
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO EM ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL: 

O ESTUDO DE CASO DA EMEI MITÃ

Profa. Dra. Nébora Lazzarotto Modler (UFFS)

PROARQ/FAU/UFRJ

Prof. Dr. Paulo Afonso Rheingantz (PROARQ/UFRJ)
Prof. Dr. Rodrigo Saballa de Carvalho (PPGEDU/UFRGS)



Arquitetura    e    Educação Infantil:  Abordagem Experiencial em um 
estudo de caso no norte do Rio Grande do Sul

tese Problema: Quais concepções de ambiente construído de escola de 
Educação Infantil contribuem para o desenvolvimento da criança?

Objetivo geral: Conceber um conjunto de proposições de projeto para
escolas de Educação Infantil, centradas nos desejos e demandas das
crianças e no contexto da Região Norte do Rio Grande do Sul, com
vistas a produzir ambientes que atuem como agentes educadores.

Estudo de caso: Escola Municipal de Educação Infantil MITÃ – APO

http://prolugar.fau.ufrj.br/



Fundamentos

Perspectiva vygotskyana – o desenvolvimento cognitivo 
da criança está imerso no contexto das relações sociais

O contexto de vida coletiva na escola configura o mundo
sociocultural das crianças

DCNEI (2009) – reconhece a criança como sujeito
interações e brincadeiras

BNCC (2017) – ação pedagógica deve baseada em
situações e experiências da vida cotidiana

O ambiente da escola infantil não é um cenário neutro,
atua como um terceiro educador – dimensões física,
funcional, relacional e temporal



Objeto de estudo

Projeto padrão Proinfância/FNDE Tipo C



Objeto de estudo

Crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses 
5 grupos – 93 crianças matriculadas (2018)



Objeto de estudo



Objeto de estudo



Embasamento conceitual do método

método Abordagem Experiencial – impossibilidade de neutralidade do observador 

Observação Incorporada – desdobramento prático da Abordagem Experiencial

“Incorporar”

O pesquisador vai para o campo com uma atitude aberta e atenta à 
experienciar as vivências daquele lugar



Embasamento conceitual do método

método Questões de investigação – como as crianças brincam e interagem; 
quais condições ambientais conferem sensação de conforto para os 
ocupantes e atendem seus desejos e demandas 

Escuta da criança / Pesquisa com crianças

Instrumentos são veículos mediadores



Orientações teórico-metodológicas e éticas

método Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Termo de Assentimento da Criança

Deixar claro quem eu sou e porque estava na escola

Conquistar uma relação que amenize o constrangimento das crianças

Utilizar estratégias variadas de geração de dados

Atentar às múltiplas linguagens de expressão da criança

Interferir o mínimo possível no cotidiano dos ocupantes

Evitar gerar expectativas sobre os resultados da pesquisa

Devolutivas da pesquisa para os participantes



Estratégias metodológicas

instrumentos Percurso Walkthrough
Simulação computacional do nível de conforto térmico

Desenho temático
Registro fotográfico
Roda de conversa
Observação das atividades e arranjos espaciais
Jogo da memória 
Walkthrough com as crianças
Entrevista e maquete com as professoras 

Walkthrough auditivo
Observação da condição visual



Resultados – Percurso Walkthrough 

Primeira experiência de reconhecimento ambiental 

Construção do inventário ambiental

- conversa com os ocupantes 

- observação 

- preenchimento de fichas 

- fotografias 

- croquis

Sala: entrevista com as professoras

Áreas comuns: com a diretora

Colaboração de voluntários/UFFS



Resultados – Simulação computacional do nível de conforto térmico

Entrelaçamento dos resultados o Walkthrough com os resultados da simulação - Design Builder®

.
Índice de Conforto térmico adaptativo ASHRAE 55 
Standard 55 (2013)

- Salas:
simulação - predomínio de conforto térmico 
educadoras – predomínio de conforto, exceto no 
inverno, devido o contato com o piso frio

- Pátio coberto:
simulação - desconforto por frio 35,8%; por calor 9,3%
educadoras – “muito frio” no inverno

“muito quente e abafado” nos meses quentes

- Atentar para desconfortos térmicos localizados
- Configurar a operação das janelas conforme o perfil
real de ocupação



Resultados – Jogo da Memória – Pré A / EMEF

“Que saudades da creche...”

“Quando subia no barranco até sujava o 
tênis e as mãos.” 

“O micro passa por cima se fica na 
frente”

“ A torre é que nem a torre da Rapunzel, 
para subir pisa nas bolas.”

Conversa com as crianças com base em imagens

(Transcrição das falas das crianças)



Resultados – Desenho temático – Maternal I e Maternal I

Construída com o Maternal II e com o Maternal I
A técnica de desenho foi discutida com a professora

Pergunta guia:
“ De que você mais gosta de brincar na escola?”



Resultados – Desenho temático – Maternal I e Maternal I

“(...) lá fora tem também brinquedos, e tem a
escadinha, o escorregador, a roda, a bola, o
banco para sentar e o chão”.

“Eu desenhei a caixa de areia!”
“Eu desenhei os caminhos do parquinho.”

Maternal I – sala   
Maternal II – pátio coberto e parquinho



Resultados – Registro fotográfico - Maternal II

Proposta de fotografar:

“ O lugar que mais gosta de brincar”

1º fotografia 
2º roda de conversa



Resultados – Registro fotográfico - Maternal II

(o banco)
“É para sentar!”
“É para pensar!”
“É para sentar e para pensar
quando briga”.
“Eu brinco ali de comidinha.”

“Eu me balanço na árvore”. 
“Todo mundo gosta da árvore!”

“Dá pra fazer muitas coisas ali no 
brinquedão...”

(Transcrição das falas das crianças)



Resultados – Walkthrough com as crianças do Maternal II

Passeio com as crianças ao longo dos ambientes da EMEI

Ambientes Externos:
- As crianças relacionaram os 
lugares com as brincadeiras 
que neles vivenciaram
- Mostraram que estão atentas 
ao ambiente e dispostas a 
explorá-lo para brincar

Ambientes internos:
- São lugares significativos 
para as crianças
- Manifestaram autonomia



Resultados – Roda de conversa “o que eu não gosto” – Maternal II

- Algumas crianças tiveram dificuldade de entender 
a pergunta

“Eu gosto de tudo na escola.” (38,5%)

“Não gosto de entrar embaixo do brinquedão, 
porque bate a cabeça.”

“Eu não gosto de brincar naquelas casinhas, porque 
tem um bicho lá.”

- No período da pesquisa as casinhas estavam em 
reforma. Constituíam um espaço vedado para as 
crianças, pelo processo do medo.

(Transcrição das falas das crianças)



Resultados – Observação das atividades e arranjo espaciais – Berçário I

13 crianças  de 6 a 12 meses
- 8 visitas / turnos 
- observação nos ambientes
- não frequentavam o parque

- Buscavam acolhimento embaixo
da bancada

- Exploravam as superfícies e 
mobiliários, sensações táteis e 
sonoras

- Demonstravam interesse pelo 
ambiente externo e em sair da sala

- Buscavam realizar movimentos 
autônomos nas barras, peitoris 



Resultados – Observação das atividades e arranjo espaciais – Berçário IIA

15 crianças
Faixa etária 12 a 18 meses
5 visitas de observação

- Buscavam refúgios privados

- Exploravam as superfícies, 
sensações táteis e sonoras

- Demonstravam interesse 
por encaixar objetos

- Buscavam interação com 
outras crianças através do 
solário e da janela



Resultados – Observação das atividades e arranjo espaciais – Berçário IIB

15 crianças
Faixa etária 18 a 24 meses

- Insolação no tatame 

- Buscam refúgio embaixo 
da bancada e da mesa

- Interação em pequenos 
grupos e demarcação de 
territórios

- Conexão com o ambiente 
externo através das janelas

- O acesso ao solário era 
controlado



Resultados – Observação das atividades e arranjo espaciais – Maternal I

25 crianças
Faixa etária 2 a 3 anos

- A área reduzida da sala 
restringe a ação pedagógica e as 
vivências das crianças

- O acesso ao solário é 
controlado

- Interação em pequenos grupos, 
demarcação de territórios e 
jogos de papeis sociais

- Buscam refúgios embaixo da 
bancada e da mesa



Resultados – Observação das atividades e arranjo espaciais – Maternal II

24 crianças
Faixa etária 3 a 4 anos

- As atividades do grupo não são 
centralizadas na sala-referência

- Utilizam mais as áreas coletivas 
do que os demais grupos

- Integração entre a sala e o 
ambiente de apoio

- Exploravam a flexibilidade do 
ambiente

- Interação em pequenos grupos 
e jogos de papeis sociais



Resultados – Entrevista e maquete com as professoras

1º etapa - maquete
2º etapa - entrevista não estruturada

“Como a sala poderia ser mais adequada para
as ações pedagógicas com as crianças?”

- área das salas / arranjo das camas
- vista para fora
- necessidade de qualidade tátil do piso
- alcance aos materiais
- segurança das crianças (janelas, solários)



Resultados – Conversa sobre os pátios

Conversa com o grupo de professoras e com a diretora

“Como os ambientes de uso coletivo externos e internos poderiam ser
mais qualificados para promover a interação e brincadeiras das crianças?”

- criar de um “canto especial” para os bebês no pátio coberto
- solucionar o problemas de umidade na caixa de areia
- consertar das casinhas
- qualificar as áreas externas da frente e laterais



Resultados – Walkthrough auditivo

Passeio com foco nos aspectos sonoros 

- “Essa sala é o coração da escola...” (atendente Sala 2)
- “Os sons da escola não perturbam, exceto na hora do 

repouso...” (professora Sala 4)
- “O barulho do pátio atrapalha a concentração”  (diretora)
- Há interação dos bebês com as crianças da EMEF
- As crianças exploram a sonoridade do piso laminado



Resultados – Observação da condição visual

Visitas em março, julho e novembro; turnos manhã e tarde
- Salas com janelas voltadas para o pátio 
coberto têm deficiência de iluminação
- Pátio coberto há deficiência de 
iluminação ao longo do ano
- Salas com cores são monótonas
- As vigas de pergolado e cobogós no 
refeitório atuam como filtros eficientes
- As coberturas translúcidas geram 
desconforto por calor
- Uso de persianas nas salas é essencial
- É fundamental a conexão visual com o 
ambiente externo: peitoris baixos e 
previsão de brises nas janelas das salas



Considerações finais

- As estratégias metodológicas mostraram-se profícuas para responder as questões
de investigação da pesquisa.
- As crianças exploram os ambientes em suas brincadeiras e interações, ou seja, o
ambiente participa de suas vivências cotidianas
- As brincadeiras expressas como preferidas pelas crianças do Maternal I e
Maternal II mostraram-se relacionadas com os ambientes que vivenciam
- As crianças adaptam e reinventam o uso dos ambientes e de seus elementos de
acordo com suas intenções de brincadeira.
- As vivências nos ambientes externos mostraram-se significativas para as crianças,
pois marcaram sua memória.
- Há primazia de ocupação das salas em detrimento dos ambientes coletivos, são
impostas limitações de interações entre os grupos de diferentes idades.
- A escola se configura como um território em poder dos adultos, o que pouco
incentiva a autonomia e as competências das crianças



Muito obrigada!




