussão já vem sendo 

feita de longa data e vários educadores muito contribuíram para isso, destacando-se Froebel 

(Alemanha, 1837) e Montessori (Itália, 1907), que apresentaram  relevantes contribuições, 

especialmente com relação à organização dos espaços e materiais adequados às crianças 

pequenas. 

Destacam-se também Wallon (1989) e Vygotsky (1984) que, a partir da perspectiva 

sócio-histórica, relacionam afetividade, linguagem e cognição com as práticas sociais, 

destacando a importância do meio social como elemento preponderante do desenvolvimento e 

aprendizagem dos sujeitos, que neste estudo as crianças de zero a cinco anos de idade.   

Froebel (apud BRASIL, 2005, p. 12), “acreditava que a escola para crianças pequenas 

deveria ser um lugar onde as crianças pudessem ter um contato íntimo com a natureza, 

conviver com animais, plantas e mexer na água e na terra.” Os chamados jardins-de-infância 

tinham diferentes espaços, destacando-se os externos como os maiores e mais significativos. 

Nestes havia divisões. O que se destinava às atividades individuais era subdividido em metros 

quadrados, um para cada criança, onde trabalhava sozinha cultivando este “canteiro” como 

melhor desejasse.  

 Outro espaço era dedicado ao trabalho coletivo, onde os alunos também plantavam, 

porém de forma conjunta. Nestes espaços estavam previstos locais fechados onde eram 

guardados os instrumentos de trabalho usados. Havia também espaços destinados à criação de 

animais, como peixes, aves e outros para as crianças observarem e estudarem. Além disso, um 

amplo pátio com árvores e fontes de água completava um cenário para lazer, juntamente com 

uma área coberta para dias de chuva.  

Com relação à parte interna, as salas propriamente ditas, eram amplas e bem 

iluminadas, para o atendimento de 25 alunos, com comunicação direta com o pátio aberto, 

possibilitando que as atividades propostas pela professora pudessem realizar-se ao ar livre. 

Já Maria Montessori médica italiana, baseada nas ideias de liberdade, atividade e 

independência, desenvolveu, no final do século XIX e início do século XX, uma metodologia 
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para trabalhar com crianças de 3 a 6 anos, em que se destacavam os cuidados físicos e a 

educação dos sentidos. Segundo Montessori (apud BRASIL, 2005, p.13),  

 

uma das condições essenciais para implementação desta proposta era permitir as 

manifestações livres das crianças. Essa liberdade se revelava em primeiro lugar na 

supressão de coações exteriores, por exemplo, aquelas exercidas por um mobiliário 

fixo, e das interiores, como prêmios e castigos. 

 

Essa proposta se revelou revolucionária na época, enquanto se contrapunha a uma 

disciplina rígida, pautada principalmente na imobilidade das crianças. Ao contrário disto, um 

dos principais objetivos da metodologia Montessoriana era disciplinar pela atividade e pelo 

trabalho, num espaço onde os alunos se movimentassem livremente na escolha de tarefas a 

serem realizadas. 

Para Wallon (apud BRASIL, 2005, p.16), 

 

o grupo social é indispensável à criança, não somente para sua aprendizagem social, 

mas também para o desenvolvimento da tomada de consciência de sua própria 

personalidade. A confrontação com os companheiros a permite constatar que é uma 

entre outras crianças e que, ao mesmo tempo, é igual e diferente delas. 

 

 

Nessa dimensão, o espaço se constitui no cenário onde este processo acontece nunca 

se revestindo de neutralidade. Para Vygotsky (apud BRASIL, 2006, p.17),  

 

o desenvolvimento humano é uma tarefa conjunta e recíproca. No caso da criança 

em idade pré-escolar, o papel do adulto é o de parceiro mais experiente que 

promove, organiza e provê situações em que as interações das crianças, entre si e 

com o meio, sejam provedoras de desenvolvimento.  

 

 

Essa forma de organizar o espaço permite quebrar o paradigma de uma escola 

inspirada num modelo de ensino tradicional de classes alinhadas, umas atrás das outras, de 

móveis fixos, de armários chaveados pelo (a) professor (a). Os espaços não podem ser todos 

iguais, o mundo é cheio de contrastes e tensões e as crianças devem aprender a lidar com eles. 

De acordo com Ceppi e Zini (2013, p.14): 

 

Estudos recentes têm mostrado que a forma como o espaço da escola é construído e 

organizado impacta fortemente o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, 

como: luz, som temperatura, qualidade do ar, textura, acomodação confortável, 

organização do mobiliário e, especialmente, a possibilidade que oferece de interação 

com as crianças são fatores decisivos no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. 
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Entretanto, ainda constroem-se escolas como se faziam no passado, embora o mundo 

tenha mudado e a escolarização obrigatória na atualidade contempla as crianças a partir de 

quatro anos de idade, o que impõe também a necessidade de adequação de espaços que 

possibilitem o desenvolvimento da criança em toda a sua plenitude. Apesar de haver inúmeros 

estudos que apontam a necessidade de uma infraestrutura adequada, parece que ainda não há 

um consenso dos governantes sobre a importância deste ambiente para as crianças, pois ainda 

projetam escolas nos moldes tradicionais. De acordo com Zamberlan, Basani e Araldi (2007, 

p. 248):  

 

Os espaços dedicados às crianças devem ser organizados para atender as suas 

necessidades particulares, ou seja, respeitar cada faixa etária, bem como o ritmo de 

cada um, utilizando os diversos espaços disponíveis, como as salas de aula, o pátio 

da escola, o parque, dentre outros.  Importante é garantir que todos esses espaços 

promovam o desenvolvimento global da criança, sua autonomia, liberdade, 

socialização, segurança, confiança, contato social e privacidade. 

 

 

As autoras ressaltam que, faz-se necessário pensar em ambiente que ofereça não só o 

cuidado, mas também ofereça uma educação, não uma educação rígida formal, onde o 

professor ministra o conteúdo e o aluno cópia, mas uma educação que proporciona a criança 

viver este momento tão importante de sua vida.  

A organização do espaço físico, segundo Abramowicz e Wajskop (1999), “interfere na 

qualidade das relações e interações que a criança estabelece com o meio no qual convive”. 

Segundo as autoras, a organização dos espaços das creches é indispensável, pois a forma 

como está organizado influencia tudo o que a criança faz, interfere na percepção que a criança 

tem da realidade, inspira sua habilidade de escolha, modifica as interações com as outras 

crianças, com os profissionais e com seus pais. 

Nesta mesma perspectiva, Ceppi e Zinni (2013, p. 21) dizem que: 

 

Este ambiente escolar necessita ser um lugar formador de personalidades e de 

representações, ou seja, um espaço relacional, um ambiente rico em informações e 

sem regras rígidas. Sua estrutura física deve ser atrativa para os alunos de forma que 

eles possam sentir-se à vontade para desenvolverem suas atividades socioeducativas 

e desenvolverem seu pensamento crítico. 

 

Neste contexto, os espaços da escola infantil devem ser elaborados a partir de uma 

nova concepção de criança que é anunciada nos documentos legais como sujeito de direitos, e 

a relação que há entre os espaços educacionais e o desenvolvimento das crianças pequenas. 

Para Rinaldi (2002, p. 77),  
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O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o indivíduo e o grupo, que propicie 

a ação e a reflexão. Uma escola ou uma creche é antes de qualquer coisa, um sistema 

de relações em que as crianças e os adultos não são apenas formalmente 

apresentados a organizações, que são uma forma da nossa cultura, mas também a 

possibilidade de criar uma cultura. [...] É essencial criar uma escola ou creche em 

que todos os integrantes sintam-se acolhidos, um lugar que abra espaço às relações. 

 

Assim, de acordo com Faria (2000), os Centros ou Escolas de Educação Infantil, 

partindo de que a criança é capaz de múltiplas relações, devem ter espaços flexíveis e 

versáteis diferentes da casa, da escola e do hospital, ao mesmo tempo, incorporando vários 

ambientes da vida em um contexto educativo, ambientes que possibilitem novidades a serem 

criadas tanto pelas crianças como pelos adultos e que, portanto, estão em permanente 

construção, assim como a infância.  

Atualmente, o espaço físico tanto interno quanto externo tem sido tema de debates por 

estudiosos que primam pela qualidade das práticas pedagógicas na educação infantil, estes 

procuram em seus estudos entender melhor, a questão do ambiente favorável e como este 

fator pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Destarte, Medel 

(2011, p.13) enfatiza que 

A organização do ambiente educativo, tanto interno como externo, deverá promover 

a convivência das crianças entre si e com os adultos a cargo do processo educativo, 

favorecendo as interações positivas baseadas no respeito mútuo, na resolução 

pacifica de conflitos, na expressão e respeito pelos próprios sentimentos e pelos dos 

demais, no trabalho colaborativo. 

 

Ainda segundo Medel, (2001, p.37), “[...] Este espaço deverá ser montado de modo a 

convidar o aluno a explorar, sentir, experimentar, divertir-se trabalhando de forma lúdica”. 

Deste modo, “a escola deve educar a criança em sua totalidade, promovendo sua autonomia e 

preparando-a para o mundo, além de propiciar, diariamente, oportunidades de expressão e 

desenvolvimento afetivo emocional a partir de brincadeiras livres e atividades dirigidas”. É o 

que Rojas, Souza e Cintra (2008, p. 55) definem como sendo “[...] uma funcionalidade e a 

eficiência do espaço na e da educação infantil devem ser condicionadas as reais necessidade 

infantes, e não ao contrário”. Ainda sobre o ambiente, Forneiro (1998, p. 235) aponta que este 

 

[...] não é algo estático ou que exista a priori. Embora todos os elementos que 

compõe o ambiente [...] possam existir independentemente, cada um por si. O 

ambiente somente existe na inter-relação de todos eles. Não possui uma existência 

material, como o espaço físico. O ambiente existe na medida em que os elementos 

que o compõem interagem entre si.  

 

 Percebe-se que para ser um parceiro pedagógico e promotor de desenvolvimento e 

aprendizagem, é imprescindível à instituição de Educação Infantil organizar o espaço físico 
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com material diferenciado que desenvolva a autonomia, a criatividade, e a possibilidade 

movimentos de amplos, favorecendo as descobertas e a interação com os colegas e com o 

ambiente. 

E é por meio dessa ideia que segundo Horn (2004, p.19), “é fundamental a criança ter 

um espaço povoado de objetos com os quais possa criar, imaginar, construir e, em especial, 

um espaço para brincar, o qual será diferente entre as crianças menores e maiores.”  

Pode-se considerar o espaço escolar como um forte potencial para o desenvolvimento 

de atividades cognitivas e motoras, tornando-se, assim, cenário de múltiplos interesses.  Então 

entendesse que este espaço deve ser pensado não de qualquer forma, mas sim conforme a 

faixa etária das crianças para que elas usufruam de forma interativa e lúdica e que possam ter 

um desenvolvimento e aprendizagem satisfatória e prazerosa num ambiente acolhedor, 

organizado e harmonioso, desenvolvendo todos os aspectos, cognitivo, físico emocional e o 

social da criança para que futuramente seja um cidadão ativo e participativo na sociedade. 

 

2.4 A BRINCADEIRA E O BRINCAR NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

DA CRIANÇA 

 

Atrelada aos espaços e sua ambientação está o brincar e a brincadeira, que poderão ser 

facilitados ou dificultados a considerar estes dois fatores. A palavra lúdica vem do latim 

“ludus” e significa brincar. Neste brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos 

e é relativa também à conduta daquele que joga que brinca e que se diverte. Por sua vez, a 

função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu 

conhecimento e sua compreensão de mundo. A partir desta perspectiva o MEC elaborou um 

manual de orientação pedagógica e diz que: 

 

O brincar ou a brincadeira - considerada com o mesmo significado neste texto - é 

atividade principal da criança. Sua importância reside no fato de ser uma ação livre, 

iniciada e conduzida pela criança com a finalidade de tomar decisões, expressar 

sentimentos e valores, conhecer a si mesma, os outros e o mundo em que vive. 

Brincar é repetir e recriar ações prazerosas, expressar situações imaginárias, 

criativas, compartilhar brincadeiras com outras pessoas, expressar sua 

individualidade e sua identidade, explorar a natureza, os objetos, comunicar-se, e 

participar da cultura lúdica para compreender seu universo. Ainda que o brincar 

possa ser considerado um ato inerente à criança, exige um conhecimento, um 

repertório que ela precisa aprender. (BRASIL, 2012, p.7) 

 

Desse modo, o lúdico é um recurso essencial no desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, pois faz perceber o mundo que a cerca e desenvolve a percepção, a imaginação e a 
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criatividade. É no brincar das crianças que o espaço adquire uma dimensão essencial, ou seja, 

não há possibilidade de brincar sem que haja disponibilidade de um espaço adequado. 

E no brincar que a criança tem a primeira possibilidade de desenvolvimento cognitivo 

no sentindo de pensar conscientemente, sendo o brinquedo mediador desse processo.  

Segundo Kishimoto (2002, p. 14), "a criança quando brinca cria e recria um universo de 

fantasias e magia, construindo um  mundo imaginário em que o real encontra-se presente nas 

representações e simbolismos. A brincadeira de faz de conta, por exemplo, possibilita a 

criança descobrir esse mundo mágico”.  

 Neste sentido, ao se planejar um ambiente para a criança de forma a possibilitá-la 

desafios, deve-se considerar que este também precisa ser aquele em que ela se sinta segura e 

ao mesmo tempo desafiada, onde ela tenha prazer de pertencer àquele ambiente e se 

identifique com o mesmo, principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações 

entre os pares. Também é relevante que o brincar e a brincadeira sejam possíveis e mediatos 

pelo espaço e pelo ambiente, de forma que tudo deverá estar acessível à criança, desde objetos 

pessoais como também os brinquedos e diferentes materiais, pois só assim o desenvolvimento 

ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas 

singularidades. 
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3  POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Nesta seção abordaremos aspectos relacionados ao direito à Educação Infantil e à 

qualidade dessa educação a ser ofertada às crianças de zero a cinco anos de idade. 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

 

A Política educacional pertence ao grupo de políticas sociais do país e é a designação 

dada a uma série de medidas anteriormente planejadas colocadas em prática por um governo, 

seja federal, estadual, municipal ou distrital. Essa mesma política cria acessórios importantes 

para elevar a educação no meio da sociedade local, como a criação de escolas e ações que 

visem melhorias e qualidade no ensino. Neste sentido, Azevedo (2003, p. 38) definiu que 

“política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas 

ações e de suas omissões”. 

          Oliveira (2006, p. 251) explica que as políticas públicas referem-se a “[...] providências 

para que os direitos se realizem, para que as satisfações sejam atendidas, para que as 

determinações constitucionais e legais saiam do papel e se transformem em utilidades aos 

governados”. Deste modo, a garantia do direito à educação perpassa pela formulação e 

execução de políticas públicas educacionais com o objetivo de promover atendimento de 

qualidade. Na Educação Infantil isso também implica, por parte do poder público, planejar 

espaços e prover as instituições de mobiliários e de materiais adequados às crianças na faixa 

etária de zero a cinco anos, investir na formação dos professores e gestores, elaborar diretrizes 

curriculares, dentre outras ações que vão requerer à destinação de recursos públicos para a sua 

efetivação. 

Neste mesma direção, Gomes, (2014, p.20) indica que: 

 

As políticas públicas educacionais dizem respeito sobre a tomada de decisões que o 

governo tem no ambiente escolar. Estas decisões envolvem questões como: 

construção de prédios, contratação de profissionais, formação de docentes, carreira, 

valorização profissional, matriz curricular, gestão escolar, etc. Contudo, estas tarefas 

governamentais, não são ocorrentes no cenário educacional. 

 

Ao analisar algumas políticas públicas direcionadas para a Educação Infantil e seus 

condicionantes, pode-se afirmar que a legislação atual é enfática e consistente no que se refere 

aos direitos da criança, o que a diferencia das leis educacionais promulgadas antes da 

Constituição Federal de 1988, que sequer faziam referencia à educação para as crianças 
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menores de sete anos, que era a idade para o ingresso no ensino fundamental obrigatório. 

Segundo Barreto (2014, p. 58): 

 

Nota-se que grandes avanços no âmbito jurídico-legal vêm ocorrendo, [...] no que 

tange aos direitos da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, a Lei 

Orgânica da Assistência Social, de 1993, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, consagram tais avanços. Destacam-se, entre estes, o direito à 

educação da criança de 0 a 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. Essas 

instituições passam a constituir a educação infantil, primeira etapa da educação 

básica.  

 

No Brasil a Educação Infantil destinada à criança de 0 a 5 anos de idade passou a ser 

reconhecida como direito da criança e dever do Estado na Constituição Federal de 1988. A 

Lei de Diretrizes e Bases Nacional (Lei 9.394/96) definiu o que é Educação Infantil 

considerando as prerrogativas da Constituição Federal de 1988. Deste modo, a Educação 

Infantil passou a ser a primeira etapa da Educação Básica e as crianças de zero a três anos de 

idade passaram a ser atendidas em creches, em período integral ou não e as crianças de quatro 

a seis anos de idade em pré-escola. Foi garantido o atendimento de forma gratuita, 

independente da classe social, gênero, etnia e raça. 

A partir daí tanto a creche quanto a pré-escola são incluídas na política educacional, 

seguindo uma concepção pedagógica e não mais a assistencialista, forma como a Educação 

Infantil, em especial a creche, era colocada antes da LDB de 1996. Esta perspectiva 

pedagógica vê a criança como um ser social, histórico, pertencente a uma determinada classe 

social e cultural.  

 Nesta mesma direção, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2009), constituem-se nos Princípios, Fundamentos e Procedimentos da Educação 

Básica, definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que 

objetivam orientar as instituições de Educação Infantil dos sistemas brasileiros de ensino na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

 Em relação às propostas pedagógicas de Educação Infantil, o documento registra que 

as instituições devem respeitar os seguintes princípios: 

 
Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;  

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática;  

Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais; (BRASIL, 2010, p. 16). 

 

  No âmbito das políticas publicas para a educação infantil, temos ainda o Plano 

Nacional da Educação – PNE, Lei nº.13.005, de 25 de junho de 2014, que contou com a 
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mobilização de organizações da sociedade civil em sua elaboração, que tem na Meta 1 a 

Educação Infantil como responsabilidade do Estado. Este documento traz como:  

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

 

 Observa-se, no entanto, que o documento publicado pelo Ministério da Educação intitulado 

"Planejando a Próxima Década -Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação", aponta 

para a necessidade de investimento na Educação Infantil (BRASIL, 2014, p. 16) quando destaca que 

 

A despeito desses avanços, ainda é muito restrita a extensão da sua cobertura no 

País. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, 

no ano de 2013, o atendimento em creches atingia cerca de 28% das crianças e na 

pré-escola o índice era de 95,2%. Ainda mais grave é a situação identificada em 

estudo do mencionado instituto com base em dados do ano de 2010. O estudo 

demonstrou, por exemplo, que, do total das crianças atendidas nas creches, 36,3% 

faziam parte dos 20% mais ricos da população e apenas 12,2% integravam o estrato 

dos 20% mais pobres. 

 

 

Deste modo, ampliar o atendimento com qualidade será o grande desafio para a 

Educação Infantil, considerando a situação de precariedade atual, o que será evidenciado na 

seção quatro, principalmente quando olhamos para a infraestrutura dessas instituições. 

Anterior ao Plano Atual, o documento “Política Nacional de Educação Infantil: pelo 

direito das crianças de zero a seis anos”, elaborado em 2006, já destacava a condição da 

criança como sujeito de direitos no contexto educacional, reafirmando a importância de ter 

esse mesmo direito efetivado e traduzido principalmente pela inserção da criança na Educação 

Infantil.  Um dos objetivos para as políticas de Educação Infantil proposto neste documento 

era o de “Garantir espaços físicos, equipamentos, brinquedos e materiais adequados nas 

instituições de Educação Infantil, considerando as necessidades especiais e a diversidade 

cultural” (BRASIL, 2006d, p. 19). 

A Emenda Constitucional n° 59/2009 e depois com a alteração na LDB pela Lei 

12.796, de 04 de abril de 2013, a pré-escola passou a ser obrigatória para as crianças dos 

quatro aos cinco anos de idade. Isto nos mostra um grande avanço em relação ao atendimento 

a crianças de educação infantil, e demonstra que estamos vivendo um momento histórico 

muito oportuno para a reflexão e a ação em relação às políticas públicas voltadas para as 

crianças. No entanto, nos últimos anos foram criados vários documentos que primam por uma 

educação de qualidade, garantindo não só o direito das crianças à Educação Infantil, como 

também espaços que promovam o desenvolvimento e aprendizagem das mesmas.  
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Isto pode ser notado nas palavras de Durli e Brasil (sd, p.1), “As reformas 

educacionais postas em movimento a partir da década de noventa do século vinte trouxeram 

mudanças significativas a esse quadro e desaguaram na produção de inúmeros documentos 

oficiais com a intencionalidade de subsidiar as ações na educação infantil”.  

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988 a história da Educação Infantil 

começou a mudar. Um exemplo disso pode ser visto no inciso IV do Artigo 208 da Carta 

Magna que diz: “O dever do Estado coma educação será efetivado mediante a garantia de: 

[...]; IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” 

(BRASIL, 1988). 

Outro documento importante que veio contribuir e reafirma os direitos promulgados 

pela Constituição ao direito à Educação Infantil é o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), instituído pela Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. De acordo com o Estatuto, em 

seu Art. 3º (BRASIL, 1990, p.10), "A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata esta Lei, 

assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade. 

Ainda em se tratando dos direitos fundamentais das crianças, o Art. 5º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), afirma que “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”.  

Outro avanço legal para a infância foi à incorporação da Educação Infantil como 

primeira etapa da Educação Básica a partir da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe:   

 

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.  

 

Determinada pela Constituição de 1988, reafirmada e estabelecida pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, a sociedade tem o direito à educação gratuita para 

seus filhos de zero a cinco anos, com a principal finalidade de promover o desenvolvimento 

integral da criança. Como se vê, a Educação Infantil percorreu um longo caminho até 
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reconhecimento da criança como sujeito de direitos, como também um atendimento 

diferenciado nas creches e pré-escolas.  

No início de 2006, o Congresso Nacional aprovou e o então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, sancionou a Lei 11.274, que alterou a duração do ensino fundamental, dando 

nova redação ao artigo 32 da lei LDB 9394/96: “O ensino fundamental obrigatório, com 

duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, 

terá por objetivo a formação básica do cidadão [...]”. (BRASIL, 2013, p. 8). 

Em 11 de novembro de 2009 o Conselho Nacional aprovou o Parecer 20/2009 e em 17 

de dezembro do mesmo ano, a Resolução 05/2009, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, reafirmando em seu Artigo 5° que a Educação Infantil é a 

primeira etapa da Educação Básica. 

 Cada vez mais a questão do direito é reafirmado em documentos regulatórios. No 

caso da Resolução 05/2009, além de reafirmar este direito, explicita em sua redação que a 

prioridade das instituições de Educação Infantil é promover às crianças a igualdade de 

oportunidades educacionais, ou seja, a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado 

como algo indissociável ao processo educativo, tendo como objetivo principal propostas 

pedagógicas que tenham como eixos norteadores as interações e brincadeiras. (BRASIL, 

2009d). 

E em 2013, após já ter sido garantida na Constituição Federal de 1988 com a alteração 

dada pela Emenda Constitucional n° 59, de acordo com a Lei 12.796 de 04 de Abril de 2013, 

que altera a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a Educação Infantil para a criança de 

quatro e cinco anos agora é de matrícula obrigatória. Conforme Artigo 4° desta Lei,  

A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma: II - educação infantil gratuita às crianças de até 

5 (cinco) anos de idade. No Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula das crianças da educação básica a partir dos 4 anos de idade. 

 

Portanto, é inegável o direito à creche e pré-escolas e este entendimento está contido 

na legislação, reconhecendo a obrigatoriedade do Poder Público em oferecer o atendimento 

educacional para crianças de zero a cinco anos, direito este gratuito e universal, pois todos os 

sujeitos podem utilizá-lo, independentemente de possuírem condições de custear na iniciativa 

privada (BRASIL, 2013). 

Rosemberg (2012) destaca não somente a garantia desse direito à Educação, como 

destaca que esta educação deva ser de qualidade. Observa que “a legislação prevê todo um 

conjunto de medidas relacionadas às condições de funcionamento, regime de trabalho, 

qualificação profissional, forma de vinculação ao sistema de ensino local e outras proposições 
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de natureza pedagógica”. Isto pode ser notado na coletânea de documentos elaborados sob a 

coordenação do Ministério da Educação e Desportos – MEC em 2006, documentos estes com 

o objetivo de nortear os sistemas de ensino de todas as esferas na elaboração de suas políticas 

públicas para a educação infantil.  

Dentre estes documentos destacamos: os Parâmetros Básicos de Infra-estrutura para 

Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006a, vol. 1 e 2), Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil os (BRASIL, 2006b; 2006c, vol. 1 e 2), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução nº 05/2009-MEC/CNE/CEB).  

 Como vimos, cada vez mais a educação e o cuidado na primeira infância são tratados 

como assuntos prioritários por um número crescente de profissionais da área pedagógica e de 

outras áreas do conhecimento, que veem na Educação Infantil como fator primordial para a 

formação integral do cidadão. Pelos governos temos um aparato legal indiscutível no que se 

refere à qualidade para a Educação Infantil, mas, na prática isso não tem se materializado, por 

parte dos governos Federal, Estadual e Municipal, em ações de melhorias suficientes para 

atender a todas as crianças, considerando que a Educação Infantil é direito e não apoio. 

Porém, se não suficientes, mas algumas ações são desenvolvidas e é preciso entender 

como essas ações são colocadas em prática com a clareza de que cabe ao Poder Público, 

Federal, Estadual e Municipal zelar por escolas que promovam uma educação de qualidade 

para todas as crianças. 

 

3.2 QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A "garantia de padrão de qualidade" é garantida no inciso VII do Artigo 206 da 

Constituição Federal de 1988 e também levada para a LDB n° 9394 de 1996. Assim, o uso da 

palavra qualidade no contexto educacional remete diretamente aos fins da educação. Neste 

sentindo, uma educação de qualidade seria uma educação que cumpre seus objetivos. É 

grande também o número de definições e elementos para definir a qualidade dentro da 

educação.  

Segundo o documento “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil” (BRASIL, 

MEC/SEC), o conceito de qualidade é elaborado por diversas pessoas e depende de muitos 

fatores: 

 

[...] os valores nos quais as pessoas acreditam; as tradições de uma determinada 

cultura; os conhecimentos científicos sobre como as crianças aprendem e se 

desenvolvem; o contexto histórico, social e econômico no qual a escola se insere. 
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“No caso específico da educação infantil, a forma como a sociedade define os 

direitos da mulher e a responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas 

também são fatores relevantes" (p. 12, 2009c). 

 

Pode-se observar, assim, que qualidade não se traduz em um conceito único, universal 

e absoluto, de tal modo que diferentes setores da sociedade e diferentes políticas educacionais 

podem tomá-lo de modo absolutamente diverso. 

De acordo Zabalza (1998, p. 32), para gerar um atendimento de qualidade é preciso 

refletir sobre em quais aspectos e oferecida à educação. E indica que: 

 

É necessário que as instituições de Educação Infantil possuam um bom currículo, 

que saiba respeitar a cultura e o direito da infância, que organize os espaços, e 

trabalhe com rotinas e projetos. Mas para isso é necessário que haja investimento 

nesses aspectos, sem se esquecer também do corpo docente. 

 

Em relação à organização do espaço, o autor considera que este também é um fator 

determinante para a qualidade da Educação Infantil. O descreve como sendo um recurso a 

mais de aprendizagem e desenvolvimento, por isso, um espaço bem organizado torna-se um 

grande estimulador para os alunos, ou seja, em um espaço adequado possivelmente os alunos 

produziriam mais.  

Porém não e o único responsável pela qualidade, pois não podemos deixar de ressaltar 

a equipe gestora, o currículo, o projeto político-pedagógico, os docentes e sua formação. 

Corroborando esse pensamento Sousa (1998, p. 7) afirma que as concepções sobre a criança 

que o professor possui também exercem um peso significativo sobre o desenvolvimento e a 

aprendizagem deste ser. Para ela,  

não  se constrói qualidade sem que se esteja atento para aspectos da filosofia do 

trabalho e se entenda quais são, de fato, as concepções sobre: a criança, o papel do 

professor e das suas práticas pedagógicas. O primeiro desses elementos envolve, 

sobretudo, princípios. Tanto aqueles referentes aos objetivos educacionais mais 

amplos, como “a formação do cidadão”, como aqueles mais relacionados às atitudes 

e posturas que, nós, profissionais, assumimos diante do nosso trabalho educativo. 

 

No que tange a questão da qualidade na educação infantil, vimos que esta temática 

compreende vários conjuntos particulares, que perpassam a formação acadêmica do 

profissional que atuara em sala, mas de um todo, que envolve desde os sujeitos para quais se 

voltam à ação educativa, o sistema de ensino, sua organização, funcionamento e condições de 

trabalho do professor. Com esta perspectiva Horn (2004, p.35) nos diz que: 

 

Muitos fatores contribuem para uma boa qualidade na Educação Infantil, como 

formação continuada dos profissionais, boa estrutura física e pedagógica, porém o 

que se evidencia mais nos espaços de instituições de E.I é a falta de uma 
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organização apropriada para atender aos interesses das crianças em suas múltiplas 

necessidades e habilidades. 

 

Ceppi e Zini (2013) também defendem que a qualidade do ambiente na Educação 

Infantil é resultado de diversos fatores: 

 

A qualidade de um ambiente é resultado de muitos fatores. Ela é influenciada pelas 

formas dos espaços, por sua organização funcional, e pelo conjunto completo de 

percepções sensórias (iluminação, cor, condições acústicas e microclimáticas, efeitos 

táteis). [...] Portanto o ambiente deve ser visto como um local multissensorial, não 

apenas por ser rico em estímulos, mas por ser rico em valores sensórias diversos para 

que cada indivíduo possa adquirir consciências de suas próprias características de 

recepção. Em outra palavras, soluções unívocas padronizadas não podem ser 

utilizadas para todos. ( p. 25). 

 

Assim, cada escola necessita levar em consideração as especificidades de sua 

localidade, da cultura, entre outros fatores para que o ambiente seja de qualidade e facilite o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem dos pequenos. Segundo os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil Brasil (2006b, p. 13):  

 

Dessa forma, um sistema educacional de qualidade é aquele em que as instâncias 

responsáveis pela gestão respeitam a legislação vigente, têm papéis definidos e 

competências delimitadas e apóiam financeira, administrativa e pedagogicamente as 

instituições de Educação Infantil a ele vinculada. 

Portanto, para viabilizar a democratização e a qualidade social da educação é 

recomendável atenção das Secretarias de Educação. Sabe-se que a busca pela qualidade da 

instituição de Educação Infantil não é uma responsabilidade exclusiva da instituição e da 

comunidade, mas também dos os órgãos competentes, como dos Conselhos Municipal, 

Estadual e Federal que têm papel fundamental na melhoria da educação no país quando 

acompanham a criação de espaços para a oferta da Educação Infantil e seus projetos 

pedagógicos. 

 

3.3 OS PARÂMETROS BÁSICOS DE INFRAESTRUTURA PARA INSTITUIÇÕES 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL: o que são e o que sugerem? 

 

 Os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil é um 

documento que trata de concepções, reforma e adaptações dos espaços onde se realiza a 

Educação Infantil. O mesmo recomenda e defende a construção coletiva de políticas públicas 

para a educação.  

A construção do documento se deu a partir da parceria com educadores, arquitetos, 

engenheiros e com as Secretarias Municipais de Educação e com a União Nacional dos 
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Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). A sua elaboração foi embasada nos estudos e 

nas pesquisas do Grupo Ambiente e Educação (GAE). (BRASIL, 2006b) 

Igualmente aos documentos Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil 

(BRASIL, 1998) publicado em 1998, também as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil (BRASIL, 1999) e o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) 

concebem os aspectos do ambiente como “elementos essenciais do projeto educativo”, 

salientando tanto a estruturação do espaço quanto o arranjo espacial. A organização do 

ambiente físico apresenta-se como um dos elementos-chave na educação de crianças 

pequenas.  

De acordo com os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 

Infantil (BRASIL, 2006), a organização espacial constitui-se numa das referências funcionais 

e estéticas dos ambientes físicos, devendo, portanto, receber destaque especial na proposta 

pedagógica da creche. 

Toda essa organização pedagógica faz da Educação Infantil etapa de maior 

importância e que precisa ser valorizada e integrada à vida da criança pequena, pois o cuidar, 

o educar e o brincar são fatores indissociáveis que necessitam caminhar juntos para que o 

processo de desenvolvimento e aprendizagem aconteça.  

Segundo os Parâmetros de Infra-estrutura, torna-se essencial a elaboração de estudos 

de viabilidade e planejamento que incluem desde o projeto arquitetônico, a escolha dos 

materiais e até mesmo de acabamentos, para garantir a qualidade do espaço físico e ao mesmo 

tempo “[...] estabelecer o perfil da creche ou da pré-escola a ser construída” (BRASIL, 2006a, 

p. 16). 

 

Este trabalho, portanto, buscam ampliar os diferentes olhares sobre o espaço, 

visando construir o ambiente físico destinado à Educação Infantil, promotor de 

aventuras, descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem e que facilite a 

interação criança-criança-criança-adulto e deles o meio ambiente. O espaço lúdico 

infantil deve ser dinâmico, vivo, “brincável”, explorável, transformável e acessível 

para todos. (BRASIL, 2006a, p. 8) 

 

 Como vimos para atender um público tão diferenciado se faz necessário, pensar em 

um ambiente que leve em consideração as especificidades dos mesmos, daí a importância de 

se pensar na estrutura física das escolas de Educação infantil. Dentre os escritos do 

documento, o mesmo ressalta a importância da escola ter boa infraestrutura, espaços bem 

organizados e próprios para receber seus alunados, trazendo questões que valorizem as 

diferenças: de cor, raça, religião, classe social, seja ela portadora de necessidades ou não 
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promovendo acessibilidade universal, ressaltando que as Instituições de Educação Infantil 

devem ter: 

Garantia de que o espaço construído seja o menos restrito possível, incluindo 

espaços dimensionados de acordo com os preceitos de acessibilidade universal, 

considerando acesso as salas, área de serviço, cozinha, banheiros, áreas de brincar 

interna e externa, dentre outros espaços, de acordo com as normas brasileiras e os 

decretos em vigor (BRASIL, 2006a, p. 26). 

 

A partir do exposto, destacamos que não faltam documentos na legislação educacional 

brasileira que abordem a importância do espaço físico na Educação Infantil. Do mesmo modo, 

muitas orientações têm sido dadas no sentido de contribuir também para a busca e execução 

de melhorias no espaço físico das pré-escolas e das creches. 

Porém, acreditamos que é preciso um estudo mais minucioso, por parte das políticas 

públicas, realizando pesquisas como envolvidos no processo, ou seja, professores e crianças, 

como também levar em consideração que cada local tem as suas especificidades e que, 

portanto o que é indicado para um não serve para o outro. Neste sentido acreditamos que e 

preciso mais investimentos tanto em recurso material, quanto pessoal. Material no sentido de 

infraestrutura e pessoal no sentido de uma melhor formação. 
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4   RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Conforme já foi referido, a pesquisa objeto deste trabalho teve como objetivo 

investigar como veem ocorrendo a estruturação do espaço das escolas de Educação Infantil do 

município de Porto Velho levando em conta os critérios da legislação vigente. Também serão 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da pesquisa e os 

dados coletados, como também os resultados alcançados com o estudo. 

  

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 Inicialmente apresentaremos os procedimentos de coleta de dados utilizados na 

pesquisa. 

 

4.1.1 Abordagens da Pesquisa  

 

Considerando o problema deste estudo, que indaga como o município de Porto Velho 

está adequando a infraestrutura escolar para a Educação Infantil a partir da reformulação da 

Legislação, a pesquisa foi desenvolvida dentro de uma perspectiva qualitativa para melhor 

compreensão do problema.  

 

[...] a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito. O conhecimento não se restringe um rol de dados 

isolados, ligados apenas por uma teoria explicativa; o sujeito observador é parte 

integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes 

um significado. O objeto não é um dado inerte neutro; está possuído de significados 

e relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2006, p.79).  

 

 Nosso propósito com essa abordagem foi compreender como os interessados e 

participantes da pesquisa enxergam tal fenômeno. 

 

4.1.2 Tipos de Pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido utilizando-se da pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de 

estudos em vários autores que pesquisam o sobre educação infantil, desenvolvimento humano 

e educação.  
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A pesquisa documental contou com o levantamento de documentos nos locais de 

pesquisa com gestores escolares e com a coordenação da Educação Infantil, na SEMED, para 

identificar e analisar quais foram às ações de melhorias para bom funcionamento do espaço 

escolar. Segundo Severino (2007), a análise documental caracteriza-se em técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outra, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema.  

A pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre um 

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. De acordo com Gil (2008), procura o 

aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para 

captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela realidade. Foi o que realizamos 

neste estudo. 

  

4.1.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de aplicação de questionário, como também 

com a utilização de formulários construídos e elaborados com base no constructo teórico e 

levantados a partir da pesquisa bibliográfica. Para realizar a coleta foram visitadas as 

instituições para obter contato com os representantes de cada uma delas, apresentação dos 

documentos, como também programar os dias de entrevista e explicar os procedimentos de 

coleta de dados, bem como para assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

           Após, foram realizadas entrevistas com gestores das escolas e da Coordenação de 

Educação Infantil da SEMED. Conforme sugere Severino (2007, p.125), “a entrevista e uma 

técnica de coleta de informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos 

sujeitos pesquisados.” O pesquisador visa aprender o que os sujeitos pensam, sabem, 

representam, fazem e argumentam.  

Também foram preenchidos formulários com intuito de registrar as informações 

observadas sobre a infraestrutura física e pedagógica das quatro escolas bem como das 

entrevistas. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.165), “formulário é um dos instrumentos 

essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados consiste em obter 

informações diretamente do entrevistado”. Pois, os formulários consistem em um conjunto de 

questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador durante uma entrevista face a 

face.  
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4.1.4 Sujeitos e Local da Pesquisa 

 

A pesquisa teve como sujeitos gestores atuantes de quatro escolas da educação infantil 

da rede pública municipal de ensino e com o coordenador Municipal de Educação Infantil 

(SEMED). 

Optou-se por selecionar como campo de investigação Escolas de Educação Infantil do 

Município Porto Velha, da zona urbana, especificamente na zona sul da cidade, devido está 

localidade apresentar maior número de escolas. Foi estabelecido contato com os sujeitos da 

pesquisa, sendo explicados os objetivos, bem como as condições éticas relacionadas a ela. 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Apresentamos neste capítulo a tabulação e análise dos dados coletados que foram 

realizadas observando-se algumas orientações do método da Análise de Conteúdo proposta 

por Bardin (2009, p.120) que coloca que “a análise de conteúdo de uma pesquisa enfatiza o 

conteúdo da mensagem, permitindo a utilização de mensagem oral e escrita para identificação 

de indicadores que permitam a geração de novos conhecimentos”. Portanto, a análise de 

conteúdo focaliza-se no conteúdo da mensagem e essa mensagem é quem trará novos 

conhecimentos. 

Assim, além da escolha dos documentos a serem submetidos à análise, também a 

formulação de hipóteses para a elaboração de indicadores para a interpretação final. Foi o que 

esta pesquisa pretendeu dar conta até sua conclusão, a partir da pesquisa documental e 

informações das entrevistas. 

 

4.2.1 Apresentações das Escolas Pesquisadas 

 

           Apresentaremos os resultados da coleta de dados realizada nas escolas, que neste 

estudo estamos chamando de escola A, B, C e D, onde observamos a infraestrutura física e os 

espaços pedagógicos da escola.  

As informações levantadas sobre as escolas foram: quantitativo de ambientes; 

quantitativo de alunos; estado de conservação do prédio e a adequação das instalações; 

recursos didáticos existentes; recurso tecnológico; saneamento básico, como também o perfil 

das gestoras. Esses itens não são determinantes, mas são elementos essenciais dentro de uma 
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escola, e a sua não existência ou a existência de forma precária pode  interferir diretamente no 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

As análises foram realizadas a partir de alguns aspectos selecionados dos documentos 

Parâmetros Básico de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 

2006a) e Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006b) selecionados 

para este trabalho, quais são: condições físicas, construção e uso do espaço/ambiente, se estes 

favorecem um desenvolvimento e a aprendizagem de seus alunados. 

Como já descrito, o estudo foi realizado no município de Porto Velho, com quatro 

escolas da rede pública municipal de educação infantil localizadas no perímetro urbano, em 

bairros da zona sul da cidade. 

No processo de seleção das escolas, procedemos inicialmente ao levantamento do 

número de escolas que atendem a etapa da Educação Infantil. Para obtermos essa informação 

foi realizado um levantamento através do site da Prefeitura de Porto Velho. O mesmo 

apresenta o seguinte quantitativo, que será apresentado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1- Quantitativo de Escolas da Rede Municipal de Porto Velho, por etapa 

 

 

Fonte: Dados disponíveis em: < http://www.portovelho.ro.gov.br/aliais/drti/>. Acesso em: 22 nov. 2014. 

Legenda: EMEI: Escola Municipal de educação Infantil; EMEIEF: Escola Municipal de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental; EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental. 

 

O município de Porto Velho quando se realizou o levantamento de dados contava com 

um total de 61 escolas, ambas distribuídas nos bairros da capital. Destas um pequeno número 

18,03% se destina a atender a etapa da Educação Infantil, enquanto que 47,54% atendem da 

18,03% 

47,54% 

34,42% 

Quantitativo de Escolas da Rede Municipal de Porto Velho 

11 - EMEI 27 e 2 anexos - EMEIEF 21 - EMEF
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Educação Infantil ao quinto Ano dos Anos Iniciais, sendo que duas dessas escolas contam 

como anexos. E a outra parte, 34,04%, atende somente os Anos Iniciais. 

 

4.2.2 Descrição da Infraestrutura e Espaços Pedagógicos das Escolas 
 

As escolas pesquisadas estão situadas nos bairros na Zona de Sul do município de 

Porto Velho. As mesmas atendem a Educação Infantil, porém cada uma delas tem suas 

especificidades. Durante a apresentação das escolas, visando garantir o anonimato, conforme 

o termo de consentimento, as mesmas foram identificadas neste estudo como escola A, B, C e 

D.  

Os dados obtidos foram levantados através de um formulário (Apêndice A) que foi 

preenchido pela acadêmica através das visitas in loco nas escolas, realizado nos meses de 

setembro a outubro de 2014. O mesmo contou com questões relacionadas à infraestrutura 

física e pedagógica das escolas de Educação Infantil. A partir do preenchimento do formulário 

levantamos as seguintes informações: 

 

Quadro 1 - Infraestrutura de quatro escolas de Educação Infantil da Rede Pública do 

Município de Porto Velho 

AMBIENTES 

ESCOLAS 

QUANTITATIVO DE AMBIENTES 

A B C D 

SALA DE AULA 04 03 06 03 

BIBLIOTECA Não possui Não possui Não possui Não possui 

SALA DE LEITURA Não possui Não possui Não possui Não possui 

SALA DE COORDENADOR 01 Não possui 01 Não possui 

SALA DE PROFESSOR 01 Não possui 01 Não possui 

SALA DE VIDEO Não possui Não possui Não possui 01 

SALA DE REPOUSO Não possui Não possui Não possui Não possui 

SALA DE SECRETARIA 01 Não possui 01 Não possui 

PÁTIO INTERNO 01 01 01 01 

PATIO EXTERNO 01 Não possui 01 Não possui 

REFEITORIO 01 01 01 01 

SANITÁRIOS 03 03 04 03 

PLAYGROUND Não possui Não possui 01 01 

COZINHA/ DISPENSA 01 01 01 01 

ALMOXARIFADO/DEPÓSITO 01 03 01 Não possui 

ÁREA VERDE Não possui Não possui 01 Não possui 

FRALDÁRIO Não possui Não possui Não possui Não possui 

BRINQUEDOTECA Não possui Não possui Não possui Não possui 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, pesquisa de campo, 2014. 

 

Como se pode observar no quadro 1, as quatros escolas apresentam infraestrutura 

diferenciada, porém o que se percebe é que ambas não contam com todos os espaços mínimos 

necessários para o bom desenvolvimento e aprendizagem das crianças de zero a cinco anos. 
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 As mesmas não contam com espaços primordiais, como a biblioteca, o playground, 

brinquedoteca e a área verde. A partir deste formulário e das observações, iremos descrever as 

escolas pesquisadas. 

 

4.2.3 Caracterização das Escolas Pesquisadas 

 

a) Escola A 

 

A escola A foi fundada em 2004 passou por reforma em 2006, segundo a gestora foi 

feitas algumas modificações como troca do piso, rede elétrica e pintura. A escola A não 

possui biblioteca, sala de leitura, sala de vídeo, sala de repouso, playground, área verde, 

fraldário e brinquedoteca. Conta somente com quatro salas de aula, uma sala de professor, 

uma sala de direção, uma sala de secretaria, sala de coordenação, cozinha, refeitório, 

depósitos, três banheiros e também pátio interno e externo.  

O prédio se encontra em bom estado de conservação, os banheiros funcionam, o piso é 

de cerâmica antiderrapante, os sanitários são adaptados, apesar de não oferecerem 

acessibilidade às crianças com necessidades especiais. 

A cozinha conta com os utensílios necessários para preparo e armazenamento da 

alimentação das crianças. O refeitório fica situado no pátio interno, conta com mesas e bancos 

adaptados ao tamanho das crianças. No pátio externo estão alguns brinquedos como, 

gangorra, escorrega e o trenzinho.  

As salas de aulas são bem amplas medindo aproximadamente 5x6 metros, as janelas 

são de vidro, o piso e de cerâmica, contam com centrais de ar-condicionado, às paredes são 

pintadas com cores claras e decoradas com alfabeto, figuras, geométricas, vogais e também há 

um varal onde as atividades das crianças ficam expostas. As mesas e cadeiras são adaptadas 

ao tamanho das crianças. 

 

b) Escola B 

 

A escola B se diferencia da escola A, já que o prédio onde está situada a instituição se 

assemelha a de uma residência e conta com três salas de aula, três banheiros, uma sala de 

direção que funciona como secretaria e supervisão, cozinha; refeitório; pátio externo, três 

depósitos. Durante uma das observações tivemos a oportunidade de conversar com a gestora, 
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por isso no decorrer da descrição da infraestrutura e em alguns momentos aparecerá a fala da 

mesma.  

O prédio esta em bom estado de conservação, no hall de entrada está situado o pátio da 

escola, neste local estão locados os brinquedos, como trenzinho, gangorra, escorrega e 

minhocão. Na parte externa esta a cozinha e o deposito onde esta armazenada os alimentos 

perecíveis. A mesma conta com os utensílios necessários para o preparo da merenda. O 

refeitório este próximo à cozinha, e conta com três mesas e bancos adaptados ao tamanho das 

crianças. A frente da cozinha fica o deposito de matérias de limpeza.  

Em frente à sala da direção fica o depósito de materiais pedagógicos e ao lado fica o 

banheiro dos funcionários. No corredor estão situados os banheiros dos alunos, sendo um 

feminino e outro masculino, são adaptados ao tamanho das crianças, contam pias e chuveiros. 

Porém não oferece acessibilidade. 

As salas de aula contam com climatização, armários, quadro branco, mesas e cadeiras 

estas são adequadas ao tamanho das crianças. As paredes são pintadas com cores claras e as 

janelas são do tipo veneziano. A parede e decorada como a da escola A. O piso e de cerâmica 

branca, não e antiderrapante. Porém as salas não apresentam o mesmo tamanho. A sala da 

Creche mede aproximadamente, 4,70 x 4, 80, e sala do Pré - I 6,0x4, 80 enquanto que a do Pré 

- II 7,0 x 5, 0. 

Segunda a gestora, a escola foi inaugurada em 2006, passou por três reformas, uma em 

2008, onde foi realizada a reforma e adaptação dos banheiros, com também troca do forro da 

escola e parte elétrica. Outra em 2010, qual foi construída o refeitório e ampliação da sala de 

direção, e a última em 2014, foi realizado manutenção do piso, pintura, troca de algumas 

portas e construção da passarela no hall de entrada.  

Apesar de contar com um bom número de ambiente, a escola não possui biblioteca, 

brinquedoteca, fraldário, sala de vídeo, sala de professor, playground e a área vede.  

Porém estes dois últimos foi desativado, segundo a gestora a escola contava com 

arvores e playground, mas devido a muitos acidentes este espaço foi deixado de lado, ela 

revelou-nos que não havia manutenção dos brinquedos, também disse que era muito difícil 

manter a área limpa, pois quando chegavam os finais de semana, os animais como gato e 

cachorro faziam suas necessidades no campo de areia onde ficavam os brinquedos, em relação 

às arvores disse que as mesmas foram plantadas muito próximas ao muro e com crescimento 

das raízes, corria-se o risco da queda do muro. E como há residências tanto de um lado como 

do outro, é para evitar acidentes teve que arrancar as arvores. 
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c) Escola C 

 

A escola C apresenta uma melhor infraestrutura física e pedagógica, a escola e uma da 

mais antiga, foi fundada em 1989, durante as visitas foi possível observar que a mesma conta 

com uma área bem ampla, o prédio se encontra em boas condições de funcionamento. 

Durante as visitas na escola, fomos recepcionados pela gestora, durante as observações, 

contamos com acompanhamento da mesma, que conforme nos mostrava as dependências, 

contava-nos como funciona cada parte da escola. Por isso quando descrevemos o espaço, em 

alguns momentos aparecera à fala da gestora.    

Segundo a gestora o local passou por reformas em 2014, cujo custo foi pago com 

recursos do governo federal, através do recurso financeiro do Programa Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE. Um recurso do governo federal que segundo a gestora se destina a realizar 

melhorias para o bom funcionamento da instituição. De acordo com BRASIL, (2008.p.129): 

 

A finalidade do PDDE é prestar assistência financeira para melhorar a infra-estrutura 

física e pedagógica e reforçar a autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, bem como a elevar os índices de desempenho da educação 

básica.  

Como vimos à escola tem realizado algumas ações de melhorias com recursos 

destinados para este fim. À escola e a única que possui uma área verde. Neste espaço há 

alguns brinquedos, estes ficam localizados em baixo das arvores. Os brinquedos são gangorra, 

escorrega, trenzinho, balanço e casinha.  

A secretaria, a direção e a coordenação esta bem organizada, conta com o apoio tecnológico, 

há computadores, impressoras que auxiliam nas atividades. 

As salas de aula são bem amplas, medindo aproximadamente 5x 6 metros, as janelas 

são bem grandes e de vidro e as paredes são pintadas com cores claras, também tem central de 

ar-condicionado, os moveis são adaptados ao tamanho das crianças.  

A sala que atende o maternal I (crianças de dois anos), e a maior, nesta há um banheiro 

acoplado que e utilizado para a higiene dos alunos. Ao fundo da sala fica os colchonetes, no 

centro as mesas e cadeiras. Do lado direito fica uma estante com o aparelho de TV E DVD. 

Nas paredes a alguns painéis, iguais aos já citados nas escolas anteriores. As outras salas são 

menores, porém possui as mesmas características da sala anterior, só se diferencia porque não 

tem o banheiro disponível na sala.  

A cozinha também, em uma das visitas na escola, tivemos a oportunidade de conversar 

com as merendeiras, às mesmas disseram que tudo funciona regularmente.  
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Segundo os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 

Infantil (BRASIL, 2006b, p.18), a área administrativa deve possuir recepção, espaço para 

entrada e saída de criança, secretaria, almoxarifado, sala de professores, sala de direção e 

coordenação. 

 No hall de entrada se encontra a recepção, próximo a este a sala de secretaria e o 

pátio. Em relação ao pátio, a gestora demonstrou uma inquietação a mesma revelou-me que, o 

pátio e pequeno, o que impossibilita atividades fora da sala de aula. Na parte externa, mas 

precisamente ao fundo da escola há um espaço bem interessante, são encontrados chuveiros e 

torneiras. Más segundo a gestora não e utilizado pelas professoras e as crianças, segundo ela 

as professoras relatam que as atividades fora da sala aula são muito trabalhosas e as crianças 

não colaboram.  

Apesar de contar com uma boa infraestrutura a escola não contam com alguns espaços, 

como sala de biblioteca, sala de brinquedoteca, sala de repouso, sala de vídeo, fraldário e sala 

de leitura. 

 

d) Escola D 

 

A escola D se assemelha a escola B, o prédio onde esta situada a escola, se configura 

como a de uma residência. Este conta com três salas de aula, uma sala de vídeo, um pátio 

interno, uma sala de direção, um refeitório; três banheiros, uma cozinha e um playground. 

Não possui biblioteca, sala de professor, sala de coordenador, sala de leitura, sala de 

secretaria, pátio externo, almoxarifado/deposito, área verde, fraldário e brinquedoteca. 

A escola foi construída em 1989, segundo a gestora o local nunca passou por reformas. 

Ela no relatou que somente foram feitos alguns reparos, mas reforma mesmo nunca houve. 

       No rall de entrada há uma pequena área onde situado o playground, neste local estão 

alguns brinquedos gigantes, como gangorra, trenzinho e um escorrega. Porém, a gestora 

relatou que o mesmo não oferece segurança para as crianças, devido o piso esta todo 

quebrado, sem contar com cobertura que segundo ela esta para cair e não ser suficiente para 

proteger os alunos do sol, principalmente na parte da manhã. É quando chove a situação piora, 

devido às poças de lama que se formam.  

   Atrás da área, fica uma das salas, do lado esquerdo ficam as outras duas salas. As 

paredes são pintadas com cores claras, são decoradas com painéis como já citado acima, as 

janelas são de grade e vidro, o piso e de cimento queimado. Em relação aos moveis, à gestora 
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contou-nos que foram trocados em 2013. Os mesmo são adaptados ao tamanho das crianças. 

As salas não contam com climatização, somente ventiladores. 

 A sala de vídeo, conta com um aparelho de DVD e outro de TV, também funciona 

como biblioteca, a algumas prateleiras com livros. O refeitório e pequeno, por isso o lanche e 

servido por escala, primeiro a turma do pré I, depois de quinze minutos a outra turma, o 

mesmo conta com mesas e bancos adaptados ao tamanho das crianças, porém não estão em 

bom estado de conservação. 

A cozinha segundo a gestora funciona em espaço inapropriado, o teto conta esta quase 

caindo, tem goteiras em toda parte, e o pior fica em cima de um poço, a parte de encanação 

esta entupida, o lugar e quente e pequeno. É continuo falando fizeram uma adaptação 

construiu-se um puxadinho mobiliaram e chamaram de cozinha. Os utensílios estão novos, há 

um freezer, uma geladeira e um fogão.  

  A sala de direção e pequena, e mesmo assim funciona como sala de coordenação e sala 

de professores, a mesma conta com computadores e impressoras, ha também um bebedouro, 

uma prateleira em aço, mesas e cadeiras e um ventilador de teto. 

 

4.2.3.1 Quantitativo de Alunos por Turma das Escolas 

 

A escola A atende um quantitativo de alunos conforme apontado no quadro 2. Essa 

escola não atende a creche II, criança com idade de 2 anos. Na creche III, criança com três 

anos, há duas turmas, uma no período da manhã e outra no turno da tarde, cada uma com vinte 

e quatro alunos; no pré I, diferente da creche, há três turmas, sendo uma com vinte e um e 

duas com vinte alunos em cada sala; no pré II há três turmas, uma com vinte um e duas com 

vinte alunos em cada turma.  

 

Quadro 2 - Quantitativo de alunos das escolas  – 2014 

ESCOLA 

NÚMEROS 

DE ALUNOS 

ATENDIDOS 

NUMERO 

DE 

TURMAS 

NUMERO DE ALUNOS POR FAIXA ETARIA DE IDADE 

CRECHE 

2 anos 

CRECHE 

3 anos 
PRE I PRE II 

A 170 8 N.A 48 61 61 

B 118 6 N.A 40 37 41 

C 271 12 46 75 75 71 

D 80 6 N.A N.A 40 40 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, 2014. 
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Como vimos à escola A atende a um total de 170 alunos distribuídos por faixa etária, 

porém diante do exposto á distribuição não esta de acordo com o diz a legislação. Segundo a 

Resolução Nº 12/CME-2014 de Porto Velho, diz que na relação adulto-criança, a turma deve 

ter a seguinte proporção:  

  

Art.6º Na formação de turmas deverá ser estabelecido o seguinte número de crianças 

por professor: 

II-de 1 a 2 anos-8 crianças por 1 professor; 

III- de 2 A 3 anos- 12 crianças por 1 um professor; 

IV- de 4 anos até 20 crianças por 1 professor; 

V- de 5 anos até 25 crianças por um professor. 

 

           Como nota-se o número de alunos por turma na escola não está de acordo com o que 

diz a Resolução que estabelece Normas para a Educação Infantil no sistema Municipal de 

Ensino de Porto Velho/RO, pois o número de alunos nas turmas de creche não corresponde ao 

quantitativo estabelecido, onde podemos verificar que nas turmas se tem no mínimo 24 alunos 

por turma com uma professora. 

Na escola B a instituição não atende a creche II e a distribuição de alunos segue faixa 

etária determinada pela legislação. Em uma das turmas do pré I, há uma aluna especial, e 

conforme aponta a Resolução Nº 12/CME-2014 de Porto Velho em seu Art. 8°, em cada 

turma que estiver matriculada uma criança com transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, o professor deverá ter um cuidador. 

A instituição C atende a um total de 267 crianças, diferentemente da escola A e B, a 

escola atende a creche I, sendo duas turmas de cada faixa etária. 

A escola D atende 80 alunos da Educação Infantil, a mesma é uma das extensões da 

escola A, e também oferece o 1º ano dos anos iniciais. 

 

4.2.3.2 Equipamentos Tecnológicos 

 

O quadro a seguir traz o número de equipamentos tecnológicos que as escolas dispõem 

para a realização das atividades diárias.  
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Quadro 3 - Equipamentos Tecnológicos 

EQUIPAMENTOS 

Escola 

 

Quadro 

branco 

Aparelho 

de DVD 

Impressora Datashow  TV Computadores 

 

Radio CDs Mimeó- 

Grafo 

A 04 01 02 01 01       02 N.P VÁRIOS N.P 

B O3 O1 03 01 01        03 01 VARIOS 01 

C 04 04 01 01 06        02 01 VARIOS 01 

D 03 01 01 N.P 01        02 01 VARIOS N.P 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, 2014. 

 

 Na escola A, a sala de direção, coordenação, secretaria e sala de professores contam 

com equipamentos tecnológicos que auxiliam no desenvolvimento das atividades diárias, 

como impressoras, computadores e internet.  

Na escola B e C, na parte interna fica a sala de direção, esta conta com o aparato 

tecnológico, como computadores, impressoras e data show, também conta com serviço de 

internet. Conforme nos aponta o quadro 3. Como pode ser notado, a escola D é a mais carente 

em termos de equipamentos tecnológicos. 

 

4.2.3.3 Saneamento Básico 

 

Quadro 4 - Saneamento Básico 

 
ESCOLAS 

ESCOLA ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
ABASTECIMENTO 

DE ENERGIA 
DESTINO DO 

ESGOTO 
DESTINO DO LIXO 

A Poço Artesiano Rede pública Fossa Coleta Periódica 

B Poço Amazônico Rede pública Fossa Coleta Periódica 

C Poço Artesiano Rede pública Fossa Coleta Periódica 

D Companhia de Águas 

e Esgotos de 

Rondônia (CAERD) 

Rede pública          Fossa Coleta Periódica 

   Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, 2014. 

 

 

Como esta representada no quadro quatro as escolas contam com os seguintes serviços 

de saneamento básico. Na escola A e C, o abastecimento de água provém de um poço 

artesiano, a energia elétrica e da Eletrobrás, o sistema de esgoto e fossa é a coleta de lixo e 

realizado três vezes por semana pela empresa contratada pela prefeitura. 
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Como se percebe, a escola B não conta com o serviço adequado de abastecimento de 

água, pois o fornecimento de água é irregular para uma escola de educação infantil. 

Em relação aos serviços de saneamento básico, o quadro da escola D é diferente das 

demais escolas.  De acordo com esses dados percebemos a diferença, pois o abastecimento de 

água é realizado pela CAERD e a energia da Eletrobrás e a coleta de lixo e a empresa 

contratada da prefeitura de Porto Velho. 

 

4.2.5 Considerações sobre infraestrutura e espaços pedagógicos das escolas 

 

As instituições de Educação Infantil observadas nos forneceram evidencias de que o 

que os teóricos e a legislação vigente apontam encontra-se bastante distante do que é 

oferecido para as crianças. É importante ressaltar que o pensamento e as estruturas biológicas 

se desenvolvem com base nas possibilidades que o meio oferece. Não basta o ser humana 

possuir, enquanto espécie, a capacidade. É preciso que o mesmo tenha condições diversas, 

bem como diferentes desafios possibilitados pelo meio. Pacífico (2010, p.59), pesquisando 

sobre as políticas para a Educação Infantil verificou, em estudos já desenvolvidos por outros 

pesquisadores, que. 

 

O acesso à Educação Infantil em creches e pré-escolas é fundamental para a garantia 

do desenvolvimento pleno da criança. Estudos vêm demonstrando que a Educação 

Infantil traz benefícios explícitos para a família, além de que é nesse período que as 

crianças desenvolvem capacidades, habilidades e conhecimentos que podem 

transformar de forma positiva toda a sua vida.  

 

 

Nesse contexto, a Educação Infantil de qualidade contribui para o estabelecimento das 

bases da personalidade, do desenvolvimento da inteligência, da afetividade e da socialização. 

Porém sabe-se que, para que de fato as escolas de educação infantil promovam uma educação 

de qualidade, são necessários investimentos e políticas públicas voltadas para sua melhoria. 

Vejamos que o documento que tomamos como referencia diz que os espaços para as crianças: 

 

[...]1 a 6 anos deve ser visto como um suporte que possibilita e contribui para a 

vivência e a expressão das culturas infantis – jogos, brincadeiras, músicas, histórias 

que expressam a especificidade do olhar infantil. Assim, deve-se organizar um 

ambiente adequado à proposta pedagógica da instituição, que possibilite à criança a 

realização de explorações e brincadeiras, garantindo-lhe identidade, segurança, 

confiança, interações socioeducativas e privacidade, promovendo oportunidades de 

aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL, 2006a, p.16). 
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Assim, com intuito de apontar a atual infraestrutura das escolas de educação infantil de 

Porto Velho, o estudo utilizou como base o documento Parâmetros Básico de Infra-estrutura 

para as Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006a). Os estudos de Pacífico (2010) já 

haviam apontado para esta situação e o que vemos é que os dados atuais não são diferentes. 

Foi possível observar que apesar de haver, por parte da Secretaria Municipal de Educação de 

Porto Velho, ações voltadas para melhoria deste atendimento as escolas não contam com 

espaços primordiais que são apontados pelo documento citado.  

Dentre eles podemos citar como mais importantes: o Playground e área verde, as quais 

foram observadas que são inexistentes ou insuficientes nas escolas pesquisadas, onde o 

documento diz que: 

20% do total da área construída e ser adequada para atividades de lazer, atividades 

físicas, eventos e festas da escola e da comunidade. Contemplar, sempre que 

possível, duchas com torneiras acessíveis às crianças, quadros azulejados com 

torneira para atividades com tinta lavável, brinquedos de parque, pisos variados, 

como, por exemplo, grama, terra e cimento. Havendo possibilidade, deve 

contemplar anfiteatro, casa em miniatura, bancos, brinquedos como escorregador, 

trepa-trepa, balanços, túneis, etc. Deve ser ensolarada e sombreada, prevendo a 

implantação de área verde, que pode contar com local para pomar, horta e jardim 

(BRASIL, 2006a, p.26). 

 

 A partir das observações realizadas, verificamos que há a possibilidade de se construir 

estes espaços, pois as escolas apresentam áreas disponíveis. Porém, falta investimento ou um 

olhar mais atento para essa possibilidade. Este ambiente ao qual nos referimos como área 

verde, segundo Bassedas, Huguet e Solé (1999, p.109); 

[...] é necessário que, em outros momentos seja usado como um espaço em que se 

proponha jogos e experiências diversas para aproveitar todos o seu potencial: lá se 

pode observar o céu, as nuvens e o sol; fazer jogos e experimentações com areia; 

observar e cuidar das árvores, das plantas, dos insetos, dos vermes, das formigas e 

de outros pequenos animais; fazer jogos de motricidade ao ar livre; brincar com 

água; experimentar e sentir o vento, a chuva, o frio, o calor; jogar e brincar com 

outros grupos de crianças. 

À luz do pensamento da autora, percebemos o quanto esse espaço pode proporcionar 

diferentes tipos de situações que possam estimular o desenvolvimento. O documento ao qual 

nos referimos anteriormente (BRASIL, 2006a) nos faz perceber a importância desses espaços 

para uma infinidade de possibilidades de atividades para e com as crianças. 

A valorização dos espaços de recreação e vivência vai incrementar a interação das 

crianças, a partir do desenvolvimento de jogos, brincadeiras e atividades coletivas, 

além de propiciar uma leitura do mundo com base no conhecimento do meio 

ambiente imediato. O próprio reconhecimento da criança de seu corpo (suas propor-

ções, possibilidades e movimento) poderá ser refinado pela relação com o mundo 

exterior. (BRASIL, 2006a, p.26) 
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Assim, observa-se que esses ambientes favorecem e possibilitam o desenvolvimento 

dos pequenos como um todo. Medel (2011, p.43) ainda destaca outros espaços que são 

imprescindíveis:  

[...] contar com um espaço fechado e coberto que permita as crianças saírem para o 

recreio fora da sala inclusive nos dias de chuva, e que as proteja do sol nos dias 

ensolarados. A ideia é que este espaço favoreça o livre deslocamento das crianças e 

lhe permitam correr e brincar em grandes ou pequenos grupos, sem riscos de 

acidentes. 

 

A autora mostra o quanto este espaço é importante, mas que ele deve ser pensado para 

que seja seguro e que não ocorram acidentes e as crianças não se machuquem. 

As salas de aula, como apontamos anteriormente, tem tamanho diferenciado nas 

escolas pesquisadas, o que nos permite perceber que o que está posto nessas escolas vai de 

encontro ao que está sendo proposto; 

 

A área mínima para todas as salas para crianças de 0 a 6 anos contemple 1,50 m² por 

criança atendida considerando a importância da organização dos ambientes 

educativos e a qualidade do trabalho. Recomenda-se que a metragem das salas seja a 

mesma, independentemente da faixa etária, possibilitando alterações nos 

agrupamentos, de acordo com a demanda da comunidade (BRASIL, 2006a, p.27). 

 

Portanto, as salas devem corresponder a esse tamanho, pois ela deverá proporcionar 

ambientes diversos, favorecendo a autonomia e possibilitando o desenvolvimento de 

múltiplas atividades. 

Salas amplas para crianças até 6 anos podem oferecer possibilidade de 

compartimentalização, criando “nichos” que podem ser usados para diferentes 

atividades. O espaço poderia se caracterizar pela multiplicidade de ambientes, pelos 

desníveis de piso, pela variedade dos pés-direitos, da luz, das cores e pela 

possibilidade de usar painéis e panôs, fugindo sempre que possível das salas 

cartesianas. Pisos e paredes seriam, ao mesmo tempo, elementos concretos de 

arquitetura e construção, de ensino e de brinquedo. Com relação às aberturas, estas 

podem ter também tamanhos e alturas diversas, promovendo um interessante jogo de 

luz e sombra, ao mesmo tempo que estimulam a curiosidade a partir de diferentes 

enquadramentos do mundo externo (BRASIL, 2006b, p. 30) . 

 

Com isso proporcionará os diversos “cantinhos” que as crianças necessitam e assim 

potencializando e estimulando a curiosidade e o lúdico. Em relação à organização da sala 

Bassedas, Huguet, Solé (1999, p.103) apontam que,  

 

Se o espaço estiver organizado em cantinhos e as crianças poderem brincar nesses 

espaços quando chegam, facilita sua adaptação a escola, a seu ritmo, sem pressa e 

nem imposições. Cada criança escolhe o quer fazer e estabelece-se um momento de 

separação mais gradativo do mundo familiar. 
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Desta forma, percebemos que este tipo de organização favorece a adaptação neste 

novo ambiente, facilitando que a criança receba essa mudança de forma positiva e auxilie na 

sua autonomia. Assim como afirma Medel (2011, p. 14); 

 

O espaço da sala de aula deve permitir o livre deslocamento das crianças, de modo 

que possam interagir entre elas e utiliza-lo de acordo com suas necessidades e 

interesses. E importante que os materiais estejam ao seu alcance e que tenham uma 

localização estável e conhecida pelas crianças, de modo que possam utiliza-los 

livremente e participar de sua organização e cuidado. 

 

Deste modo a sala é também um ambiente que deverá favorecer as interações, as 

brincadeiras e as diferentes experiências pedagógicas. 

 

4.3. VISÃO DAS GESTORAS ESCOLARES SOBRE A INFRAESTRUTURA DAS 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Com o objetivo de levantar as ações de melhorias realizadas pela escola e pela 

SEMED com vistas a atender aos padrões mínimos de qualidade na educação infantil no que 

se refere à infraestrutura física das escolas, aplicamos um questionário para as diretoras 

(gestoras) das quatro escolas de Educação Infantil participantes da pesquisa, que serão 

denominadas de Gestora  A, Gestora  B, Gestora  C e Gestora  D. 

 O questionário (Apêndice B) buscou levantar informações sobre as concepções das 

gestoras sobre o espaço físico adequado para as crianças da etapa em estudo neste trabalho 

bem como o que a escola ou Secretaria Municipal de Educação vem fazendo para adequar o 

espaço, caso não o seja, aos padrões mínimos de infraestrutura indicados pelo próprio poder 

público (BRASIL, 2006a). As informações sobre as gestoras e as respostas das mesmas aos 

questionários foram organizadas em temáticas, que são apresentadas e analisadas nos 

próximos itens. 

 

4.3.1 Perfil da Equipe Gestora das Escolas: Formação e Atuação 

 

 Visando levantar o maior número de informações que nos auxiliassem na análise dos 

dados sobre a infraestrutura das escolas de educação infantil, levantamos também o perfil da 

equipe gestoras. Nossa intenção foi que tais informações nos auxiliassem na análise das 

respostas dadas aos questionários, no sentido de saber de que lugar de formação falam as 

gestoras. Nos quadros seguintes apresentamos o perfil das gestoras: 
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Quadro 5 - Perfil das gestoras da escola A 
 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, 2014. 

 

Como podemos perceber a equipe gestora da escola A é compostas por mulheres; 

todas graduadas em Pedagogia, com idade entre 37 a 48 anos; foram eleitas através do sistema 

gestão democrática em 2012, assumindo em 2013 onde ficarão na gestão até 2015. Conforme 

está no quadro ambas atuam nos dois turnos. Atuam na educação infantil entre 5 e 7  anos. 

Mais atuam na educação entre 8 a 20 anos. As gestoras possuem pós-graduação em gestão 

escolar e coordenação pedagógica. 

 

Quadro 6 - Perfil das gestoras da escola B 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, 2014. 

                     

Assim como na escola A, a equipe gestora da escola B é composta por mulheres, 

também graduadas em Pedagogia, com faixa etária entre 27 e 45 anos, eleitas através da 

gestão democrática, ficam a disposição da escola em período integral, atuam na Educação 

entre 7 a 25 anos, e na educação infantil entre 6 a 8 anos. Ambas com pós- graduação em 

gestão escolar e coordenação pedagógica, sendo que uma das gestoras possui mestrado em 

educação especial. 

 

 

 

 

 

Função Formação 

Acadêmica  

Idade Sexo Período De 

Gestão 

Turno 

Em Que 

Trabalha 

Na 

Escola 

Tempo 

De 

Atuação 

Na 

Educação 

Tempo De 

Atuação 

Na 

Educação 

Infantil 

 

Outros Cursos 

Realizados Na 

Área Em Que 

Atua Na Escola Inicio Término 

Diretora Pedagogia 37     F  2013     2015 Dois 

turnos 

20 anos 7 anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica 

Vice- 

diretora 

Pedagogia 48    F 2013 2015 Dois 

turnos 

 

 

 

 

 

10 anos 

 

6 anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica 

Vice- 

diretora 

Pedagogia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 F 2013 2015 

 

Dois 

turnos 

8  anos 5 anos Pós- em Gestão 

Escolar 

 

 

Escola A 

Função Formação 

Acadêmica 

Idade Sexo Período De 

Gestão 

Turno Em 

Que 

Trabalha 

Na Escola 

Tempo 

De 

Atuação 

Na 

Educação 
 

Tempo De 

Atuação 

Na 

Educação 

Infantil 

Outros Cursos 

Realizados Na 

Área Em Que 

Atua Na Escola 
Inicio Término 

Diretora Pedagogia 45 F 2013 2015 Dois 

turnos 

25  anos 6 anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica 

Vice- 

diretora 

Pedagogia 28 F 2013 2015 Dois 

turnos 

8  anos 

 

8 anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica e 

mestrado em 

Educação 

Especial 

 

 

 

  educação 

especial 

 

 

 

 

Vice- 

diretora 

Pedagogia 27 F 2013 2015 

 

 

Dois 

turnos 

8  anos 7 anos Pós- em Gestão 

Escolar 
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Quadro 7 - Perfil das gestoras da escola C 

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações levantadas nos formulários, 2014. 

 

A gestão da escola C, assim como as da escola B e C, é compostas por mulheres. 

Ambas também possuem graduação em Pedagogia, foram eleitas no sistema gestão 

democrática, atuam nos dois turnos, estão na educação entre 8 e 10 anos, e na Educação 

Infantil entre 5  e 8 anos, possuem pós -graduação em gestão e coordenação pedagógica. 

 

Quadro 8- Perfil da gestora da escola D 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das informações levantadas nos formulários 2014.  
 

A gestão da escola D se diferencia das outras escolas, devido a instituição ser um dos 

anexos da escola A, por conta disto quem representa a escola são as gestoras da escola sede. 

Como podemos ver no quadro a equipe e compostas por mulheres. Ambas também possuem 

graduação em Pedagogia, atuam nos dois turnos, estão na educação ente 8 e 10 anos, e na 

Educação Infantil entre 5  e 8 anos, possuem pós -graduação em gestão e coordenação 

pedagógica. 

 

 

Escola C 

 

Função 

Formação 

Acadêmica  

Idade Sexo Período De 

Gestão 

Turno 

Em Que 

Trabalha 

Na Escola 

Tempo De 

Atuação 

Na 

Educação 

Tempo De 

Atuação 

Na 

Educação 

Infantil 

 

 

Outros Cursos 

Realizados Na 

Área Em Que 

Atua Na 

Escola 

Inicio Término 

Diretor

a 

Pedagogia 47 F 2013 2015 Dois 

Turnos 

10  Anos 5 Anos Pós- em Gestão 

Escolar  

Vice- 

Diretor

a 

Pedagogia 28 F 2013 2015 Dois 

Turnos 

6 Anos 

 

5 Anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica  

Vice- 

Diretor

a 

Pedagogia 27 F 2013 2015 

 

 

Dois 

Turnos 

8  Anos 8 Anos Pós- Em 

Gestão Escolar 

 

 

 

 

 

Escola D   

Função Formação 

Acadêmica  

Idade Sexo Período De 

Gestão 

Turno 

Em Que 

Trabalha 

Na 

Escola 

Tempo 

De 

Atuação 

Na 

Educação 

Tempo De 

Atuação 

Na 

Educação 

Infantil 

 

Outros Cursos 

Realizados Na 

Área Em Que 

Atua Na Escola Inicio Término 

Diretora Pedagogia 35     F  2013     2015 Dois 

turnos 

8 anos 5 anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica 

Vice- 

diretora 

Pedagogia 32    F 2013 2015 Dois 

turnos 

 

 

 

 

 

10 anos 

 

8  anos Pós- em Gestão 

Escolar e Coor. 

Pedagógica 
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4.3.2 Concepções das Gestoras sobre a Infraestrutura para a Educação Infantil 

 

 Apresentarmos a seguir, a análise dos questionários que foram aplicados no período de 

outubro a novembro de 2014, onde realizamos perguntas referentes ao espaço e estrutura das 

escolas selecionadas para atender os alunos da Educação Infantil. 

 

 

Quadro 8 - Concepção das Gestoras sobre o Espaço Físico 

 
GESTORA 

DA 

ESCOLA 

TEMÁTICA: ESPAÇO FISICO 

A 
Deve ser um espaço que seja considerado todas as dimensões humanas potencializadas nas 

crianças: o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, o cognitivo, etc. 

B Deve ser amplo e diversificado para promover o desenvolvimento integral da criança. 

C Parques, sala de brinquedoteca, salas amplas/dentro dos padrões do MEC. 

D 
Deve ser um espaço aconchegante e projetado para o bom desenvolvimento e aprendizagem do 

aluno em todos os aspectos. 

Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, pesquisa de campo, 2014. 

 

Quando se pergunta como deve ser o espaço destinado à Educação Infantil, as gestoras 

afirmam que o espaço e de suma importância para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança. Percebemos que suas falas vão ao encontro do que está definido nos documentos 

legais. A fala das gestoras A, B e D, leva-nos ao Art. 29 da LDB 9394/9, já referenciado neste 

trabalho, que define a Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica e que tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus 

aspectos físicos, psicológico e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Com isso, as instituições de educação infantil devem proporcionar um espaço voltado a 

atender a criança em todos os seus aspectos. 

Já a fala da gestora C faz menção ao documento Parâmetros de infraestrutura para as 

escolas de Educação Infantil, quando fala dos espaços necessários para atender a Educação 

Infantil, dando ênfase ao espaço em si. 

Isso nos leva a inferir que o fato de não haver, como vimos, espaços adequados não 

pode ser considerado desconhecimento de sua necessidade por parte das gestoras. Certamente  

a ausência de espaços, ambientes e materiais adequados é de outra natureza. 
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Quadro 9 - Concepção das Gestoras sobre o Desenvolvimento e Aprendizagem 

 
Gestora Da 

Escola 
DESENVOLVIMENTO E EAPRENDIZAGEM 

A 

[...] É dentro do espaço da Educação Infantil que é necessário a integração entre todos no 

ambiente escolar. À organização dos lugares, do espaço e um elemento educativo e de 

aprendizagem e socialização. 

B [...] Ampliando as experiências e o desenvolvimento sensorial dos discentes. 

C As salas devem ser organizadas de acordo com as vivencias de cada aluno. 

D 
Com certeza com espaços físicos adequados as professoras podem realizar atividades 

voltadas para a aprendizagem do aluno. 

Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, 2014. 

 

As respostas das gestoras nos mostram que as mesmas têm conhecimento sobre a 

relação do espaço com o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, colocando em ênfase 

as interações e vivencias dos mesmos. O que também vai ao encontro do documento do MEC,  

[...] o ambiente físico destinado à Educação Infantil, promotor de aventuras, 

descobertas, criatividade desafios, aprendizagens, e que facilite a interação criança-

criança, criança-adulto e deles com o meio ambiente. O espaço lúdico infantil deve 

ser dinâmico, vivo, “brincável”, explorável, transformável, e acessível para todos 

(BRASIL, 2006b, p.10) 

 

Não somente os documentos oficiais, mas também, como vimos teóricos como 

Kishimoto (2002), apontam que é por meio das brincadeiras que a criança cria e recria um 

universo de fantasias e magia, construindo um mundo imaginário e que, a partir daí, a 

realidade também se fará presente nas representações e simbolismos. 

Assim, inferimos que a gestão escolar concebe o espaço como um parceiro neste 

momento de desenvolvimento, deixando de ser um pano de fundo e sendo constituída parte 

integrante deste processo. 

 

Quadro 10- Concepção das Gestoras sobre Condições para o Desenvolvimento Integral 

das Crianças 

 
GESTORA  

DA ESCOLA 
CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS. 

A 

Sim. Acontece através de uma relação de interação total, na troca de saberes entre os alunos 

e professores. O ambiente precisa ser estimulante e as atividades voltadas para a interação de 

todos. 

B [...] Ampliando as experiências e o desenvolvimento sensorial dos discentes. 

C 
As instituições deveriam oferecer condições para o desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças, más a falta de infraestrutura e verbas adequadas nos impedem. 

D Dentro de suas limitações proporciona 

       Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, 2014. 

 

Observamos que nesta categoria há diferença nas respostas das gestoras, onde duas 

colocam que o ambiente estimula o desenvolvimento integral, pois coloca a experiência da 

docente como sendo ponto chave para se utilizar dele. 
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O Parecer CNE/CEB n° 20/2009 nos mostra que; 

A professora e o professor necessitam articular condições de organização dos 

espaços, tempos, materiais e das interações nas atividades para que as crianças 

possam expressar sua imaginação nos gestos, no corpo, na oralidade e/ou na língua 

de sinais, no faz de conta, no desenho e em suas primeiras tentativas de escrita. 

(Brasil, 2009, p. 14) 

 

Como vimos anteriormente, Horn (2004, p.19) considera fundamental para o 

desenvolvimento da criança que a mesma deve ao seu dispor "[...] um espaço povoado de 

objetos com os quais possa criar, imaginar, construir e, em especial, um espaço para brincar, o 

qual será diferente entre as crianças menores e maiores.” 

Já as gestoras C e D colocam que há limitações por conta de não se ter uma 

infraestrutura adequada. Assim, também para as duas gestoras, o bom desenvolvimento e 

ampliação das experiências das crianças é dependente de um espaço físico e de materiais 

adequados e que a ausência desses componentes a educação da criança em espaços escolares 

sofrerá limitações. 

Neste momento podemos fazer um link com o que já mencionamos anteriormente 

sobre a qualidade, onde nos mostra que a qualidade esta ligada a diversos fatores (BRASIL, 

2006, p.13):  

Dessa forma, um sistema educacional de qualidade é aquele em que as instâncias 

responsáveis pela gestão respeitam a legislação vigente, têm papéis definidos e 

competências delimitadas e apoiam financeira, administrativa e pedagogicamente as 

instituições de Educação Infantil a ele vinculada. 

Portanto, o apoio financeiro é um requisito importante para se obter a qualidade, pois a 

falta de recursos para a infraestrutura e materiais acarreta déficit neste período de 

desenvolvimento integral da criança. 

 

Quadro 11 - Concepção das Gestoras sobre Interação das Crianças 

 
GESTORA 

DA ESCOLA 
INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS 

A 

Os ambientes precisam ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança, tudo 

deverá estar acessível a criança, desde objetos pessoais ,como brinquedos, livros, entre 

outros possibilitando a autonomia e a socialização dentro das suas singularidades 

B 

Depende da organização e estratégias do professor, como por exemplo: alguns professores 

ainda trabalham com carteiras enfileiradas, enquanto outros fazem círculos, rodinhas de 

conversa. 

C 
Sim, nas brincadeiras de roda nos passeios no parque, na biblioteca, brinquedoteca crianças 

aprendem com o convívio com outras. 

D 
Pouca, pois os mesmos em dias normais de aula, só se encontram na hora do recreio. Nos 

das de atividade diferenciadas usamos o pátio para as atividades. 

 
Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, 2014. 
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 De acordo com as falas se percebe que as gestoras A e B apontam que a interação 

ocorre de acordo com o planejamento e organização do ambiente e as professoras ficam 

responsáveis por essa organização. 

 

No que diz respeito às interações entre as crianças, os ambientes de educação 

infantil em nosso país tem sido tradicionalmente determinados pela predominância 

das formas coletivos de participação nas atividades, com instruções e 

acompanhamento centralizado nos adultos, que podem assim ser traduzidos numa 

espécie de máxima: “todo mundo faz a mesma coisa, ao mesmo tempo, do mesmo 

jeito” (OLIVEIRA, 2012, p. 79). 

  

 À luz do pensamento da autora se pode dizer que a interação ocorre a partir de padrões 

criados pelos adultos, ficando condicionados modelos estabelecidos por estes. Então, a 

criança perde o espaço de criar suas próprias brincadeiras. 

 Já as gestoras C e D colocam que a interação ocorre com maior facilidade em 

momentos fora da sala de aula, como nos momentos de brincadeiras. 

 

As disposições do ambiente facilitam ou inibem as atividades de aprendizagem, 

apoiam e fortalecem o desejo aprender, estimulam o envolvimento profundo ou 

superficial convidam as crianças a apressarem-se ou a movimentarem-se lentamente. 

Com ou sem conhecimento do professor, o ambiente envia me mensagens e os que 

aprendem respondem (ZABALZA, 1998, p. 45)  

 

Desta forma, os alunos quando estão em um ambiente diferente da sala de aula eles 

realizam atividades de forma livre sem a intervenção do professor, o que acarreta a interação e 

aprendizagem. Os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para as Instituições de Educação 

Infantil (2006) destacam que ambientes diferentes podem favorecer diferentes tipos de 

interações e que o professor tem papel importante como organizador dos lugares onde ocorre 

o processo educacional. 

 

Quadro 12- Concepção das Gestoras Sobre Atividades e Recursos Pedagógicos 

 
GESTORA 

DA ESCOLA 
ATIVIDADES E RECURSOS PEDAGOGICOS 

A 

As atividades são realizadas a maior parte do tempo na sala de aula. E em alguns momentos 

as professoras levam as crianças para a realizarem atividades no pátio interno ou externo da 

escola. 

B 
A maior parte do tempo às crianças fica em atividades de sala de aula. A infraestrutura da 

escola física e pedagógica não e suficiente para uma escola de educação infantil. 

C Brincar com brinquedos pedagógicos, roda de conversas e no parque. 

D 
Atividades em sala de aula, no pré I e II tem brinquedos pedagógicos, [...] 

Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, 2014. 
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Em relação ao tempo e aos recursos disponíveis para o desenvolvimento das atividades 

compreendemos que as gestoras na sua maioria coloca que estas são realizadas em sala de 

aula, mas que se têm momentos que realizam atividades fora deste contexto.  

 

Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como 

o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2009, p, 20). 

 

 

Diante do exposto, nota se nas falas das gestoras que as atividades desenvolvidas pelas 

crianças ficam restritas à sala de aula, o que nos leva inferir que o espaço disponível nessas 

escolas de Ed. Infantis não estão de acordo com o que esta proposta na DCNEI. 

Ainda em relação ao art. 8 podemos mencionar que por conta desta falta de espaço as 

professoras ficam presas aos brinquedos pedagógicos, não realizando assim uma articulação 

das diferentes linguagens. 

 

Quadro 13 - Concepção das Gestoras sobre Decoração do Ambiente 

 
GESTORA 

DA ESCOLA 
DECORAÇÃO DO AMBIENTE 

A 
A decoração e feita de acordo com os projetos na escola e nas de aulas são feitas juntamente 

com os alunos e professores. 

B 
Contribui para o desenvolvimento e aprendizagem. Falta mais decorações produzidas pelos 

próprios alunos. Também existe lugar que tem poluição visual. 

C 
Geralmente com formas geométricas, numerais e alfabeto. Dessa forma a criança aprende 

com experiências e com a memoria fotográfica. 

D 
Com números e letras para chamar a atenção dos alunos isso contribui para que eles se 

familiarizem com os mesmos. 

Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, 2014. 

   

Quando perguntadas em como a decoração contribui, as gestoras têm respostas 

diferentes, a primeira coloca que esta ocorre em colaboração dos professore e alunos. Já a B 

aponta que falta às produções dos alunos e que por diversas vezes o ambiente fica poluído. 

De acordo com Mendel (2011, p. 22), “um aspecto importante a considerar é não ter 

ambientes educativos sobrecarregados de enfeites e ilustrações. É mais importante a qualidade 

dos recursos de que se disponha para a ambientação. Um ambiente sobrecarregado cansa e 

tenciona as crianças e os adultos na sala”. 

As gestoras C e D apresentam repostas parecidas, pois afirmam que a decoração e feita 

com numerais e letras, coloridos que chamem atenção e contribuem para a aprendizagem. 
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Mas durante as visitas e observações destas escolas percebemos que elas são 

decoradas quase que da mesma forma, não tendo muita diferença. O que nos traz pensamento 

de Carvalho e Rubiano (1994) que falam sobre o ambiente. 

Em geral os ambientes infantis têm sido pobremente planejados, pois geralmente 

são orientados para atender as necessidades do adulto e/ou do grupo como um 

todo, desconsiderando as necessidades próprias das crianças, principalmente em 

instituições onde se restringe muito o desenvolvimento da identidade pessoal 

(CARVALHO; RUBIANO, 1994, p. 108-109). 

 

As autoras nos levam a pensar que esses ambientes não são pensados para as crianças, 

desconsiderando as necessidades dos pequenos. 

 

Quadro 14 - Concepção das Gestoras sobre Teóricos Utilizados 

 
GESTORA 

DA ESCOLA 
TEÓRICOS UTLIZADOS 

A Vygotsky, Jean Piaget e wallon. 

B Vygotsky, Piaget, Wallon, Pestalozzi, Montessori, etc. 

C Freud. 

D Piaget, Emília Ferreiro, Içami Tiba, Paulo Freire entre outros. 

Fonte: Respostas levantadas a partir do questionário elaborado pela autora, 2014. 

 

Em relação à quais teóricos eram utilizadas para o planejamento das atividades as 

mesmas responderam teóricos conceituados do campo da educação infantil, como podemos 

perceber nas respostas das mesmas. 

Para Sarat (2001) o professor precisará atender as diversas necessidades das crianças, 

sendo esperado: sensibilidade, uma concepção de sujeito histórico, social, cultural, biológico, 

cidadão, sujeito de direitos, que acumule conhecimentos sobre o desenvolvimento da criança, 

que seja capaz de relacionar-se com um grupo de trabalho, seja critica, criativa- diversas 

competências e habilidades que desempenhe um perfil profissional. 

Assim, concluímos que a teoria é um ponto chave para saber como realizar e proceder 

às atividades e que o professor deverá conhecer e relacionar a teoria com a prática para que 

seu planejamento e suas atividades se tornem mais significativas para a aprendizagem. 

Finalizamos considerando o que já apontaram Zamberlan, Basani e Araldi (2007, p. 

248) sobre os espaços de modo geral. Para as autoras, "Os espaços dedicados às crianças 

devem ser organizados para atender as suas necessidades particulares, ou seja, respeitar cada 

faixa etária, bem como o ritmo de cada um, utilizando os diversos espaços disponíveis, como 

as salas de aula, o pátio da escola, o parque, dentre outros".  

Assim, se uma escola não dispõe de espaços minimamente adequados, acreditamos 

que em lugar de contribuir irá prejudicar o desenvolvimento infantil em toda a sua plenitude. 
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Acreditamos, portanto, que algo precisa ser feito, pois nosso levantamento nos apontou para 

situações nada animadoras e que precisam ser repensadas e, por que não, em se falando em 

infraestrutura, reconstruídas pela rede municipal de Porto Velho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A educação infantil é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança 

em seus aspectos sócio afetivo, cognitivo, psicomotor e psicológico. Com isso o 

ambiente/infraestrutura se torna ponto primordial para que todos esses aspectos sejam 

contemplados garantidos com segurança para possibilitar a confiança e desta forma contribuir 

para que as mesmas adquiram autonomia. 

Neste estudo, buscamos saber como o município de Porto Velho estava adequando à 

infra-estrutura das escolas de educação infantil para atender aos critérios definidos na 

legislação e garantir uma educação de qualidade que possibilite o desenvolvimento integral da 

criança de zero a cinco anos e analisar as condições de infraestrutura física e pedagógica de 

quatro escolas do Município que atendem a etapa da Educação Infantil. 

No decorrer deste estudo, nos amparamos em diversos documentos oficiais, como a 

ECA, as Diretrizes Curriculares, LDBEN, as Resoluções, Pareceres e a própria Constituição 

Federal, por acreditarmos na importância da discussão e do uso prático da legislação. 

Encontramos riquíssimos conteúdos nos diversos referenciais criados e disponibilizados pelo 

MEC para orientar e nortear o trabalho proposto para este segmento. Consideramos estes 

documentos como um indispensável material de apoio e reflexão para todos que buscam um 

atendimento de qualidade que contribua para o desenvolvimento integral dos pequenos, 

garantindo assim seu direito de estudar em uma escola de qualidade. 

 Desta forma, podemos colocar que a partir do referencial teórico e do levantamento de 

dados, a pergunta inicial e seus objetivos foram respondidos, mas que lamentavelmente 

percebemos que as instituições observadas não vem apresentando avanços significativos em 

relação ao investimento na manutenção e infraestrutura dos prédios para atender as 

necessidades das crianças. Como apontado por Pacífico (2010), temos ainda muitas ausências 

na Educação Infantil. Uma delas é esta, a que nos dispusemos a investigar: a infraestrutura 

adequada.  

Por outro lado, apesar de todas estas transformações que as escolas vem passando, 

ainda faltam elementos para que ela seja de fato um ambiente de estudos e não apenas um 

lugar para a criança ficar enquanto os pais trabalham.  Isso nos monstra que a escola está num 

processo de transição e já vem sendo pensada no viés da criança, há uma preocupação para 

que ela se sinta inserida neste contexto e possa desfrutá-lo através da interação com o mesmo. 
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 Reconhecemos que as escolas vêm realizando reformas e adaptações nos prédios, nas 

salas de aulas e aos seus acessos e todas vêm adequando a infraestrutura para atender ao que 

se pede nos documentos legais. Mas inda não são suficientes. Estas constatações foram possíveis 

durante observações e conversas com as gestoras que atuam nas quatro Escolas de Educação 

Infantil do município de Porto Velho.  

 No que concerne às condições de infraestrutura nas escolas pesquisadas, objeto de 

estudo deste trabalho apesar de haver ações de melhorias, podemos evidenciar os desafios 

para a implementação das políticas a partir de problemas que vão desde o abastecimento de 

água, falta de espaço apropriado para brincar, mobiliário inadequado, condições sanitárias 

insatisfatórias, até a organização dos grupos atendidos nesta etapa da educação. 

 Desta forma, mesmo com todas estas transformações que as escolas vem passando, 

ainda faltam elementos para que ela seja de fato um ambiente de estudos e não apenas um 

lugar para a criança ficar enquanto os pais trabalham.  Isso nos mostra que a escola está num 

processo de transição e já vem sendo pensada no viés da criança, há uma preocupação para 

que ela se sinta inserida neste contexto e possa desfrutá-lo através da interação com o mesmo. 

Podemos, portanto, afirmar que apesar de haver ações de melhorias, os desafios para a 

implementação das políticas regulatórias é imenso, haja vista os problemas que vão desde o 

abastecimento de água, falta de espaço apropriado para brincar, mobiliário inadequado, 

condições sanitárias insatisfatórias, até a organização dos grupos atendidos nesta etapa da 

educação. 

Ao pensar em infraestrutura para a Educação Infantil, para a criança de zero a cinco 

anos, é importante considerarmos aspectos gerais da educação infantil como etapa da 

educação básica, mas, também as especificidades territoriais, no caso, a diversidade que 

envolve cada localidade, lembrando que antes de serem alunos da educação infantil são 

crianças, além de receber a educação, elas necessitam ser cuidadas, um dos aspectos citados 

na resolução. Com isso a além de contemplar as especificidades culturais e as vivências 

sociais de cada comunidade na qual estas crianças e suas famílias se encontram.  

Posto isso, diante do observado nas escolas, saímos com várias inquietações, mas com 

uma possível resposta para as questões gritantes quanto à organização estrutural destas. Foi 

possível detectar que as escolas vem realizando ações, com intuito de atender ao que se pede 

nos documentos legais, porém não conseguimos identificar aspectos ressaltados e 

preconizados pelos documentos legais já citados neste trabalho. 

Desta forma, construir, adequar e qualificar significa buscar e manter a qualidade 

destes espaços que são de fundamental importância. Tudo isto implicará em um constante 
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diálogo das políticas públicas e dos sujeitos envolvidos neste processo, na perspectiva de que 

a instituição escolar seja de fato um espaço de desenvolvimento e aprendizagem a serviço dos 

sujeitos que neste contexto habitam e devem viver com condições justas e adequadas de vida 

e trabalho. 

Portanto, finalizamos este estudo com a certeza que, o que está posto nos documentos 

legais, que consideramos necessário a ser alcançado, ainda está um tanto longe da realidade 

mostrada nas referidas escolas apresentados na pesquisa. 
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TITULO DO PLANO DE TRABALHO: Como o município de Porto Velho está adequando 

à infraestrutura     das escolas de educação infantil para atender aos critérios definidos na 

Legislação e garantir uma educação de qualidade que possibilite o desenvolvimento integral 

da criança de zero a cinco anos? 

NOME DO ACADÊMICO: Lucélia Ferreira Camargo 

ORIENTADORA: Dra. Juracy Machado Pacífico 

Objetivo: Analisar, a partir da perspectiva dos profissionais envolvidos (equipe gestora), 

quais foram às ações de melhorias realizadas pela prefeitura de Porto Velho, na infraestrutura 

das escolas de Educação Infantil a partir da reformulação da legislação, e se estas atendem o 

que indicam os Padrões de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil E 

Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil. 

  

Quadro 1A- Informativo sobre Espaços Pedagógicos e Auxiliares da escola.  

1. Identificação: 

 

a)Nome da escola:____________________________________________________________ 

b) Fone_____________________________________________________________________ 

c) Endereço:________________________________________________________________ 

d) Horário de funcionamento: _________________________________________________ 

e) Ano em que foi construída: _________________________________________________ 

f) Passou por alguma reforma: (__) NÃO       (__) SIM  Quando? 

___________________________________________________________________________ 

2-ASPECTOS ESTRUTURAIS 

a)Número de salas de aula: ____________ 

Descrever as condições de conservação, equipamento e mobiliário: 

___________________________________________________________________________ 

b)Sala de coordenador e professor :  (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de Funcionamento: __________________________________________________ 

Acervo:____________________________________________________________________ 
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Responsável: ________________________________________________________________ 

c)Sala de vídeo e biblioteca infantil : (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de Funcionamento: _________________________________________________ 

Acervo: ____________________________________________________________________ 

Responsável:________________________________________________________________ 

d)Sala de Repouso (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: ___________________________________________________ 

e) Fraldário: (__) SIM   (__)NÃO 

Quais? 

__________________________________________________________________________ 

Condições de funcionamento: ___________________________________________________ 

f) Espaços para atividades físicas e recreativas: 

(    ) Pátio externo           (   ) Pátio interno 

Condições de funcionamento: ___________________________________________________ 

g)Refeitório infantil : (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: ___________________________________________________ 

h) Sanitários:  

Número suficiente (___) SIM (___) NÃO                      Adaptados para deficientes  (____) 

SIM           (___) NÃO 

Condições de funcionamento:__________________________________________________ 

i) Playground: (__) Sim (__) Não 

Condições de funcionamento:___________________________________________________ 

 



73 
 

l) cozinha /despensa: (__ ) Sim  ( __ )Não 

Condições de funcionamento:__________________________________________________ 

m) Almoxarifado/Depósito ( __) Sim  ( __ ) Não 

Condições de funcionamento:__________________________________________________ 

n) Área verde (__ ) Sim   ( __  ) Não 

Condições de funcionamento:__________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pelos/as autores/as a partir de informações coletadas junto à escola em 

outubro de 2014. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Curso: Pedagogia 

Acadêmica: Lucélia Ferreira Camargo 

Orientadora do TCC: Juracy Machado Pacífico 

Objetivo da pesquisa: Como o município de Porto Velho esta adequando a infraestrutura 

escolar a partir da reformulação da Legislação para a Educação Infantil? 

Professora, sua participação nessa pesquisa é essencial para a realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Agradeço sua disponibilidade e contribuição que certamente 

farão parte dessa produção científica. Os (as) participantes não serão identificados 

nominalmente, garantindo assim o seu anonimato. Coloco-me à disposição para devolver os 

resultados da pesquisa. 

Contato: (69) 9304-2899 ou 3210 2061 

 

Questionário para professoras 

1.Identificação: 

a) Formação 

(  ) magistério 

(  ) curso superior incompleto. Qual? 

(  ) curso superior completo. Qual? 

(  ) pós – graduação. Qual? 

(  ) mestrado. Área? 

(  ) outros. Quais? 

 

b) Tempo de atuação na educação infantil: 

(  ) 0-5 anos 

(  ) 6-10 anos 

(  ) 11-15 anos 

(  ) 16-20 anos 

(  ) mais de 20 anos 
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2.Questionário 

1. Para você, como deve ser o espaço físico destinado à educação infantil? 

__________________________________________________________________________ 

2.  Os espaços físicos podem propiciam o desenvolvimento e aprendizagens das crianças de 

E.I? Como? 

___________________________________________________________________________ 

3. As instituições de educação infantil permitem ou oferecem condições para o 

desenvolvimento integral das crianças (cognitivo, motor, afetivo, social e da autonomia)? 

Explique como isso acontece? 

________________________________________________________________________ 

4.  Em seu planejamento a ser desenvolvido com as crianças da E.I você considera os espaços 

físicos e pedagógicos existentes na escola? Em que momento?  Explique: 

___________________________________________________________________________ 

5. Na prática escolar, o espaço físico é considerado um elemento essencial para o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança da E.I? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

6. O espaço físico possibilita a interação das crianças? Que tipo de interação, com quem é 

como isso acontece? 

___________________________________________________________________________ 

7. A maior parte do tempo das crianças é dedicada a qual (is) atividades (s)? Quais os recursos 

(infraestrutura, física, e pedagógica e materiais) são utilizados para o desenvolvimento destas 

atividades? 

___________________________________________________________________________ 

8. Como e espaço é decorado? A organização do deste contribui para ou limita o 

desenvolvimento e aprendizagem? Por quê?  

___________________________________________________________________________ 

9. Os espaços disponíveis na escola estimulam o desenvolvimento da imaginação, 

solidariedade, a cooperação, a troca de experiências?   

________________________________________________________________________ 

10. Em quais Teóricos você se baseias para realizar as atividades com as crianças da 

Educação Infantil?  

___________________________________________________________________________ 
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