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“A intencionalidade educativa pode estar presente desde a concepção inicial de espaço 

até sua transformação por meio de materiais criativos (...)”. 

FILGUEIRAS e FREYBERGER (2001) 
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RESUMO 

 

OS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UMA CONVERSA COM PROFESSORES 

 

Este estudo analisou a compreensão de professores de Educação Física da Educação 
Infantil ─ Especialistas em Educação Física Escolar pela UFPR ─ sobre a 
organização/ estruturação dos espaços na Educação Infantil. Assim, o objetivo da 
pesquisa foi verificar quais são os espaços da Educação Física em Instituições de 
Educação Infantil e sua forma de utilização na prática pedagógica de professores de 
Educação Física. A entrevista semi-estruturada foi o instrumento metodológico 
utilizado conforme a orientação dos estudos de NEGRINE (1999). Para análise dos 
dados foi utilizado os pressupostos teóricos dos estudos de FORNEIRO (1999), 
BASSEDAS; HUGUET e SOLÉ (1999), GARANHANI (1997; 2004), FREIRE 
(1994), FILGUEIRAS e FREYBERGER (2001). Na investigação foi possível 
constatar que os professores consideraram importante o aspecto da organização dos 
espaços no que se refere à adequação às aulas de Educação Física, e não em âmbito 
geral, relacionado ao ambiente escolar, ressaltando ainda, a importância de se trabalhar 
com a criança a exploração de diferentes espaços. Quanto aos espaços para as aulas de 
Educação Física, somente três professores relataram possuir espaços suficientes na 
escola onde atuam e um dos professores relatou que o espaço oferecido para as aulas 
restringe-se ao tamanho das crianças. Com relação ao tipo de espaço utilizado 
constatou-se que a maioria utiliza espaços diversos e variados. No que se refere aos 
critérios de utilização dos espaços na prática pedagógica, concluiu-se que apenas um 
professor não utiliza critérios para a escolha dos espaços, pois a escola não 
disponibiliza uma variedade dos mesmos, enquanto que os outros três professores 
utilizam formas diferenciadas. Tais critérios são: os objetivos e conteúdos a serem 
trabalhados; o tipo de atividade, a idade, características da turma; sistema de rodízio 
como critério de escolha dos espaços, devido ao número de professores que também 
utilizam os espaços. 
 
 Palavras-chaves: educação infantil; espaços; educação física.  
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1  INTRODUÇÃO  

 
A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, cujo intuito é o 

desenvolvimento integral da criança até a idade de seis anos. Nesta faixa etária a 

criança pequena precisa satisfazer algumas necessidades importantes para o seu 

desenvolvimento, como por exemplo, o afeto/ proteção, o contato com outras crianças, 

a segurança, a atenção, a orientação, entre outras. Em razão disso, a instituição de 

Educação Infantil tem muito a contribuir no atendimento a tais necessidades por meio 

de planejamento e organização do seu ambiente. 

Um aspecto que tem preocupado as instituições educacionais e, 

principalmente, as que são direcionadas à pequena infância é o espaço, já que uma de 

suas funções é favorecer a formação da criança nas suas diversas dimensões (física, 

cognitiva, motora etc). A Educação Infantil tem dado considerável importância para a 

organização do espaço, a fim de que sua utilização seja favorável a aprendizagem de 

diversos conteúdos.  

Neste contexto de educação, há uma grande preocupação com o aprendizado 

intelectual, contudo é importante considerar que a criança precisa vivenciar situações 

que a possibilite desenvolver capacidades e aprender habilidades imprescindíveis ao 

conhecimento de seu corpo. Tais situações podem ser oportunizadas nas atividades da 

Educação Física, sempre de forma lúdica e ser nos espaços que compõe os ambientes 

de aprendizagem da Educação Infantil. Muitos são os espaços favoráveis para as 

atividades da Educação Física nas instituições de Educação Infantil, todavia nem 

sempre são considerados como um recurso pedagógico pelo professor. 

Uma vez que a Educação Física Infantil se propõe a contribuir para a 

formação integral da criança valendo-se da prática de atividades físicas, a escolha dos 

espaços a serem utilizados pelo professor é de extrema importância, pois o 

planejamento das atividades e o desenvolvimento de sua prática, dar-se-ão a partir da 

seleção desses espaços. 

Questiona-se, então: quais são os espaços utilizados pelo professor de 

Educação Física no ambiente da Educação Infantil? 
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Mediante a temática apresentada e partindo do pressuposto que os professores 

utilizam os espaços de acordo com os objetivos de sua prática pedagógica surgiu a 

intenção em verificar quais são estes espaços. Portanto, o objetivo da pesquisa foi 

identificar os espaços utilizados pelo professor de Educação Física no ambiente da 

Educação Infantil. 

Em um primeiro momento foi realizada uma revisão de literatura em torno das 

seguintes temáticas: as instituições de Educação Infantil, a organização dos espaços na 

Educação Infantil, a Educação Física na Educação Infantil e os espaços da Educação 

Física na Educação Infantil. 

O estudo justifica-se por discutir os diferentes espaços da prática pedagógica 

de professores de Educação Física, na Educação Infantil, tendo como pressuposto que 

os espaços oferecem características peculiares que devem ser aproveitadas 

pedagogicamente. A utilização de diferentes espaços, bem estruturados e com diversos 

recursos materiais a serem explorados possibilita variações entre as experiências e 

atividades vivenciadas pela criança, favorecendo o seu aprendizado e 

desenvolvimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 



 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O advento das instituições de Educação Infantil esteve associado ao 

nascimento da escola e do pensamento pedagógico moderno. Porém, BUJES (2001, 

p.14) afirma que “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”. 

As instituições de Educação Infantil são responsáveis por educar e cuidar de 

crianças em idades de zero a seis anos, logo elas possuem uma função educacional e 

também social. Tradicionalmente, tais cuidados e educação eram encargos assumidos 

pela família. Contudo, ao longo da História foram surgindo meios alternativos para a 

prestação desses cuidados que, por fim, refletiu na educação de crianças pequenas e na 

organização de escolas para as mesmas.  

Educar e cuidar são dois procedimentos complementares e indissociáveis que 

envolvem concomitantemente a educação da criança pequena. O primeiro refere-se ao 

processo que faz com que a criança passe a participar de uma experiência cultural 

própria de seu grupo social. O segundo refere-se, na maioria das vezes, no 

cumprimento de atividades voltadas para os cuidados primários, como higiene, sono, 

alimentação (BUJES, 2001). 

Os objetivos principais referentes à educação da pequena infância dizem 

respeito ao desenvolvimento pleno da criança e sua integração social. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) nº 9394/96, (p. 20) 

regulamenta a Educação Infantil a partir das  seguintes definições: 
 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação  da família e da comunidade. 
Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 
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Para BEAUCHAMP (?) citado por FERRARI (2004) essa definição foi muito 

importante, pois proporcionou um caráter educativo definitivo à creche e à pré-escola, 

as quais (incluindo o berçário) não eram consideradas educacionais. 

Compreender a Educação Infantil como um direito da criança é um dos muitos 

aprendizados dos profissionais atuantes na área. Além de entender que as instituições 

responsáveis por esse direito devem favorecer o desenvolvimento integral da criança, 

há também a necessidade de adotar uma nova concepção de infância, admitindo-a 

como um dos períodos da vida, caracterizada e vivida de diferentes maneiras, 

conforme a realidade social e cultural da criança e não apenas como uma etapa de 

mudanças.  

Em qualquer fase do desenvolvimento humano existem necessidades básicas a 

serem satisfeitas que são necessárias a boa formação da personalidade. Tais 

necessidades são mais marcantes nos primeiros anos de vida, por isso é importante 

haver um estímulo para a criança pequena participar da escola, visto que, nesta fase ela 

inicia a construção da sua personalidade. BUJES (2001, p. 16) afirma que “as crianças 

têm necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente 

poderiam sobreviver”. 

Os professores e responsáveis pela direção das instituições de Educação 

Infantil precisam ter o cuidado de manter o ambiente escolar sempre receptivo e 

agradável para a criança, pois um dos problemas mais comuns da pequena infância é a 

adaptação à escola. A criança pequena precisa se sentir bem, segura e amada, pois 

grande parte do dia é vivido longe do afeto dos pais e num ambiente diferente. 

Com relação à adaptação da criança na escola RIZZO (1988, p.313-314) 

coloca que: 

 
O tipo de adaptação mais adequado varia de criança para criança, segundo suas 
características afetivo-emocionais e bastante em relação à idade da criança de ingresso na 
escola. 
A organização da sala-ambiente requer duas preocupações fundamentais. A primeira de 
constituir-se em ambiente atraente, agradável, estimulador da curiosidade exploratória, 
característica da criança. A segunda, de estar de tal forma organizada, que possibilite à 
criança aprender a “usá-la” facilmente para que se sinta segura dentro dela. 
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Tal afirmação vem de encontro a um aspecto favorável à adaptação da criança 

pequena na escola, o espaço. Muitas são as instituições de Educação Infantil que tem 

se preocupado com o espaço no que se refere a sua organização. Atualmente, este de 

interesse das diversas áreas que pesquisam e estudam a educação da criança pequena. 

 

2.1.1 Organização dos Espaços na Educação Infantil 

 

A estruturação dos espaços é um dos aspectos que interferem no 

desenvolvimento da criança e, por isto, muitas instituições educacionais têm dado 

especial atenção a este tema, principalmente, as que se referem à educação da primeira 

infância. Como afirma FORNEIRO (1999, p. 229) “sem chegar a constituir uma 

descoberta de última hora, não há dúvida que o tema dos espaços é uma novidade na 

educação. E o é ainda mais no âmbito da Educação Infantil”. 

A preocupação com a organização do espaço escolar não se restringe apenas à 

sala de aula, mas também à escola em âmbito geral, havendo importância em 

considerar as diferentes necessidades das pessoas (funcionários, crianças, pais) que 

utilizam os espaços, de acordo com as funções que desempenham. 

“Cada escola é diferente em sua estrutura física, o que, naturalmente não foi 

decisão dos professores: as medidas, os espaços e as determinadas distribuições são 

fixas” (BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, p. 106). Porém, é possível adaptá-la às 

necessidades educativas da escola.  

Para BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ (1999), ainda que não seja uma 

condição determinante, o espaço e a sua organização têm grande influência no bem 

estar dos profissionais e, principalmente, das crianças pequenas. 

A temática do espaço escolar e as possíveis formas de aprendizagem que 

oferece estão estruturados “em torno de quatro questões básicas: O que é o espaço? 

Como deve ser organizado? Como os professores (as) e as crianças o utilizam? Como 

e quem o avalia?” (FORNEIRO, 1999, p. 229). 

Nesse estudo serão abordadas somente as três primeiras questões, devido à 

relação com o tema em discussão. 
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Na sua concepção mais comum, o termo espaço significa no dicionário: 

“Lugar mais ou menos bem delimitado, cuja área pode conter alguma coisa. Extensão 

indefinida”1. Tal definição revela uma idéia do espaço como algo físico, ligado aos 

objetos ou elementos que ocupam o espaço. 

Há dois termos que costumam ser utilizados de forma equivalente quando se 

faz referência ao espaço escolar: espaço e ambiente. Contudo, é necessário 

compreender a diferença que existe, apesar de estarem interligados.  

FORNEIRO (1999, p. 232), refere-se a espaço e ambiente, afirmando que: 

 
O termo espaço [grifo nosso] refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais para a atividade, 
caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração. Já, 
o termo ambiente [grifo nosso] refere-se ao conjunto do espaço físico e às relações que se 
estabelecem no mesmo (os afetos, as relações interpessoais entre as crianças, entre crianças e 
adultos, entre crianças e sociedade em seu conjunto). 
 

Quando se fala de espaço não se faz alusão simplesmente a um acúmulo de 

objetos situados em um lugar. A idéia de espaço refere-se mais do que aos 

componentes isolados que o formam, mas também a relação estabelecida entre ele e as 

pessoas que o freqüentam (FORNEIRO, 1999). 

Do ponto de vista escolar e para um melhor entendimento do conceito de 

espaço, torna-se indispensável compreender que o ambiente é uma estrutura com 

quatro dimensões claramente definidas, porém inter-relacionadas entre si, que são: 

dimensão física – que faz referência ao aspecto material, ao espaço físico 

propriamente dito e sua condição estrutural; dimensão funcional – refere-se às 

possibilidades de utilização dos espaços e o tipo de atividade à qual se destinam; 

dimensão temporal – relaciona-se com a organização do tempo, ou seja, os momentos 

em que os diferentes espaços serão utilizados; dimensão relacional – faz referência às 

diferentes formas de relações que se estabelecem dentro dos diversos espaços 

(FORNEIRO, 1999).  

Embora o tema a ser pesquisado refira-se ao termo espaço, é importante notar 

a relação estabelecida com o termo ambiente, pois as diversas dimensões deste 

                                            
1 Minidicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, 3ª edição, p. 223. 
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condicionam os tipos de utilização, ou seja, quais espaços serão utilizados e de que 

maneira, por quanto tempo e por quem será utilizado. Assim sendo, o termo utilizado 

no estudo será espaço com uma visão ampliada. 

Considerando as pessoas que utilizam os espaços da escola, não se pode deixar 

de ter uma ampla visão, ou seja, todos os usuários e usuárias da instituição. Mesmo 

que exista a concordância de que, no contexto escolar, o mais importante é a criança e 

o seu bem estar, é indispensável lembrar que, para isso acontecer, é preciso que os 

demais funcionários e funcionárias também se sintam bem e disponham do espaço 

necessário para executar com êxito sua tarefa (BASSEDAS, HUGUET & SOLÉ, 

1999).  

É imprescindível pensar em todos os espaços da escola (internos e externos) 

quando se tem o propósito de organizá-lo, já que cada um possui peculiaridades 

importantes na estruturação do ambiente escolar, contribuindo, portanto de forma 

satisfatória para o desenvolvimento da criança. 

A escola precisa ser um ambiente atrativo. É necessário um bom planejamento 

para organizá-la, pois todos os seus espaços e respectivos componentes ajudam a 

criança na construção de atitudes e comportamentos. Assim, a decoração e a 

preocupação com aspectos do espaço físico são importantes para que se construa um 

ambiente agradável e acolhedor. 

BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ (1999, p. 108) destacam a importância do 

local de entrada da escola, afirmando que “é preciso que seja um espaço agradável, 

onde se tenha a sensação de ser bem recebido; um lugar em que se possa ficar por um 

momento conversando com uma mãe, com uma educadora, olhar os murais ou as 

fotografias do que está acontecendo na escola”. 

É importante e indispensável lembrar que o espaço precisa ser hospitaleiro, 

refletindo a cultura das pessoas que nele vivem diariamente. Não basta o ambiente ser 

apenas bonito, mas também destacar suas particularidades. Um bom exemplo disso são  
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as escolas em Reggio Emilia2.  

 

GANDINI (1999, p. 150) faz a seguinte afirmação: 

 
Ao entrar nas escolas para crianças pequenas em Reggio Emilia, as pessoas têm 
imediatamente uma sensação de hospitalidade, uma atmosfera de descoberta e de serenidade. 
Além disso, tem-se a impressão geral de riqueza na qualidade e tipos de atividades das 
crianças, bem como dos altos padrões dos profissionais e dos cuidados por parte dos adultos. 
Essas impressões vêm do modo como o ambiente é cuidadosamente organizado e 
especialmente de se ver como as crianças, professores e famílias movem-se nas escolas. 
(...) Existe nessas escolas muita atenção à beleza e à harmonia do desenho. Isso é evidente 
nos móveis, tanto funcionais, quanto agradáveis, freqüentemente inventados e construídos 
pelos professores e pelos pais, em conjunto. 

 

Ao construir-se ambientes para crianças pequenas é necessário atender para 

cinco funções relativas ao desenvolvimento infantil que, segundo DAVIS e 

WEINSTEIN citados por CARVALHO e RUBIANO (1996, p. 109), deve-se 

promover: “identidade pessoal, desenvolvimento de competência, oportunidades para 

crescimento, sensação de segurança e confiança, bem como oportunidades para 

contato social e privacidade”. 

A organização dos espaços é um processo complexo que exige a intensificação 

de informações e habilidades de diversos tipos. Tal processo refere-se a dois elementos 

contextuais que, para FORNEIRO (1999, p. 242) são denominados de “macrocontexto 

(ambiente e escola) e microcontexto (sala de aula e espaços anexos)”. Esses dois 

elementos é que irão procurar atender para as cinco funções já citadas. 

Com referência ao ambiente o mesmo autor considera importantes dois 

aspectos, que são: as condições climáticas e os recursos do ambiente. O primeiro deve 

considerar a existência de espaços cobertos, como também de espaços abertos, 

permitindo às crianças se moverem com liberdade. O segundo deve indicar quais 

espaços são fornecidos, além daquele utilizado habitualmente (sala de aula), bem 

                                            
2 É uma cidade de 130.000 habitantes na região próspera e progressista de Emilia Romagna, no 
nordeste da Itália. Seu sistema municipal de educação para a primeira infância tornou-se reconhecido 
como um dos melhores sistemas de educação do mundo (Newsweek, 2 de dezembro de 1991) 
(EDWARDS, GANDINI e FORMAN, 1999, p. 21). 
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como os materiais (naturais ou artificiais) que permitem enriquecer as atividades a 

serem desenvolvidas.    

No que se refere à escola dois fatores são condicionantes: as condições 

arquitetônicas e, os espaços externos e a sua adequação (FORNEIRO, 1999). O 

primeiro deve adequar-se às condições das crianças, estruturando o espaço de forma 

que as mesmas permaneçam bem instaladas. Tal adequação se faz mais necessária 

quando a arquitetura do prédio é antiga, o que torna obrigatória à ocorrência de 

reformas.  

O segundo refere-se ao espaço externo anexo à escola, ou seja, o pátio. Este, 

por sua vez, apresenta-se com grande diversidade de dimensão, características e 

equipamentos, os quais condicionam os tipos de atividades realizadas pelas crianças. O 

pátio é um local muito importante, embora desconsiderado por muitas instituições de 

ensino. Para BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ (1999, p. 109) é um espaço onde “se 

pode aumentar e favorecer as capacidades e determinados conteúdos. É um ambiente 

em que os meninos e as meninas têm contato com a natureza e com os elementos do 

meio físico e natural a cada dia”. 

De acordo com GERHARDT (2004, p. 7), o Ministério da Educação (MEC) 

não estabelece critérios quanto ao pátio ser grande ou pequeno, porém recomenda que 

sua área livre ocupe 50% do terreno escolar. O grande segredo dessas áreas livres está 

na diversidade – tanto de materiais utilizados na construção como nas muitas situações 

que são proporcionadas às crianças. 

Em última instância será abordada a questão da organização do espaço da sala 

de aula, que traz consigo três elementos condicionantes: os elementos estruturais, o 

mobiliário e os materiais disponíveis (FORNEIRO, 1999). 

Ao referir-se aos elementos estruturais, Hall3 citado por FORNEIRO (1999, p. 

245) denomina-os de “espaço fixo, ou seja, os elementos permanentes na estrutura do 

edifício” e que, uma vez determinados não podem ser modificados, como por 

exemplo: a presença de armários embutidos ou de estantes fixas; a posição das janelas; 

                                            
3 Hall. E. T. (1960): The Children dimension. Doubleday. Garden City, p. 97. 
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o tipo de piso; os cabideiros para as crianças pendurarem suas mochilas e outros 

pertences; os murais de avisos e apresentação de trabalhos etc. 

Em relação ao mobiliário FORNEIRO (1999, p. 246) afirma que a quantidade 

e o tipo são condicionantes no momento de organizar o espaço da sala ao criar 

diferentes ambientes ou área de atividades. Visto que, aspectos como a leveza, a 

polivalência e a funcionalidade4 são fundamentais no que diz respeito ao tipo de 

mobiliário e que, o excesso e a falta do mesmo também interferem no momento da 

organização. 

Sobre o mobiliário BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ (1999, p. 111) falam da 

“funcionalidade de serem baixos, com prateleiras e compartimentos, para poder 

separar espaços e criar cantinhos conforme as necessidades. As cadeiras pequenas, os 

colchonetes e os sofás são úteis para as crianças usarem na refeição”. 

No que se refere aos materiais é relevante considerar tanto o tipo, juntamente 

com seus aspectos de variedade, de segurança e de organização, bem como a 

quantidade.  

A variedade, a segurança e a organização estão relacionadas, respectivamente, 

com sua capacidade de estimular um determinado tipo de atividade, com materiais que 

não representem riscos e com a forma em que os materiais estão organizados, 

favorecendo a utilização autônoma das crianças (FORNEIRO, 1999). 

A mesma autora ressalta a importância relativa a quantidade e coloca que não 

é necessária a existência de muitos materiais, porém, os mesmos devem satisfazer as 

condições para a realização de um bom trabalho. 

Para BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ (1999, p. 106) “é preciso decorar e 

organizar o espaço de maneira que fique acolhedor, seguro, amplo e funcional para os 

deslocamentos”. 

Possibilidade de construir um quadro: caracterização dos ambientes. 

Diante das reflexões feitas no que se refere aos espaços é importante seguir os 

critérios e elementos que foram discutidos, afim de que o processo de organização 

                                            
4 Refere-se principalmente à sua adaptação às características específicas das crianças: ser acessível a 
elas, possibilitar a autonomia na sua utilização, não significar riscos (FORNEIRO, 1999, p. 247). 
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ocorra de forma a favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento da criança pequena 

em todos os momentos, sendo um destes, as aulas de Educação Física. 

 

2.2 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Educação Física diz respeito a atividades de movimento, que por sua vez, 

tem um papel determinante no processo educativo da criança. Tais atividades são uma 

das primeiras manifestações de expressão do ser humano e favorecem o 

desenvolvimento integral da criança.  

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil no Brasil (Brasil, 

1998) apresenta a expressão movimento, e não a expressão educação física no que se 

refere às orientações curriculares para a educação infantil, embora valorizem o corpo e 

seu movimento (GARANHANI, 2002, p. 113). Ainda que não se faça alusão à 

expressão Educação Física, muitos autores a utilizam ao justificar sobre sua 

importância na escolarização da criança pequena, visto que suas atividades propõem-

se a contribuir para o desenvolvimento físico e de habilidades referentes aos 

movimentos do corpo, como também para o desenvolvimento psicossocial.  

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil no Brasil 

(Brasil, 1998) “Os jogos, as brincadeiras, a dança e as práticas esportivas revelam, por 

seu lado, a cultura corporal de cada grupo social, constituindo-se em atividades 

privilegiadas nas quais o movimento é aprendido e significado”. 

Tais atividades podem ser consideradas como elementos da cultura que se 

explicitam a nível corporal, e que são, também na Educação Infantil, a especificidade 

da contribuição da Educação Física. Os movimentos corporais são para a criança 

pequena, um meio de comunicação, de expressão e de interação social.  

Como afirmam GALLARDO, OLIVEIRA e AVARENA (1998, p. 25) “a 

Educação Física escolar tem valor inestimável oferecendo à criança a oportunidade de 

vivenciar diferentes formas de organização, a criação de normas para a realização de 

tarefas ou atividades e a descoberta de formas cooperativas e participativas de ação, 

possibilitando a transformação da criança e de seu meio”.  
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Desse modo, é evidente que a criança aprenderá a viver em sociedade, sendo 

imprescindível que ela internalize os elementos da cultura corporal ou motora que 

sejam proeminentes para seu grupo social ou para os distintos grupos dos quais 

participa.  Assim também, a brincadeira pode ser empregada como princípio norteador 

na elaboração das atividades da cultura corporal das crianças e permitir que suas 

manifestações corporais encontrem significados pela ludicidade presente na relação 

que elas tem com o mundo. 

Percebe-se então, que a Educação Física tem um papel tão importante quanto 

o das outras disciplinas. Por isso, é indispensável o planejamento de suas atividades, 

uma vez que objetivos precisam ser alcançados.  

Para FREIRE (1994, p. 24) “a Educação Física deve atuar como qualquer 

outra disciplina da escola. As habilidades motoras precisam ser desenvolvidas, sem 

dúvida, mas deve estar claro quais serão as conseqüências disso do ponto de vista 

cognitivo, afetivo e social”. 

A Educação Física precisa acatar as necessidades do desenvolvimento da 

criança, proporcionando a inteira realização de sua individualidade física, moral, 

mental, social e emocional. A necessidade de se movimentar faz parte do processo de 

crescimento e desenvolvimento, portanto as atividades físicas não podem faltar nas 

escolas da pequena infância (MACHADO, 1986). 

“Nesse processo, é importante que a escola identifique e respeite as 

características que a criança utiliza para o seu desenvolvimento, lembrando que na 

infância ela investiga e expressa o mundo em que vive através do movimento 

corporal” (GARANHANI, 1997, p. 8). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Física no ensino 

Fundamental e na Educação Infantil da Rede Municipal de Florianópolis/ SC (1996, 

p.55) “... o trabalho da Educação Física na Educação Infantil precisa deixar de lado a 

ênfase (...) nas percepções visual, auditiva e tátil, onde a criança se encontra numa 

posição mais passiva e ampliar a oferta de atividades, em que haja ênfase no 

movimento corporal da criança, nos quais ela desempenhe um papel mais ativo.” 
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Os profissionais que atuam especialmente com crianças pequenas precisam ter 

a compreensão de que a experiência com atividades motoras e a comunicação por 

meio da expressão corporal são essenciais no ambiente educacional. 

GARANHANI (1997, p. 9) afirma que essa experiência “deve ser 

oportunizada na escola pelo jogo, pelas atividades rítmicas, ginásticas e esportivas da 

Educação Física, sempre de forma lúdica”.  

GARANHANI (2002, p. 116-117) propõe uma organização pedagógica sobre 

o movimentar na Educação Infantil em torno de três eixos: 

 
1. Autonomia e identidade corporal – implica aprendizagens que envolvem o corpo em 
movimento para o desenvolvimento físico-motor, proporcionando assim, o domínio e a 
consciência do corpo, condições necessárias para a autonomia e formação da identidade 
corporal infantil. 
 
2. Socialização – sugere a compreensão dos movimentos do corpo como uma forma de 
linguagem, utilizada na e pela interação com o meio social. 
 
3. Ampliação do conhecimento das práticas corporais infantis – envolve a aprendizagem 
das práticas de movimentos corporais que constituem a cultura infantil, na qual a criança se 
encontra inserida. 
 

Com base na importância e nos objetivos da Educação Física colocados ao 

longo destas reflexões é possível aplicar as propostas pedagógicas na escolarização da 

criança pequena. Porém, é imprescindível que os profissionais atuantes na área 

aprofundem seus conhecimentos teóricos, por meio de estudos e pesquisas atuais, 

sobretudo no que se refere à Educação Física escolar para os pequenos. Em razão 

disto, para um bom desenvolvimento das práticas pedagógicas planejadas pelo 

professor, é indispensável considerar as peculiaridades dos espaços disponíveis para a 

realização das aulas, pois os mesmos condicionam o tipo de prática e a forma de 

relação a ser estabelecida. Assim, discutiremos a organização/ caracterização dos 

espaços para as aulas de Educação Física. 
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2.2.1 Os Espaços da Educação Física na Educação Infantil 

 

A questão da organização dos espaços na Educação Infantil desencadeia outro 

aspecto de fundamental importância para o desenvolvimento e aprendizagem da 

criança, que é o espaço da Educação Física nas instituições educacionais. 

No século passado as aulas de Educação Física eram realizadas com a maior 

economia de espaço, tarefas e gestos, para uma aprendizagem de maior eficácia e 

controle facilitado sobre os alunos. Contudo, a preocupação com a organização do 

espaço escolar refletia-se à sala de aula, local onde os alunos eram mantidos para 

maior facilidade e controle das atividades (FREIRE, 1994, p. 214).  

Atualmente, porém, temos o conhecimento de que a organização do espaço 

escolar não se restringe apenas a sala de aula, o que torna relevante a importância de se 

discutir sobre a estruturação e utilização dos demais espaços que compõe a escola, 

principalmente, em se tratando das práticas pedagógicas da Educação Física. 

Deste modo, FREIRE (1994, p. 214) cita a aula de Educação Física e o recreio 

como sendo as duas atividades que acontecem no espaço fora da sala de aula, e afirma: 
 
Este segundo é o espaço mais permissivo, mas, mesmo assim, de uma certa forma, 
controlado, pois uma parte do tempo é consumida na merenda, outra parte na formação de 
filas e colunas para entrar e sair da aula. Existe, ainda, em alguns caos, a divisão do espaço 
de recreio entre as diversas séries escolares, de modo que mais velhos e mais novos não se 
misturem. Tudo isso, de alguma forma, permite que não se perca o controle sobre alunos 
durante o recreio. 
Resta aos alunos o espaço da aula de Educação Física. Essa disciplina, no entanto, descende 
da organização escolar que vem em parte das escolas religiosas, e em parte dos quartéis. 
Durante muito tempo no Brasil adotou-se oficialmente para a Educação Física o método 
francês, desenvolvido numa escola militar francesa. Portanto, não se poderia esperar nada a 
não ser um espaço celular, rigidamente controlado também para as atividades físicas. 

 

Percebe-se, então, que a utilização dos espaços para a realização das aulas de 

Educação Física tinha como objetivo primordial obter o controle dos alunos e mantê-

los disciplinados. Conseqüentemente, o momento oportuno para os alunos 

desenvolverem suas capacidades era substituído, em grande parte, para outras 

finalidades.  
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FILGUEIRAS e FREYBERGER (2001, p. 16) afirmam que “a utilização do 

espaço externo acontecia à margem do processo educacional, por isso não exigia um 

planejamento de ações, mas apenas o controle da segurança e da disciplina”. 

Hoje, sabe-se o quanto a criança é capaz de conhecer, aprender e desenvolver 

ao participar de atividades em espaços diferentes e polivalentes. Surge, então, a 

necessidade de se refletir sobre o tempo dedicado às atividades realizadas nestes 

espaços, bem como os materiais e equipamentos oferecidos pelos mesmos e as formas 

de interação das crianças com o ambiente, entre si e com os adultos. 

Segundo SANTIN (1998, p. 27-28) “a utilização de um espaço é fundamental 

porque revela o significado dado pelos seus ocupantes. (...) Há toda uma simbologia da 

ocupação dos espaços ou dos lugares”. Assim, aspectos físicos do ambiente exercem 

impacto sobre o comportamento das crianças e o modo que os professores podem 

organizá-lo em função de sua prática pedagógica. 

As instituições educacionais precisam organizar seus espaços seguindo 

algumas determinações relevantes, afim de que sua utilização não interfira de modo 

negativo no desenvolvimento das crianças. 

RIZZO (1988) coloca que o local reservado para as atividades da Educação 

Física ao ar livre deve oferecer um mínimo de 5m² por criança, e ainda ter um local 

idêntico coberto. Os mais variados tipos de solo (gramado, caixa d’areia, área de terra, 

parte plana e ondulada etc) contribuem para que as crianças tenham experiências ricas. 

Os equipamentos da área externa (balanços, trepa-trepas, escorregadores, túneis, 

gangorras balanços giratórios etc) proporcionam o desenvolvimento físico ligado aos 

aspectos social e intelectual. 

GARANHANI (1997, p. 9) coloca que “a vivência de atividades nos 

diferentes espaços (pátio, gramado, parquinho, bosque etc)” é uma das diversas 

maneiras de se desenvolver um trabalho dinâmico pelos professores. 

Ponderar e planejar intervenções no uso dos vários espaços da escola permite 

que a estruturação do ambiente esteja atrelada aos objetivos gerais da instituição e dos 

diferentes eixos de trabalho da Educação Infantil. 
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Segundo FILGUEIRAS e FREYBERGER (2001, p. 16) “a intencionalidade 

educativa pode estar presente desde a concepção inicial do espaço até sua 

transformação por meio de materiais criativos e de baixo custo”. 

A escolha dos espaços bem como a forma de utilização retratam o tipo de 

prática pedagógica a ser desenvolvida e os resultados alcançados. 

Por fim, FILGUEIRAS e FREYBERGER (2001, p. 16-17) sugerem alguns 

passos que podem facilitar o processo de planejamento das atividades em diversos 

espaços, principalmente ao ar livre, que são “1. Definição de metas e objetivos; 2. 

Avaliação qualitativa do espaço; 3. Observação do uso do espaço pelas crianças; 4. 

Definição de horários, grupos e momentos da rotina; 5. Seleção de materiais e forma 

de utilização; 6. Definições de regras e atitudes do professor”. 

 Ao seguir os passos sugeridos é possível criar ambientes propícios para 

atingir os objetivos das atividades das aulas de Educação Física, não somente em 

ambientes externos como também em internos. Os espaços devem fazer parte do 

planejamento pedagógico da Educação Física nas instituições de ensino, 

principalmente, nas que são voltadas à educação da primeira infância. Unindo-se a 

questão dos espaços com a Educação Física Infantil é possível obter um excelente 

resultado no que se refere à aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Por apresentar uma análise interpretativa, este estudo se caracterizou como 

uma verificação de natureza qualitativa, a qual para NEGRINE (1999, p. 61) “se centra 

na descrição, análise e interpretação das informações recolhidas durante o processo 

investigatório, procurando entendê-las de forma contextualizada.” 

Assim foram investigados quatro professores de Educação Física atuantes na 

Educação Infantil e como procedimento metodológico foi utilizado a entrevista semi-

estruturada. 

Esse tipo de entrevista é escolhida quando se quer obter dados concretos, 

determinados de antemão pelo pesquisador, e, ao mesmo tempo, consentir que exista 

explorações não previstas, dando liberdade  ao entrevistado para falar sobre o tema ou 

abordar aspectos proeminentes sobre o que pensa (NEGRINE, 1999). 

Segundo NEGRINE (1999, p. 75) “quando fazemos uso de entrevistas ‘semi-

estruturada’, por um lado, visamos garantir um determinado rol de informações 

importantes ao estudo e, por outro, para dar maior flexibilidade à entrevista, 

proporcionando mais liberdade para o entrevistado aportar aspectos que, segundo sua 

ótica, sejam relevantes em se tratando de diversa temática.” 

Assim sendo, realizou-se uma investigação por meio da entrevista semi-

estruturada com quatro professores de Educação Física - Especialistas em Educação 

Física Escolar pela Universidade Federal do Paraná atuantes na Educação Infantil. 

Algumas etapas foram seguidas para a realização das entrevistas: 

primeiramente, definiu-se os objetivos a serem alcançados, elaborando quatro temas a 

serem pesquisados 

 A opinião dos professores sobre a organização dos espaços em instituições 

de Educação Infantil; 

 Os espaços para as aulas de Educação Física; 

 O tipo de espaço utilizado; 

 A forma como o espaço é utilizado na prática pedagógica. 
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Em seguida, as perguntas foram elaboradas de forma que contemplassem os 

temas. 

Os procedimentos iniciais foram contactar os professores para explicações 

sobre o estudo e confirmar se aceitariam participar das entrevistas. Os professores 

foram nomeados como professor 1, professor 2, professor 3 e professor 4 com intuito 

de não identificá-los. 

A análise das entrevistas teve como base quatro temas construídos para a 

elaboração das perguntas. Procurou-se dentro de cada tema confrontar as respostas dos 

professores entre si com base nos autores de revisão de literatura (FORNEIRO, 1999); 

(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999); (GARANHANI, 1997; 2002); (FREIRE, 

1994); (SANTIM, 1998); (FILGUEIRAS e FREYBERGER, 2001); realizada como 

procedimento inicial de estudo. 

Para finalizar apresentou-se uma síntese da análise através da organização de 

um quadro resumido de sentido analítico e comparativo, objetivando uma melhor 

visualização sobre a compreensão dos professores pesquisados no que se refere aos 

espaços da Educação Física em Instituições de Educação Infantil. 

 

 

 
 



 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Apresenta-se neste capítulo as análises das entrevistas com os professores de 

Educação Física atuantes na Educação Infantil, para verificar qual é a compreensão 

dos professores sobre a organização/ estruturação dos espaços em Instituições de 

Educação Infantil, bem como a forma que os mesmos selecionam e utilizam os 

espaços existentes na instituição para as aulas de Educação Física. 

Com este objetivo, analisou-se as entrevistas norteando-se pelos temas: a 

opinião dos professores sobre a organização dos espaços em instituições de Educação 

Infantil; os espaços para as aulas de Educação Física; o tipo de espaço utilizado; a 

forma como o espaço é utilizado na prática pedagógica. 

 

4.1 A FALA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇAO FÍSICA SOBRE A 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

A organização/estruturação dos espaços em instituições de Educação Infantil 

tem sido um tema bastante discutido entre os profissionais da educação, contudo, nem 

todos possuem um conhecimento detalhado sobre a temática. Assim sendo, a temática 

apresentada visava saber qual o conhecimento dos professores de Educação Física 

sobre o assunto.  

Os professores consideraram em suas respostas o aspecto da organização dos 

espaços no que se refere à adequação às aulas de Educação Física, e, não em âmbito 

geral, relacionado ao ambiente escolar, podendo ser observado nas seguintes respostas:  

(Professor 1) “Os espaços devem ser adequados aos conteúdos trabalhados e 

devem ser uma escolha do professor. Algumas vezes nos deparamos com 

questionamentos do tipo (pausa) as aulas de Educação Física não deveriam ser 

realizadas somente na quadra?”  

 

 

 



 20

(Professor 2) “(...) o que a gente vê aí fora, realmente, é falta de espaço, não 

tem como trabalhar, e vai acho que muito do professor (...) deixar o ambiente propício 

pra trabalhar. (...)  Se você  quer trabalhar uma coisa mais dirigida, (...), por 

exemplo, eu sempre trabalhei com o Maternalzinho, eles são muito pequenos, então eu 

trabalhava assim na quadra fechada,  na outra quadrinha que é menor, dentro da sala 

de aula”. 

Deste modo, o professor 3 e o professor 4 ressaltaram a importância de se 

trabalhar com a criança a exploração de diferentes espaços, podendo ser melhor 

observado nos seguintes relatos:  

(Professor 3) “(...) tudo o que a gente puder trabalhar com as crianças, o que 

a gente puder possibilitar, (...) quanto mais espaços elas tiverem, seja espaços 

arborizados (pausa), seja com quadras, (...) de grama (pausa) tudo o que a gente 

puder estar desenvolvendo e possibilitando para as crianças (pausa). (...) diversidade 

com certeza, diversidade dos espaços. Eu não estudo espaço na escola, na Educação 

Infantil, mas o meu projeto de mestrado vai ser os espaços de lazer, então, dá pra 

fazer uma relação muito grande”. 

(Professor 4) “(...) quanto mais experiência a criança tiver ao nível de espaço 

melhor para o desenvolvimento dela. Se tiver mais estímulo (pausa), por exemplo 

areia, atividade com grama né, e até mesmo com brinquedos melhor vai ser o 

desenvolvimento dela por causa dos estímulos que ela recebe, então, tem que ser 

estudado”. 

Somente o professor 2 fez referência à estruturação da sala para a Educação 

Infantil na escola em que atua e que pode ser observada na sua fala:  

“Na sala da Educação Infantil não tem mesa nenhuma, tem uma linha 

desenhada, então eles sentam no chão e de vez em quando a gente coloca uma 

mesinha, ou outra, numa aulinha de artes pra pintura, fazer alguma atividade com  

argila, mas tudo trabalhado no chão, a gente sempre trabalha com a criança tudo no 

chão, desde o lanche, (...)  não tem mesa, então o espaço não fica pequeno, a criança 

pode se movimentar que não tem problema. (...)  com cadeira e mesa fica pequeno, 

né”.  
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Esta forma de organizar a sala de aula, citada pelo professor predomina apenas 

no trabalho com a Educação Infantil. 

 

4.2 OS ESPAÇOS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O intuito deste tema foi verificar se a escola onde os professores entrevistados 

atuam oferece espaços suficientes para a realização das aulas de Educação Física. 

O professor 1 relatou que a escola oferece espaços suficientes e que, inclusive 

os equipamentos estão sempre disponíveis para as aulas, desde que previamente 

agendados. 

O professor 2 também relatou que a escola oferece espaços, contudo sentia um 

pouco de dificuldade quanto à utilização, podendo ser percebida a partir de sua 

resposta:  

“(...) eu sentia dificuldade porque quando ia dar aula sempre tinha alguém no 

espaço, sabe. (...), mas por falta de espaço não, daí se não tinha ali eu ia pra outro 

lugar, mas aí era aquele negócio (pausa) tem outra turma fazendo alguma coisa, eles 

se dispersam e vão olhar pra outra turma”. 

De acordo com o relato do professor 3 na escola onde trabalha o espaço é 

horrível, uma vez que possui uma quadra bem pequena, um parquinho pré-moldado de 

ferro e um corredor no final da escola, com aproximadamente 10 m². Atualmente ele 

divide as aulas com outro professor e seu espaço de atuação restringe-se ao tamanho 

das crianças com as quais trabalha, podendo compreender melhor sua situação, a 

seguir, através de seu relato: 

 “(...) como minhas crianças são menores, eu fico no espaço pequenininho, 

(...)  horrível pra dar aula, só que a escola não comporta, não tem pra onde crescer 

mais. Então, o espaço na escola que dou aula é horrível, não é nada apropriado pra 

aula de Educação Física”. 

Somente o professor 4 não relatou as condições de espaços oferecidos pela 

escola para as aulas de Educação Física, pois sua resposta se deteve em comentar a 
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realidade da maioria das escolas no que se refere aos espaços disponíveis para as aulas,  

podendo ser retratada através de seu relato: 

 “A realidade que a gente encontra é que a maioria das escolas não tem mais 

espaços suficientes porque está aumentando o número de crianças nas escolas, daí 

eles aumentam o número de salas. Com isso, o espaço ao redor da escola acaba sendo 

diminuído, então, as aulas de Educação Física acabam sendo em espaços provisórios 

ou adaptados” . 

Entretanto, nos temas seguintes foi possível verificar se a escola oferece 

espaços suficientes para a realização das aulas.   

 

4.3 O TIPO DE ESPAÇO UTILIZADO 

 

Atualmente, sabe-se quão grandes são as possibilidades de conhecimento, 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças ao participarem de atividades em 

diferentes espaços, pois baseado em SANTIM (1998) o uso de um espaço é essencial 

porque expõe o significado dado por aqueles que o ocupam. 

Assim, a pergunta feita aos professores procurou identificar quais os tipos de 

espaços utilizados pelos mesmos para as aulas de Educação Física.  

Dois dos professores responderam a pergunta de forma mais direta, citando os 

seguintes espaços: 

  (Professor 1) “Utilizo a quadra, o bosque, as salas de aula, a sala de ballet, 

o laboratório”;  

(Professor 4) “(...) a quadra, a cancha de areia, uma sala de Educação 

Física, o pátio coberto e o pátio de asfalto”. 

O professor 2 utiliza todos os espaços disponíveis, entretanto, sempre 

considerando a atividade que será desenvolvida, pois de acordo com o seu relato 

 “(...) desde a sala de aula, (...)  a gente pode usar um corredor, mas desde 

que  você faça uma atividade que caiba pra determinado espaço. Aqui tem quadra (...)  

fechada e aberta, sala pequena, sala grande, mas eu sempre vario bastante (...)”  
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Através do relato do professor 3 foi possível perceber que o espaço mais 

utilizado é aquele considerado adequado para o tipo de atividade desenvolvida com as 

crianças do Maternal, ou seja, o parquinho, uma vez que  

(Professor 3) “(...) como o Maternal é muito difícil de trabalhar, eu trabalho 

muito com caminho historiado, e aí a parte que mais utilizo é o parquinho”. Há ainda 

um espaço utilizado que ele considera ruim, pois  “(...) tem um pouco de pedrinhas, 

como se fosse uma canchinha de pedra, aí uma parte de cimento e umas árvores. 

Assim, não dá pra fazer nada com as árvores” . 

A partir dos relatos foi possível notar que os professores 1 e 4 fazem uso dos 

mais diversos espaços existentes na escola aonde atuam. 

O professor 3 utiliza os espaços oferecidos pela escola, ainda que poucos e 

precários. 

No relato do professor 2 uma pequena incoerência foi percebida ao contrapor a 

resposta do presente tema com o anterior. Diante do tema anterior foi relatado que, 

embora a escola ofereça espaços suficientes para as aulas ele se detém a espaços 

limitados, uma vez que, pelo fato de as crianças serem pequenas o trabalho torna-se 

mais fácil. Já no presente tema foi relatada a utilização de diversos espaços.  

Percebe-se, então, que os professores utilizam os diversos espaços existentes 

nas escolas para as aulas de Educação Física, tornando mais eficientes os objetivos de 

suas práticas. 

 

4.4 A FORMA COMO O ESPAÇO É UTILIZADO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

O objetivo desta temática foi analisar que critérios são utilizados pelos 

professores na escolha dos espaços em razão de suas práticas pedagógicas, 

considerando que para FILGUEIRAS e FREYBERGER (2001) alguns passos como: 

definir metas e objetivos; avaliar as qualidades dos espaços; observar como as crianças 

usam o espaço; definir horários e grupos; selecionar materiais, bem como sua 

utilização; definir regras e atitudes a serem tomadas pelo professor podem favorecer 

positivamente o planejamento das atividades em espaços variados. 
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Dois dos professores relataram que os critérios utilizados para a escolha dos 

espaços dependem 

(Professor 2) “(...) da atividade, da idade, faixa etária, (pausa) características 

da turma”. 

 (Professor 1) “Os espaços são escolhidos de acordo com os objetivos e 

conteúdos a serem trabalhados, bem como os materiais disponíveis em cada local”. 

No caso do professor 3 foi relatado que não existem critérios para a escolha 

dos espaços, visto que a escola não disponibiliza variedade dos mesmos, cabendo ao 

professor o uso da criatividade, conforme ele mesmo relata  

“O espaço que eu utilizo é o espaço que tem. (...) e aí tem que tentar usar a 

criatividade. O que acontece (pausa) se você trabalhar com caminho historiado, que 

dá muito certo com a Educação Infantil é muito desenho no chão, mas aí é a 

criatividade do professor. O espaço não te dá melhores condições de trabalho, e aí vai 

do professor, (...) já ter outras experiências, experiências anteriores pra estar 

pensando aquele espaço, como melhor utilizar aquele espaço”. 

Por fim, o professor 4 utiliza um sistema de rodízio como critério de escolha 

dos espaços, ou seja,  

“Pelo número de professores que tem na escola a gente faz um rodízio. Então, 

na verdade você não escolhe o espaço para a atividade , e sim, a atividade para o 

espaço. (...) Então, eu sigo o objetivo mais pelo espaço, e não, o espaço pra 

atividade”. 

A seguir, segue o quadro resumo da análise das falas dos professores 

envolvidos nesta investigação, objetivando uma melhor visualização de sentido 

analítico e comparativo sobre a compreensão dos professores no que se refere aos 

espaços da Educação Física em Instituições de Educação Infantil. 
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QUADRO 1 – SÍNTESE DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

PROFESSORES TEMÁTICAS ANALISADAS 
 A opinião dos 

professores sobre 
a organização dos 

espaços em 
instituições de 

Educação Infantil
 

Os espaços para 
as aulas de 

Educação Física 
 

O tipo de espaço 
utilizado 

 

A forma como o 
espaço é utilizado 

na prática 
pedagógica 

PROFº 1 -a escola oferece 
espaços suficientes 
e que, inclusive os 

equipamentos 
estão sempre 

disponíveis para as 
aulas, desde que 

previamente 
agendados. 

 

- quadra, bosque,  
salas de aula, sala 

de ballet,  
laboratório. 

- os espaços são 
escolhidos de 
acordo com os 

objetivos e 
conteúdos a serem 
trabalhados, bem 
como os materiais 

disponíveis em 
cada local. 

PROFº 2 

 
 

- ambos 
consideraram 
importante o 
aspecto da 

organização dos 
espaços no que se 
refere à adequação 

às aulas de 
Educação Física, e 

não em âmbito 
geral, relacionado 

ao ambiente 
escolar. 

 

- a escola oferece 
espaços, contudo 
sentia um pouco 
de dificuldade 

quanto à 
utilização. 

- utilização de 
diversos espaços. 

- depende da 
atividade, da 

idade, faixa etária, 
características da 

turma. 

PROFº 3 - a escola onde 
trabalha o espaço é 

horrível; seu 
espaço de atuação 

restringe-se ao 
tamanho das 

crianças com as 
quais trabalha. 

- espaços 
oferecidos pela 

escola, ainda que 
poucos e 
precários. 

 

- não existem 
critérios para a 

escolha dos 
espaços, pois a  

escola não 
disponibiliza uma 

variedade dos 
mesmos, cabendo 
ao professor o uso 

da criatividade. 
PROFº 4 

 
 
 
 
 
 

- ambos  
ressaltaram a 

importância de se 
trabalhar com a 

criança a 
exploração de 

diferentes espaços.

- não relatou as 
condições de 

espaços oferecidos 
pela escola para as 
aulas de Educação 

Física. 

-  quadra,  cancha 
de areia, sala de 
Educação Física,  

pátio coberto,  
pátio de asfalto. 

- utiliza um 
sistema de rodízio 
como critério de 

escolha dos 
espaços (devido ao 

número de 
professores que 
também utilizam 

os espaços). 
 

 
 



 

5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido à importância que se tem dado ao aspecto da organização/ estruturação 

dos espaços em instituições de Educação Infantil, surgiu o interesse em compreender 

como estão inseridos os espaços da Educação Física neste contexto de educação, bem 

como a forma de utilização dos mesmos pelos professores de Educação Física em suas 

práticas pedagógicas. 

A escola precisa ser um ambiente atrativo. É indispensável um bom projeto 

para organizá-la, pois todos os seus espaços e respectivos elementos ajudam a criança 

na construção de atitudes e comportamentos. 

Os professores entrevistados nesta investigação apresentaram opiniões 

semelhantes com relação a forma de organizar o espaço na Educação Infantil, pois 

consideraram-na diretamente com a adequação às aulas de Educação Física (professor 

1 e professor 2), e com a importância de se trabalhar a exploração de diversos espaços 

(professor 3 e professor 4). 

Somente um dos quatro professores (professor 2) fez referência a 

caracterização e como organizar a sala de aula para a Educação Infantil na escola onde 

atua. 

No tema, sobre os espaços para as aulas de Educação Física, todos os 

professores relataram as condições reais que as escolas oferecem a nível de espaços 

disponíveis para as aulas. Comparando os relatos apresentados observa-se que apenas 

um dos professores (professor 1) está satisfeito com as condições oferecidas pela 

escola, enquanto que os outros professores (professores 2, 3, e 4) demonstraram 

alguma insatisfação sobre o referido aspecto. 

Ao serem questionados sobre os tipos de espaços que utilizam em suas aulas 

três professores (professores 1, 3 e 4)  foram objetivos em suas respostas, podendo ser 

observado que fazem uso de todos os espaços oferecidos pela escola, mesmo que os 

mesmos não estejam apropriados para a realização das aulas (como é o caso do 

professor 3).  
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Observou-se que o professor 2 não utiliza todos os espaços oferecidos pela 

escola, embora sejam muitos, pois de acordo com o seu relato evidenciou-se a 

preferência por espaços limitados, o que possibilita um melhor trabalho com a pequena 

infância. Analisando sua justificativa, notou-se que a exploração de diversos espaços 

ocorre esporadicamente, o que contraria a afirmação de GARANHANI (1997, p. 9) ao 

colocar que “a vivência de atividades nos diferentes espaços (pátio, gramado, 

parquinho, bosque etc) é uma das diversas maneiras de se desenvolver um trabalho 

dinâmico pelos professores.” 

Por fim, ao serem questionados sobre quais critérios são utilizados na escolha 

dos espaços para as aulas de Educação Física dois professores responderam que 

depende dos conteúdos e objetivos a serem trabalhados (professor 1), bem como a 

idade, a atividade, a característica da turma (professor 2). Já o professor 3 não utiliza 

critério algum, em razão da escola não oferecer espaços suficientes e adequados  para 

as práticas pedagógicas da Educação Física. Ao professor 4 cabe a tarefa de escolher a 

atividade para o espaço que está disponível para as suas práticas em determinada 

semana, pois como já foi relatado os espaços são utilizados obedecendo o critério de 

rodízio. 

A partir destas análises foi possível conhecer um pouco a realidade dos 

professores entrevistados, referente a temática dos espaços. Porém, sugere-se que 

novas pesquisas sejam realizadas, utilizando para isto outros procedimentos 

metodológicos além da entrevista semi-estruturada, como por exemplo, a observação 

com relação a questão da organização e utilização dos espaços em instituições de 

Educação Infantil, como também a observação das aulas de Educação Física dos 

professores entrevistados, vindo complementar e aprofundar os estudos em torno desta 

temática. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1- A organização dos espaços nas instituições de Educação Infantil, há algum tempo, 

tem sido um tema estudado. Qual a sua opinião sobre tal questão? 

 

2- A escola oferece espaços suficientes para a realização das aulas de Educação 

Física? 

 

3- Quais os espaços que você utiliza para as aulas de Educação Física? 

 

4- Quais critérios você utiliza para escolher os espaços para as aulas de Educação 

Física? 

 

OBS: As frases que se encontram em negrito no decorrer das respostas de alguns 

professores são interferências do entrevistador. 
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APÊNDICE 2 – DESCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS PROFESSORES 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

PROFESSOR 1 

 

1- A organização dos espaços nas instituições de Educação Infantil, há algum tempo, 

tem sido um tema estudado. Qual a sua opinião sobre tal questão? 

Os espaços devem ser adequados aos conteúdos trabalhados e cevem ser uma 

escolha do professor. Algumas vezes nos deparamos com questionamentos do tipo: as 

aulas de Educação Física não deveriam ser realizadas somente na quadra? O professor 

resolveu usar o parque para sua aula, será que seus conteúdos acabaram? Porém, 

quando explicamos nossos objetivos e argumentamos algumas vezes somos 

compreendidos. 

 

2- A escola oferece espaços suficientes para a realização das aulas de Educação 

Física? 

Sim, inclusive todos os espaços e equipamentos da escola estão sempre 

disponíveis para as aulas de Educação Física, desde que previamente agendados. 

 

3- Quais os espaços que você utiliza para as aulas de Educação Física? 

Utilizo a quadra, o parque, o bosque, as salas de aula, a sala de ballet, o 

laboratório. 

 

4- Quais critérios você utiliza para escolher os espaços para as aulas de Educação 

Física? 

Os espaços são escolhidos de acordo com os objetivos e conteúdos a serem 

trabalhados, bem como os materiais disponíveis em cada local. 

  

PROFESSOR 2 
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1- A organização dos espaços nas instituições de Educação Infantil, há algum tempo, 

tem sido um tema estudado. Qual a sua opinião sobre tal questão? 

Então, a realidade que eu vivo aqui no colégio nós temos vários espaços para 

trabalhar, desde a sala de aula que não é pequena, não é um espaço ruim pra trabalhar. 

Aí tem quadras, tem quadrinhas, tem salão. Tem bastante variedade pra gente 

trabalhar. Só que o que a gente vê aí fora, realmente, é falta de espaço. Não tem como 

trabalhar, e vai muito do professor deixar o ambiente propício pra trabalhar. Aqui tem 

muitos espaços grandes, mas assim (pausa) eu poucas vezes fui na quadrona aberta, ia 

mas quando era uma coisa mais livre. Se você quer trabalhar uma coisa mais dirigida, 

principalmente (pausa), por exemplo, eu sempre trabalhei com o maternalzinho, eles 

são muito pequenos, então eu trabalhava na quadra fechada e na outra quadrinha que é 

menor, dentro da sala de aula porque justamente era a professora da sala e no salão. 

Então assim, com referência a organização dos espaços para a criança 

pequenininha você acha que tem que ser espaços mais assim... (pausa) 

(pausa) Tem que ser bem limitado, porque se for muito grande pra eles é um (pausa) 

eles acabam até se perdendo? Então, eles se dispersam mesmo, tem que ter uma 

atividade  que chame muita atenção pra eles não se dispersarem no espaço. Não que 

não possa ser grande né, eu acho que tem que valorizar, de vez em quando ir mesmo 

para o espaço, deixar eles explorarem, mas normalmente assim, eu sempre trabalhei 

em espaços não pequenininhos, como a sala de aula, por que aqui tem variedade pra 

trabalhar, mas que seja limitado. Então, assim, não pode passar pra lá, sabe? A sala 

para as crianças pequenas, para os Jardins é aquela salinha com cadeirinha, 

mesinha? Não, justamente porque o método aqui é diferente, então, na sala da 

Educação Infantil não tem mesa nenhuma, tem uma linha desenhada, então eles 

sentam no chão e de vez em quando a gente coloca uma mesinha ou outra numa 

aulinha de artes para pintura, fazer alguma atividade com argila, mas tudo trabalhado 

no chão, a gente sempre trabalha com a criança tudo no chão, desde o lanche, trazem 

um paninho, lancham no chão, então não tem mesa. Então, o espaço não fica pequeno, 

a criança pode se movimentar bastante que não tem problema. 
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2- A escola oferece espaços suficientes para a realização das aulas de Educação 

Física? 

Aqui oferece. O que eu sinto muito, é que aqui é assim, não tem aula de 

Educação Física para a Educação Infantil. Quem dá aula de Educação Física são as 

professoras da sala. Esse ano eles colocaram aula de expressão corporal, que entra 

(pausa)  ajuda na parte da Educação Física e tem aula de natação. Então, Educação 

Física mesmo não tem. Assim, nós fizemos um acordo entre as professoras, como eu 

sou formada em Educação Física dou aula e as professoras dão outras atividades pra 

gente trocar. Aí, eu sinto dificuldade, porque quando vou dar aula sempre tem alguém 

no espaço, sabe. Assim, mas por falta de espaço não, daí se não tem ali eu vou para 

outro lugar, mas aí é aquele negócio, tem outra turma fazendo alguma coisa eles se 

dispersam e vão olhar para outra turma, sabe. Então, a gente tem uma quadra aberta 

que é grande, mas é limitado, aí fica mais fácil de trabalhar porque eles são pequenos, 

né. 

 

3- Quais os espaços que você utiliza para as aulas de Educação Física? 

Então, dá pra usar desde a sala de aula, é (pausa) não precisa de um espaço 

grande, a gente pode usar um corredor, mas desde que você faça uma atividade que 

caiba pra determinado espaço. Aqui tem quadra, quadrinha, quadrona (fechada, 

aberta), sala pequena, sala grande, mas eu sempre vario bastante. 

 

4- Quais critérios você utiliza para escolher os espaços para as aulas de Educação 

Física? 

Então, acho que entra naquela questão, os critérios: depende da atividade, da 

idade, faixa etária, (pausa) característica da turma. Porque pode ser pequenininho e ter 

poucos, então acaba que você fica até num lugar menor, ou até pode sair que não tem 

problema. 
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PROFESSOR 3 

 
1- A organização dos espaços nas instituições de Educação Infantil, há algum tempo, 

tem sido um tema estudado. Qual a sua opinião sobre tal questão? 

Bom, eu nunca estudei sobre os espaços, na organização nas instituições de 

Educação Infantil. Mas, eu acredito que como na (Escola A), não sei se você já 

conhece tem um espaço privilegiado para as aulas de Educação Física. É tomando 

aquela escola como exemplo eu acho que quem conhece não tem outra coisa pra falar, 

porque as imagens que eu tive de lá elas falam por si. Então, precisa realmente de um 

espaço, não somente a quadra, porque Educação Infantil é completamente diferente. 

Eu participei no CONBRAS de um evento, um seminário sobre a Educação Física na 

Educação Infantil. Então, teve várias discussões, varias idéias (pausa) tudo o que a 

gente puder trabalhar com as crianças, o que a gente puder possibilitar, (pausa) quanto 

mais espaços elas tiverem, seja espaços arborizados né, seja com quadras, mas aí de 

areia, de grama né. Tudo o que a gente puder estar desenvolvendo e possibilitando 

para as crianças (pausa) Diversidade. É, diversidade com certeza, diversidade dos 

espaços. Eu não estudo espaço na escola, na Educação Infantil, mas o meu projeto de 

mestrado vai ser os espaços de lazer, então, dá pra fazer uma relação muito grande , 

né. 

OBS: (Escola A) foi um termo utilizado para substituir o nome de uma determinada 
escola citada pelo professor entrevistado. 
 
2- A escola oferece espaços suficientes para a realização das aulas de Educação 

Física? 

Na escola em que eu trabalho o espaço é horrível, e nos dois primeiros anos eu 

consegui ainda trabalhar nesse espaço. Tem um parquinho (pausa) aqueles parquinhos 

pré-moldados, só que não é de madeira, é de ferro. Então, tem escorregador e  balança 

só naquele parquinho. Tem um quadra pequenininha que atrapalha as salas, quando 

dou aula atrapalha as outras sala de aula, e tem no final da escola um corredorzinho 

que deve ter uns 10 m². Então, nos dois primeiros anos eu consegui dar aula na quadra 

e se chove não tem lugar para dar aula, daí tem que ficar dentro da sala de aula. Nesse 
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último ano que estou trabalhando, divido espaços junto com um professor que dá aula 

de 1ª a 4ª série, e, como minhas crianças são menores eu fico no espaço pequenininho, 

que é (pausa) assim, é quase nada, é horrível pra dar aula né. Só que a escola não 

comporta, não tem pra onde crescer mais. Então, o espaço na escola que dou aula é 

horrível, não é nada apropriado pra aula de Educação Física. 

 

3- Quais os espaços que você utiliza para as aulas de Educação Física? 

Já falei um pouco na questão anterior, mas nos dois anos anteriores (2003, 

2004) eu usava uma quadra que, na verdade não era nem uma quadra, é uma área de 

cimento que está pintada no chão as linhas do futebol e do basquete. Só que assim, não 

tem tabela pra basquete, tem os mastros pra rede de vôlei, mas não tem rede de vôlei. 

Faz de conta que é uma quadra. Faz de conta que é uma quadra, é bem isso, faz de 

conta. A única coisa que tem, que eu acho que pela cultura né, do futebol no nosso país 

tem duas traves em miniaturas, que aí são pintadas certinhas no chão, e aí a quadra de 

futebol. Como o maternal é muito difícil de trabalhar eu trabalho muito com caminho 

historiado, e aí a parte que eu mais utilizo é o parquinho, então, com o maternal 

(pausa) primeiro porque é difícil conquistar crianças do maternal, que são crianças de 

dois anos, até dois anos. Então, para essas crianças eu trabalho com o parquinho. E 

agora, em 2005, como eu divido a aula com outro professor estou dando aula num 

espaço que é horrível, que tem um pouco de pedrinhas, como se fosse uma canchinha 

de pedra, aí uma parte de cimento e umas árvores, assim, não dá pra fazer nada c/ as 

árvores. Então esse (pausa) hoje é o espaço que eu utilizo pra dar essas aulas. 

 

4- Quais critérios você utiliza para escolher os espaços para as aulas de Educação 

Física? 

Na escola que eu trabalho, infelizmente não tem critério nenhum. Eu trabalho 

no espaço que é destinado para Educação Física, não só pra Educação Física, porque 

não é assim: Ah não, aquele espaço é da Educação Física. Se eu quiser trabalhar dentro 

da sala de aula eu posso trabalhar, a diretora, a coordenadora pedagógica não 

impedem. Só que sair da escola, que aí é menos de uma quadra da escola tem um 
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parquinho grandão, tem uma quadra de futebol de areia que poderia estar utilizando, 

mas infelizmente a gente não tem autorização dos pais pra sair da escola e levar as 

crianças, porque a rua próximo a essa quadra é muito movimentada, então, qualquer 

coisa que aconteça a responsabilidade é da escola. Então, o espaço que eu utilizo é o 

espaço que tem. Então, não dá para planejar uma atividade pensando na questão 

do espaço, já que não disponibiliza tanto?. Não disponibiliza, e aí tem que tentar 

usar a criatividade. O que acontece (pausa) se você trabalhar com caminho historiado, 

que dá muito certo com a Educação Infantil, é muito desenho no chão, mas aí é a 

criatividade do professor. Não é o espaço, ele não (pausa) Possibilita. Isso, o espaço 

não te dá condições, melhores condições de trabalho. Aí vai do professor né, já ter 

outras experiências, experiências anteriores pra estar pensando aquele espaço, como 

melhor utilizar aquele espaço. 

 

PROFESSOR 4 

 

1- A organização dos espaços nas instituições de Educação Infantil, há algum tempo, 

tem sido um tema estudado. Qual a sua opinião sobre tal questão? 

Bom, tem que ser estudado porque quanto mais experiência a criança tiver a 

nível de espaço melhor para o desenvolvimento dela. Se tiver mais estímulos (pausa), 

por exemplo areia, atividade com grama né, e até mesmo com brinquedos melhor vai 

ser o desenvolvimento dela por causa dos estímulos que ela recebe, então, tem que ser 

estudado. 

 

2- A escola oferece espaços suficientes para a realização das aulas de Educação 

Física? 

A realidade que a gente encontra é que a maioria das escolas não tem mais 

espaços suficientes porque está aumentando o número de crianças nas escolas, daí eles 

aumentam o número de salas. Com isso o espaço ao redor da escola acaba sendo 

diminuído, então, as aulas de Educação Física acabam sendo em espaços provisórios 

ou adaptados. Então, infelizmente não tem espaço adequado pra realização. Ou, que 
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nem, no máximo se faz uma escola de vinte turmas, ou, uma média de seiscentas 

crianças para uma quadra, então é bem complicado. 

 

3- Quais os espaços que você utiliza para as aulas de Educação Física? 

É a quadra, a cancha de areia, uma sala de Educação Física, o pátio coberto e o 

pátio de asfalto. 

 

4- Quais critérios você utiliza para escolher os espaços para as aulas de Educação 

Física? 

Pelo número de professores que tem na escola a gente faz um rodízio. Então, 

na verdade você não escolhe o espaço para a atividade , e sim, a atividade para o 

espaço. Que nem (pausa) se naquela semana tem a cancha de areia posso fazer alguma 

atividade na areia. Então, eu sigo o objetivo mais pelo espaço, e não né, o espaço pra 

atividade. Então, daí os planos de aula são feitos durante a semana? É, porque as 

vezes também ocorre de acontecer alguma troca, ou que nem, em dia de chuva não 

posso usar a cancha de areia, o que iria trabalhar lá vou ter que fazer no pátio coberto. 

 

 

 

 

 

 

 
 


