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Nesse trabalho buscou–se a compreensão dos fenômenos educacionais sob novos 
olhares. Olhares esses que analisam a organização do espaço físico da sala de aula 
e a sua influência no disciplinamento na criança, entendendo as linguagens 
propostas nesta organização. As categorias de “disciplinamento” estão presentes no 
meio social e, principalmente, nos centros de educação infantil atuando sobre as 
crianças de modo imperceptível. Propiciou–se investigar as características e a 
organização do espaço educativo e o nexo das múltiplas linguagens presentes 
espacialmente e, assim, compreender as estratégias de disciplinamento da criança 
na instituição de educação infantil. A pesquisa seguiu do levantamento bibliográfico 
de cunho qualitativo–fenomenológico à pesquisa de campo do tipo genealógica 
foucaultiana, com observação estruturada, roteiro de critérios a serem observados 
e filmagem do espaço educativo de uma instituição, de Chapecó–SC, com uma 
turma de crianças de quatro a cinco anos. Procedeu–se a construção do 
planejamento da ação educativa com o subtema “animais” e à prática docente sob 
a forma do estágio supervisionado. Os dados indicaram a pertinência do problema 
proposto, sinalizando que o espaço analisado é estabelecido dentro da lógica 
moderna de espaço fixo e é constituído e organizado através de discursos 
pedagógicos permeados por subjetividades. Averiguou–se, ainda, que o espaço tem 
fortes marcas “escolarizantes” e é organizado em espaços funcionais “cantinhos do 
brincar, leitura e atividades pedagógicas”, tendo como predomínio espacial o 
cantinho das atividades pedagógicas em que se explora com maior ênfase a 
linguagem oral e escrita com vistas à alfabetização. O planejamento da ação 
educativa proposto visou romper com as marcas do disciplinamento – 
quadriculamento – através dos espaços físicos escolarizantes e potencializar a 
vivência de outras linguagens para a expressão do ser criança numa perspectiva 
globalizante dos espaços, possibilitando–lhe a vivência integradora e não 
fragmentada em espaços–tempos alternativos e não fixos ditados pela proposta 
docente.  
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O presente trabalho faz referência a uma pesquisa[1] iniciada no ano de 2003 e 
conclusa em 2004, realizada em uma escola de Ensino Fundamental que atende 
turmas dos anos iniciais e Educação Infantil[2], mantida pelo poder público 
municipal, na cidade de Chapecó/SC. Nesse período iniciávamos a nossa inserção 
no mundo da investigação e da produção, com a implicação de novos olhares sobre 
a infância e a educação infantil no que tange a organização do espaço físico e o 
disciplinamento da criança. Assim, o campo de estudo da Educação Infantil, por si 
só, já é um espaço diferencial ao propiciar o debate sobre a educação das crianças 
de zero a cinco anos e pô-las em discussão no que refere as suas especificidades, 
particularidades e múltiplas linguagens expressas no atendimento a esta faixa 
etária. Reiteramos que a centralidade do trabalho está na organização do espaço 
físico e o disciplinamento da criança, mas os resultados da pesquisa apontam a 
predominância no espaço educativo da escolarização e a primazia do trabalho 
docente em desenvolver a linguagem oral e escrita com vistas a alfabetização e a 
linguagem matemática em detrimento das demais.   



As novas pesquisas[3] relativas ao espaço, tempo, gênero, culturas infantis, 
brincar, entre outras, iniciaram-se precisamente na década de 1990 (ROCHA, 
1999a), mas há que se desvendar novas proposições neste debate e a emergência 
da análise de novas categorias de investigação do universo infantil, com vistas à 
consolidação de uma pedagogia da infância. Algo nos inquietava e indagávamos: 
"criam-se espaços" de educação para atender a infância, no entanto que espaços 
são esses? Para que eles existem e como são organizados? Entende-se que é 
moderna a criação do infantil 

              Os espaços e tempos modernos constituíram/construíram-se nas intensas 
mudanças na organização social, política e econômica da sociedade. A disciplina, 
por sua vez, atua de modo imperceptível na forma como se organizam os espaços e 
tempos para a infância na Educação Infantil, em lugares cerceados com divisórias 
ou não, o tempo delimitado rigorosamente para cada atividade (brincar na sala, 
brincar no parque, lanche, educação física, atividade, assistir vídeo,), muitas vezes, 
impostas pelo professor sem considerar a importância de ouvir as crianças e suas 
manifestações de interesses e a participação nesta organização.  

e também recente sua inclusão no sistema de ensino 
nacional, por isso a poucas pesquisas sobre a temática devido a sua brevidade, 
bem como a institucionalização da criança pequena.  

A pesquisa teve início em 2003 com o levantamento bibliográfico, de cunho 
qualitativo-fenomenológico, realizou-se a pesquisa de campo do tipo genealógica 
foucaultiana, com observação estruturada, roteiro de critérios a serem observados 
e filmagem do espaço educativo de uma instituição, de Chapecó-SC, com uma 
turma de crianças de quatro a cinco anos. Em 2004, realizou-se a construção do 
planejamento da ação educativa (as aulas) e a prática docente ocorreu sob a forma 
do estágio supervisionado. Optou-se pela pesquisa qualitativa porque o pesquisador 
como parte integrante da pesquisa, ele se faz presente e "[...] aprofunda-se no 
mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e 
não captável em equações, médias e estatísticas" (MINAYO, 1999:21-22). 
Fenomenológica porque implica numa ciência que parte do diálogo com os 
fenômenos, neste caso, os que se dão no espaço da educação infantil, sem 
objetivações. Este método permite buscar, na contingência, na organização e nas 
mais diversas textualidades do espaço educativo, a gênese da produção desse 
disciplinamento e de que ele se trata.  

  

A organização do espaço educativo: breves ensaios 

Ao investigar a realidade da escola no que se refere a organização do espaço 
educativo, implica abordar a distribuição dos objetos/materiais, a relação das 
crianças no espaço; a utilidade e função desta organização do espaço educativo; 
disposição dos materiais didáticos e pedagógicos quanto à necessidade e manuseio 
pelas crianças. No que se tange a distribuição dos objetos/materiais, verificou-se 
que estão distribuídos em dois grandes espaços: Do brincar: Cantinho da história: 
havia prateleiras com jogos de montar, bonecas, ursos de pelúcia e alguns livros 
infantis. O tapete e as almofadas dão um aspecto de aconchego e conforto às 
crianças. Cantinho da higiene: neste espaço tinha uma mesa escolar alta com 
toalha de TNT cor azul. Nela se colocavam produtos de higiene pessoal, tais como: 
embalagens de xampu, creme dental, sabonete, pente, secador de cabelo, escova 
dental, um copo azul. Ao lado desta mesa havia uma pia de banheiro feita com 
material reciclável pela professora. Havia na parede um painel confeccionado pelas 
crianças sobre hábitos de higiene, temática do projeto em que desenvolveram 
estudos. Espaço de atividades pedagógicas[4]: Este espaço contava com 
quadro de giz, quatro mesas pequenas circulares, vinte cadernos pequenos, uma 



mesa e cadeira grandes para a professora, uma prateleira com material didático e 
um armário alto da professora. Contava ainda, com um painel dos algarismos, um 
alfabeto confeccionado com material concreto. Logo ao entrar na sala este é 
primeiro espaço a ser identificado. Tanto a mesa das crianças quanto a mesa da 
professora estão próximas ao quadro de giz. O painel do alfabeto fica ao lado da 
porta de entrada da sala e o painel de algarismos no lado direito do quadro. A 
prateleira com os materiais pedagógicos está na parede das janelas, também 
próximo ao quadro de giz. 

Na categoria a relação das crianças no espaço

Em se tratando da 

, verificou-se que elas interagiam 
entusiasmadamente, pois a cada direcionamento de atividades pela professora, 
organizavam-se de modos diferentes e de acordo com o solicitado. No momento de 
brincar utilizam-se do espaço do brincar, da higiene e das mesas - quando havia 
jogos de montar nelas. No lugar em que está disposto o tapete: brincavam com as 
almofadas, bonecas, montam jogos e criavam situações como cenas familiares, 
brincando com seus colegas de mamãe e papai, levando os (as) filhos (as) ao 
médico. No cantinho da higiene vivenciam hábitos, como: pentear os cabelos, 
escovar os dentes, lavar as mãos, secar os cabelos com o secador e passar 
perfume. Algumas vezes, as crianças levam a mesa do cantinho de higiene para o 
tapete e ali montam uma casinha, brincam de fazer comida, agregando outras 
ações de faz-de-conta. Quando a professora coloca na mesa pequenos jogos de 
montar no espaço da atividade pedagógica, as crianças permaneciam na mesa ou 
próximo dela. No espaço de atividade as crianças desenham, pintam, recortam, 
colam, escrevem, utilizando-se de diferentes materiais com a intervenção da 
professora. Elas utilizam-se, algumas vezes, do quadro de giz para desenhar e 
escrever letras de seu nome ou palavras que lhes chamam a atenção. Observa-se 
que após as crianças realizarem as "atividades pedagógicas" no espaço "próprio" 
dirigiam-se ao espaço de brincar e ficam neste lugar realizando suas brincadeiras. 
Percebemos que ao saírem do espaço do brincar por razões diversas, incluindo aqui 
o enredo da brincadeira, ou então ao irem ao banheiro, logo retornam a ele. É 
visível o interesse da criança no gosto pelo brincar. 

utilidade e função da organização do espaço educativo

De modo geral, verificou-se que as demarcações espaciais são visíveis na 
organização do espaço. Uma delimitação quase que precisa que diz "aqui redijo tais 
atividades e ali estas outras", mas há uma demarcação que é invisível e que está 
intrínseca nas crianças. Ao brincar, a criança procura permanecer no cantinho do 

 da turma 
pesquisada, mais precisamente dos "cantos" que a compõem, nota-se que auxiliam 
no controle por parte da professora, das atividades e crianças. A visibilidade dos 
espaços através de uma disposição harmônica das coisas, ou seja, uma disposição 
que permite que cada canto possua as suas características e funções próprias 
contribuem para o planejamento das atividades. Há dinamismo na passagem de 
uma atividade para outra. Carvalho e Rubiano apud Oliveira (1996) auxiliam na 
compreensão quando afirmam que "[...] fatores físicos podem influenciar o 
comportamento facilitando certas atividades e obstruindo outras". No caso da 
educação infantil, um exemplo dado para obstrução de uma atividade é pela 
ausência de passagem ou caminhos claros para uma área de atividade, o que em 
geral resulta na dificuldade de utilização dos espaços. No espaço pesquisado 
verificou-se que não há maiores problemas por essa questão. No espaço 
pedagógico está em destaque o quadro de giz, as carteiras e cadeiras, dando a ele 
uma função marcadamente escolar. O ensino das letras e números é realizado 
preponderantemente e a preocupação com a alfabetização das crianças é manifesta 
no discurso da professora e na prática, no entanto revela que é importante o 
brincar na educação infantil. Os painéis do alfabeto e algarismos próximos ao 
espaço da atividade pedagógica revelam uma utilidade escolarizante para este 
espaço e a predominância da linguagem oral e escrita e matemática.  



brincar; ao fazer atividades dirigidas (desenhar, pintar, escrever), utiliza-se do 
quadro de giz ou das mesas.  

  

A organização do espaço educativo e as práticas de disciplinamento 

      Ao produzirmos o projeto sobre a organização do espaço físico da 
educação infantil e o disciplinamento da criança de quatro a seis anos, nos 
questionávamos: Quais seriam as estratégias de disciplinamento das crianças no 
espaço infantil da educação infantil? Com essa indagação elencou-se a categoria de 
observação: Forma de organização do espaço e a influência no disciplinamento das 
crianças

            É por essa razão que essa pesquisa focaliza o termo disciplinamento como 
categoria central de análise e também como parte integrante da educação das 
crianças em idade de educação infantil. Sobretudo no espaço, o disciplinamento é 
imprescindível. Logicamente que não se pode descartar o contexto como influente, 
porém, a estrutura social e político-educacional está de tal forma posta e 
desenvolvida ao longo da história que "autoriza" a educadora, através dos próprios 
elementos constitutivos da sala (carteiras, materiais didáticos, disciplinas, regras de 
convivência e obediência) às práticas de disciplinamento. Isso pressupõe pensar 
que desde os primórdios da modernidade o homem preocupa-se com a questão da 
disciplina. 

. E compreende-se que relacionada de maneira marcante ao espaço está a 
sua organização. Portanto, ao referir a um espaço educativo sem dúvida não se 
pode deixar de mencionar a geometria cartesiana como forma bastante forte de 
organização de espaço. Ele é um lugar retangular, planejado, organizado, 
ordenado, estabelecendo de maneira disciplinada os móveis e objetos. Cada objeto 
em seu lugar determinado e estabelecido de maneira disciplinada os móveis e 
objetos. Cabe salientar que juntamente com a forma disciplinada dos equipamentos 
da sala de aula, à disciplina do tempo. A organização do tempo em determinada 
atividade e espaço para cada momento da aula. 

A produção do que se chama de poder disciplinar é marcado pelo estudo 
genealógico da construção das ações corpo humano como forma de auto-regulação, 
ou disciplinamento, tendo como enfoque os estudos foucaultianos sobre poder 
disciplinar. Em sua obra Vigiar e Punir

  

, Foucault (1987) analisa a história da 
violência nas prisões e trabalha a evolução de métodos coercitivos e punitivos para 
a repressão dos delinqüentes e criminosos. O autor descreve que na época clássica 
há uma descoberta da produtividade do corpo, visto como objeto e alvo de poder e 
compreende a análise de utilização dele para a experiência, discipliná-lo, analisá-lo 
para posteriormente torná-lo útil; passa a ser um instrumento a ser analisado, 
estudado, manipulável, treinado, transformado, modificado e isto se dá pela 
coerção sem folga dos movimentos dos sujeitos. Corpo visto como máquina que se 
constrói de acordo com a sua utilidade e docilidade. Para que ocorra a dominação 
do corpo é enfatizado o controle minucioso das suas ações, é preciso controlar, 
reprimir sobrepondo-o ao mesmo nível da mecânica, explorando todos os 
movimentos, gestos, atitudes e rapidez. Para o autor ao se exercitar a disciplina em 
termos econômicos e de utilidade à disciplina aumenta a força do corpo e diminui 
essas mesmas forças em termos de obediência, então se compreende que "[...] as 
disciplinas se tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais de 
dominação. (FOUCAULT, 1987:118). Elas já existem há muito tempo e em toda a 
esfera social como maneira de dominação e tem como objetivo principal o aumento 
do domínio de cada um sobre si, sobre seu próprio corpo.  



Para o estabelecimento da análise do espaço educativo da escola pesquisada com 
vistas ao disciplinamento infantil deslinda-se as categorias foucaultianas sobre as 
práticas disciplinares, cita-se: a arte de distribuição, a organização das gêneses e a 
composição de forças. Estes conceitos nos ajudam a compreender como o espaço 
educativo colabora no disciplinamento da criança. O espaço físico da sala de aula da 
turma de pré-escola está organizado com as seguintes denominações: 

Algumas análises do disciplinamento no espaço educativo  

à Espaço do brincar: Cantinho da história; Cantinho da higiene; 

à Espaço da atividade: Cantinho do quadro de giz; Cantinho dos materiais 
didáticos. 

Para Foucault a disciplina é um tipo de organização, de técnicas de distribuição dos 
corpos infantis nos espaços escolares e que tem como objetivos espaços 
individualizados, classificatórios e combinatórios a fim de que as práticas 
disciplinares se incorporem nos sujeitos. Para Assmann e Nunes (2000:38) "[...] 
trata-se de fechar, enclausurar, esquadrinhar, hierarquizar para arrumar, sendo 
esta técnica capaz de realizar funções diferentes dependendo do objetivo específico 
que dela se exija". Há necessidade de fechar, enclausurar para poder organizar, 
pois é necessário anular as repartições indecisas, a circulação difusa, a anti-
aglomeração entre as crianças no espaço educativo. 

O espaço observado tem essa função à medida que disponibiliza as crianças em 
"cantinhos", sendo que cada um tem suas funções. A disciplina presente no espaço 
educativo pesquisado é percebida através da organização dos espaços em que se 
corrobora a constituição do espaço do brincar e da atividade juntamente com a 
organização do tempo colaboram na não difusão das crianças pelo espaço 
educativo; uma vez que ao adentrarem ao espaço do brincar as crianças 
permanecem ali evitando saírem para brincar em outros lugares e também de 
produzirem outros espaços de brincadeiras; quando estão no espaço da atividade 
fazendo suas produções também permanecem sentadas ouvindo o que a professora 
lhes diz.  

A organização do espaço colabora na criação de espaço útil, pois em determinado 
momento as crianças dirigem-se aos cantinhos e deles é possível obter-se o 
máximo de proveito para que assim a professora possa realizar seu trabalho com 
rapidez e eficiência e controlá-los. Para exemplificar, no espaço de atividades as 
crianças recortam, pintam, desenham, aprendem as letras e números, entre 
outras; no espaço do brincar as crianças montam jogos, representam e imitam 
papéis sociais; entende-se que cada espaço tem sua função e ele deve colaborar na 
utilidade econômica do corpo e torná-lo docilizado em relação ao ambiente. A 
organização do espaço estabelece uma lógica moderna de lugar e ele tem em si 
discursividades que o constituíram, para tanto, salienta-se que o espaço educativo 
da educação infantil com seus espaços funcionais[5] é subjetivo, pois sua 
organização é feita pela professora e visa a formação de um ideal de criança. 

A distribuição das crianças nos espaços funcionais que não deixam de ser espaços 
quadriculados, não precisamente geométricos, mas sim codificados, pois ajudam a 
professora a vigiar e visualizar todas as crianças ao mesmo tempo. Para Foucault 
(1987:123) quadriculamento "[...] é o princípio de localização imediata. [...] cada 
indivíduo no seu lugar e cada lugar um indivíduo. O espaço disciplinar tende a se 
dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos há repartir". Coutinho 
(2002) relata que quanto maior a criação de espaços e a organização do tempo, 



maior é a eficácia do poder disciplinar. A disciplina se efetiva no controle do tempo 
e na organização do espaço. 

Outro aspecto abstraído da nossa observação são as demarcações espaciais do 
espaço educativo da turma de educação infantil da escola possuem um 
cerceamento, ou melhor, um quadriculamento simbólico, na medida em que elas ao 
serem conduzidas ao espaço do brincar ali ficam como se fossem reguladas a não 
passarem pelas demarcações[6] deste espaço. Ao observar as crianças que 
brincavam no espaço da literatura saiam deste espaço para ir brincar no espaço da 
higiene, mas dificilmente elas criavam outros espaços fora destes lugares. Ao 
brincar com jogos de montar as crianças brincavam em cima da mesa ou no chão 
próximo a elas, pouco exploravam o espaço educativo como um todo. No espaço da 
atividade as crianças desenvolviam seus trabalhos na mesa em grupos de quatro 
crianças e ao fazer as atividades propostas pela docente permaneciam sentadas e 
dificilmente saiam de suas cadeiras, enquanto não concluíssem. Concebe-se no 
espaço educativo da escola pesquisada há um quadriculamento simbólico em que 
as crianças ficam nos espaços montados como se houvessem cercas materiais.  

  

É central dizer aqui - para responder a questão - que a escola é um espaço que não 
é neutro (FORNEIRO, 1998). Do mesmo modo ocorre com as instituições de 
educação infantil. A não neutralidade é comprovada quando se verifica que, através 
da organização e ocupação deste, planeja-se e propostas de trabalho são 
desenvolvidos. A criança que integra algum espaço educativo passa a ser "educada" 
e a relacionar-se com os objetos e materiais ali presentes e também terá seu 
comportamento modificado, ou seja, disciplinado. Quando se aborda a questão do 

Algumas considerações finais  

disciplinamento a primeira impressão é a do sentido pejorativo a que esta palavra 
nos remete, porém, esta categoria contribuiu significativamente na elaboração das 
análises, pois não possui conotação negativa. Foucault (1987) ajuda a compreender 
esta questão quando postula que a disciplina é um tipo de organização

Compreende-se na pesquisa realizada a intrínseca relação existente entre 
organização do espaço e disciplinamento da criança através da ação docente. Ao 
pensar espaços divididos por funções - os cantinhos - para a educação infantil a 
professora torna-os úteis e produtivos ao seu planejamento no sentido de que 
auxiliam na condução das atividades. São espaços individualizados porque 
representam atividades específicas como ouvir história, por exemplo, e por isso, 
são também espaços funcionais (úteis a funções específicas determinadas pela 
professora). Além disso, verifica-se a ocorrência de tempo determinado para cada 
atividade. Isso significa que a criança incorporará os espaços e suas delimitações 
invisíveis e circulará por eles nos momentos determinados pela professora. O 
disciplinamento se manifestará na criança quando ela não abandona o espaço da 
atividade que a professora propôs para aquele momento; não há exploração do 
espaço como um todo, mas dentro de limites que são demarcações invisíveis.  

. 
Acrescenta que a disciplina é um conjunto de técnicas de distribuição dos corpos 
infantis nos espaços escolares e que tem como objetivos espaços individualizados, 
classificatórios e combinatórios a fim de que as práticas disciplinares se incorporem 
nos sujeitos. 

Ressalta-se que nosso interesse não está em verificar erros e negatividades do 
espaço educativo, da direção da escola, das professoras ou da família sobre a 
educação ou socialização das crianças e muito menos apontar falhas no discurso 
educacional da escola, pois temos como mérito de pesquisa as relações e novas 



propostas teórico-metodológicas acerca da organização do espaço educativo. 
Reiteramos que a incorporação da disciplina pela criança se dá imperceptivelmente. 
Torna-se exercícios repetitivos de condução do tempo em cada espaço, isso pode 
ser constatado quando encontramos falas semelhantes a "agora é hora de história" 
ou "agora é hora de brincar no parque". Não aprofundamos em nosso trabalho a 
questão do tempo, mas, podemos torná-lo intrínseco à organização do espaço e à 
condução das atividades, pois espaço e tempo são indissociáveis. 

A educação infantil é um tempo diferente do tempo do ensino fundamental, 
portanto concebe-se a necessidade na projeção de espaços físicos que atendam o 
ritmo de "ser criança" e a necessidade que elas participem da organização destes. A 
criança precisa encontrar no espaço educativo algo que não seja uma pré-
escolarização "antecipatória", mas sim um ambiente que prime pela suas 
especificidades e encontre-se nele a apropriação das diferentes linguagens e não 
somente pela primazia da linguagem oral e escrita e matemática, mas destas 
entrecruzadas com as outras formas de expressão, representação e de 
conhecimento do mundo pelas crianças. Relata-se que ao adentrar o espaço 
educativo da sala de aula da pré-escola pesquisada a uma predominância espacial 
igualitário ao do ensino fundamental, ou seja, a ênfase manifesta em maior 
proporção do ambiente ao espaço de atividades pedagógicas em que se visualiza a 
aquisição da leitura e escrita e alguns símbolos matemáticos. A forma como a 
criança percebe o espaço é diferente da lógica do adulto. O planejamento da ação 
educativa realizado em 2004 teve a proposição de romper com as marcas do 
disciplinamento - quadriculamento - através dos espaços físicos escolarizantes e 
potencializar a vivência de outras linguagens para a expressão do ser criança numa 
perspectiva globalizante dos espaços, possibilitando-lhe a vivência integradora e 
não fragmentada em espaços-tempos alternativos e não fixos ditados pela proposta 
docente. 
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[1] Os pesquisadores envolvidos neste estudo são: Alexandra Fátima Lopes de 
Souza (Pedagoga - UNOCHAPECÓ); Dorcas Tussi - (Mestranda em Educação - 
UFSM); Ireno Antonio Berticelli (Professor e orientador do trabalho - 
UNOCHAPECÓ); 

[2] No período havia somente duas turmas de pré-escola e de atendimento parcial 
divididas em: uma turma no período matutino e outra no vespertino. 

[3] Conforme estudos realizados por Rocha (1999a) em que se evidencia trabalhos 
apresentados em congressos científicos em1990, na área de educação infantil. 



[4] O espaço das atividades pedagógicas; espaço do brincar são terminologias 
utilizadas pela professora da sala e consideramos utilizá-los para sermos fidedignos 
aos dados coletados e as análises. 

[5] Expressão cunhada a partir das expressões: "cantinhos funcionais" Coutinho 
(2002) e "localização funcional" Foucault (1987). 

[6] Demarcação que, na verdade, é simbólica. 


