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RESUMO 

 

Tendo em vista o desenvolvimento integral da criança, essa pesquisa busca saber 
quais seriam as contribuições dos conceitos didáticos do PCE para o 
Desenvolvimento Integral da criança em um Centro Municipal de Educação Infantil da 
Rede de Ensino de Caçador-SC. A fim de alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, 
que consiste em apresentar brincadeiras como estratégias educativas para educação 
infantil pautado nos direitos de aprendizagem da criança, bem como nos objetivos de 
aprendizagem de acordo com os campos de experiência preconizados pela BNCC e 
nas contribuições dos conceitos didáticos do PCE, traçamos todo percurso 
metodológico e científico necessário, desde pesquisa bibliográfica junto a autores 
quanto ao tema e documentos oficiais. Para o levantamento de dados dessa pesquisa, 
foram analisados os planejamentos de onze professoras de Maternais I do Cmei 
Marinei Aparecida Lopes, e observadas as práticas pedagógicas de cada professora. 
Quanto à Metodologia, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e a abordagem qualitativa. 
E ainda, a apresentação de brincadeiras como estratégia educativa para o 
desenvolvimento integral da criança, extraídas dos sites IPA-Brasil e Território Brincar, 
este figurando o produto educacional dessa pesquisa, agrupados paralelamente aos 
direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, campos de experiência e 
conceitos didáticos do PCE. 
 
 
Palavras-Chave: Educação Infantil. Desenvolvimento Integral da Criança. Conceitos 
Didáticos. Brincar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 
In view of the integral child development, this research aims to know which could be 
the contributions of the didactic concepts of  PCE for the integral child development in 
a city Day Care of Caçador – SC. In order to reach the main objective of this research, 
which consists of presenting games as educational strategies for children education 
guided on the child learning rights, as well as on the objectives of learning according 
to the experience fields recommended by BNCC and on the contributions of the 
didactic concepts of PCE, we have traced all the necessary methodological and 
scientific path since the bibliographic research next to the authors about the theme and 
official documents. For this research data survey, it was analysed the planning of 
eleven teachers of “Maternais I” of CMEI Marinei Aparecida Lopes, and it was 
observed the pedagogical practice of each teacher. About the methodology, the 
bibliographic research and the qualitative approach were used. And also, the 
presentation of games as educational strategies for the integral child development 
taken from the sites “IPA Brasil” and “Território Brincar”, this figuring the educational 
product of this research, grouped in parallel with the learning objectives, experience 
fields and didactic concepts of PCE. 
 
 
Key words: Child Education. Integral Child Development. Didactic Concepts. Playing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O brincar na educação infantil ocupa um espaço de destaque, por essa razão, 

as brincadeiras das crianças também adquirem diversas habilidades sociais e 

emocionais. Dessa forma, é importante que o ambiente educativo traga diferentes 

elementos, como materiais instigantes e desafiadores, brinquedos que inspirem jogos 

e encenação, que favoreçam o desenvolvimento da criança.  

Horn (2003) destaca que “para a criança brincar e exercitar sua capacidade de 

compreensão e produção de conhecimento, é fudamental um espaço de sala de aula 

organizado com vistas a isto” (HORN, 2003, p. 23). Para tanto, o conhecimento do 

professor da educação infantil, que deve ser de formação sólida em nível superior, 

acerca do desenvolvimento integral da criança, remete a necessidade de um 

aprofundar teórico e prático sobre o educar na primeira infância, com toda sua 

inteireza.  

Desde 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases Nacional - LDB (1996), a 

educação infantil passou a integrar a Educação Básica, juntamente com o ensino 

fundamental e o ensino médio. Segundo a LDB em seu artigo 29: “A educação infantil 

(...) tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade” (BRASIL,1996, p. 14). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2010), 

orientam: a) observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações 

das crianças no cotidiano; b) utilização de múltiplos registros realizados por adultos e 

crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, etc.); c) a continuidade dos 

processos de aprendizagens por meio de estratégias adequadas aos diferentes 

momentos de transição vividos pela criança; d) documentação específica que permita 

às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil; e) a não retenção 

das crianças na Educação Infantil. 

Nessa direção, é importante trazer os conceitos didáticos dos Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE) para que o instrumento de pesquisa oriente e contribua para a 

realização do projeto. O PCE foi idealizado por Saturnino de la Torre, coordenador do 

Grupo de Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD), da Universidade de 
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Barcelona (UB), Espanha, e Marlene Zwierewicz, do Centro Universitário Barriga 

Verde (UNIBAVE) e da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Brasil, no 

ano de 2009 e surge como uma perspectiva para oportunizar um caminho inovador 

nos processos de ensinar e aprender. 

 Ao entender a importância de uma investigação que relacione os conceitos 

didáticos do PCE com o desenvolvimento integral da criança, elaborou-se a seguinte 

pergunta de pesquisa: Quais contribuições dos conceitos didáticos do PCE para 

o desenvolvimento integral da criança em um Centro Municipal de Educação 

Infantil da Rede de Ensino de Caçador-SC?  

Dessa forma, o objetivo geral dessa pesquisa, consistiu em apresentar 

brincadeiras como estratégias educativas para educação infantil pautado nos direitos 

de aprendizagem da criança, bem como nos objetivos de aprendizagem de acordo 

com os campos de experiência preconizados pela BNCC e nas contribuições dos 

conceitos didáticos do PCE.  

Para o alcance do objetivo geral, definiu-se os seguintes objetivos específicos:  

a) Fazer um levantamento bibliográfico sobre o desenvolvimento integral da 

criança na educação infantil, descritos nos documentos oficiais que regem 

a educação brasileira; 

b) Coletar nos sites, International Play Association – IPA-Brasil e Território do 

Brincar, diferentes brincadeiras como estratégias educativas que promovam 

o desenvolvimento integral como direito da criança e espontaneidade do 

brincar;  

c) Identificar brincadeiras como estratégias educativas que evidenciam o 

desenvolvimento integral da criança, descritos no caderno de planejamento 

e evidenciados na prática educativas das professoras de Maternal I; 

d) Agrupar brincadeiras como estratégias educativas para o desenvolvimento 

integral na educação infantil, compiladas dos sites IPA-Brasil e Território do 

Brincar, paralelamente aos direitos de aprendizagem da criança, bem como 

nos objetivos de aprendizagem de acordo com os campos de experiência 

preconizados pela BNCC e aos conceitos didáticos do PCE.  

Nessa perspectiva, essa pesquisa está vinculada à linha de pesquisa ‘Linha de 

Pesquisa Cultura, Ensino, Saúde e Formação Docente’ Programa de Mestrado 
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Profissional em Educação Básica (PPGEB), da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP). A linha de pesquisa tem como objetivo identificar conhecimentos e práticas 

pertinentes aos processos pedagógicos, estimulando a descoberta de formas pelas 

quais os saberes são gerados e transformados nos processos de ensino e de 

aprendizagem na esfera da Educação Básica, explorando e estimulando o 

protagonismo de práticas inovadoras e novas técnicas/tecnologias na educação, 

conforme definido pelo Programa de Mestrado. 

Assim, para a compreensão dos pressupostos dessa pesquisa, estruturou-se 

esse trabalho da seguinte forma: “Introdução”, a qual é apresenta nesse capítulo, o 

tema e relevância dessa pesquisa, objeto de estudo, justificativa, autores principais, 

questão problema, objetivos e a estrutura da pesquisa.  

O capítulo 1: “O desenrolar da história através dos tempos”, apresenta 

concepções da infância, linha histórica, documentos oficiais. Ao longo dos anos a 

Educação Infantil foi se reestruturando, recebendo novos conceitos e funcionalidades. 

A partir dessa abordagem histórica é possível perceber alguns deles, passando de um 

ambiente assistencialista, para a primeira etapa da educação básica, no qual a criança 

é concebida como “[...] sujeito histórico e de direitos [...].” (BRASIL, 2009 a, p. 6) 

O capítulo 2: “Brincando, aprendendo e se desenvolvendo na educação 

infantil”, traz o reconhecimento do brincar como atividade relevante para o 

desenvolvimento infantil, portais IPA Brasil - International Play Association  e Território 

do Brincar e questões acerca do desenvolvimento integral da criança. 

O capítulo 3: “Os conceitos didáticos do projeto criativo ecoformador (PCE)”, 

apresenta os fundamentos dos Conceitos didáticos do PCE, bem como os 

pressupostos da transdisciplinaridade, ecoformação e criatividade.   

O capítulo 4: “Procedimentos metodológicos”, determina o contexto e os 

sujeitos da pesquisa, as propostas metodológicas dessa pesquisa, a definição dos 

instrumentos de coleta de dados e as categorias para análise empregadas como 

contribuições dos conceitos didáticos do PCE para o desenvolvimento integral da 

criança.  

O capítulo 5: “Resultados e discussões”, relata a análise da coleta de dados a 

partir de instrumento de observação direta, do planejamento e das práticas educativas 

das professoras das turmas de Maternal I do CMEI investigado.  
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O capítulo 6: “Produto educacional: estratégias educativas produto 

educacional: estratégias educativas para o desenvolvimento integral na educação 

infantil, propõe estratégias educativas divididas em cinco quadros, descritos de forma 

clara o objetiva para subsidiarem ações efetivas na ação pedagógica do professor da 

educação infantil.  

Encerra-se com: “Considerações Quanto à Pesquisa”, relacionando os 

entendimentos acerca desse projeto de pesquisa e o alcance no contexto das Escolas 

de Educação Básica junto aos professores. 
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1. CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Entende-se Educação Infantil como sendo a primeira etapa da Educação 

Básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 

9394/96, em que requer atenção especial para a garantia do desenvolvimento integral 

das crianças desde as primeiras idades. Para tanto, antes de avançar na temática 

central deste estudo, é importante ter a clareza sobre as concepções de infância. 

Sabe-se que a criança de hoje é percebida de diferentes formas, nas diversas 

culturas, sociedades e espaços em que estão inseridas. Há o conhecimento também, 

de que ela lida facilmente com as tecnologias, que tem seu espaço de direito 

garantido, que escolhe, reivindica, que é curiosa. 

 

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto 
das experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, 
geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos adultos 
sobre essa fase da vida. É preciso conhecer as representações de infância e 
considerar as crianças concretas, localizá-las como produtoras da história. 
(KUHLMANN, 1998, p. 30). 
 

 

Dessa forma, é possível notar a mudança na maneira em que a sociedade vê 

a criança. Afirmando que “O Sentimento de infância não seria inexistente em tempos 

antigos ou na Idade Média [...]”, (KUHLMANN, 1998, p. 22) apenas era concebido de 

uma forma diferente da atual. 

Ao voltar para o passado histórico, localiza-se a criança na antiguidade 

clássica. Nota-se, segundo KOHAN (2003), uma concepção platônica concedida a 

esta fase da vida, em que a criança era vista como um agente futuro, repleto de 

possibilidades, mas que naquela etapa era impotente, necessitando de auxílio em 

todos os momentos.  

Posteriormente, agrega-se a essa visão platônica novos conceitos, como por 

exemplo, a ideia de infância como período de vida inferior às demais. De acordo com 

KOHAN (2003), essas concepções voltadas à infância decorrem da insatisfação com 

questões políticas e educacionais da época, as quais refletiam também no modo de 

ver a criança.  

Com o passar dos anos, as questões políticas se modificaram acarretando 

significativas alterações na sociedade. Assim, na idade média, conforme ARIÈS 
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(1981), a existência da criança começa a ser percebida, contudo, não se diferencia 

dos adultos, nem nas vestimentas, tão pouco nos espaços que frequentavam.  Seus 

trajes volumosos e pesados similares aos dos seus pais dificultavam em muitos 

momentos sua locomoção, impossibilitando a realização de práticas comuns, como 

correr e pular.  

Dessa forma, a infância era retratada como preparatória para a vida adulta, 

dispensando assim, uma diferenciação. “E por isso as pinturas coerentemente 

retratavam as crianças como adultos em miniatura, pois logo que as crianças 

deixavam de usar cueiros, vestiam-se exatamente como outros homens e mulheres 

de sua classe social.” (POSTMAN, 2011, p. 32). Tal concepção era tida quase como 

naturalizada.  

Nessa época, não havia uma relação diferenciada entre adultos e crianças, 

tão pouco um sentimento distinto sobre aquele ser que acaba de nascer, isso ocorria 

devido à alta taxa de mortalidade. Desse modo, as famílias eram compostas por 

muitos filhos, porém poucos chegavam à idade adulta, a qual se iniciava por volta dos 

sete anos de idade. ARIÈS (1981, p. 21) ressalta ainda que naquela época “a infância 

era apenas uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na lembrança.” Isso 

explica também o tratamento indistinguível estabelecido nas famílias, no qual a 

criança, mesmo muito nova, já era inserida nos afazeres domésticos. (ARIÈS, 1981).  

O sentido de infância conhecido na atualidade começa a ser manifestado 

durante a idade moderna, no qual POSTMAN (2011, p. 33) salienta que “de todas as 

características que diferenciam a Idade Média da Moderna, nenhuma é tão 

contundente quanto à falta de interesse pelas crianças.” A idade moderna é então, 

marcada por alguns fatores que tornam a criança visível no elo familiar e social.  

 Entre essas características, destacam-se principalmente a relação familiar, a 

qual ocorre devido à diminuição da taxa de mortalidade infantil. É nesse momento que 

surge um sentimento denominado de “paparicação”, em que a criança é vista como 

um objeto, com o qual se pode tudo, demarcando a compreensão da infância. Desde 

esse momento “A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária entre cônjuges 

e entre pais e filhos, algo que não existia antes.” (ARIÈS, 1981, p. 11).   

A partir disso, a criança começa a receber um tratamento específico da família 

e suas vestimentas mudam, passando a ser mais leves, permitindo-lhe o movimento.  
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Outro fato, que marca essa diferenciação, é o início de uma educação, que 

segundo ARIÈS (1981) é concebida em primeiro momento pela igreja, a qual 

considera importante disciplinar aquele ser, trazendo uma educação moral associada 

à higiene.  

Com base nessas diferenciações notadas pela sociedade sobre crianças e 

adultos, inicia-se um processo que enfatiza as especificidades da infância. Logo, no 

século XVIII, a criança começa a ser retratada na arte e posteriormente sendo 

reconhecida pelo governo.  

A partir dessa visibilidade dada à criança, percebe-se uma evolução na sua 

participação na sociedade. 

 

A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de 
organização da sociedade.  Assim, a ideia de infância não existiu sempre da 
mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância surgiu com a sociedade 
capitalista, urbano-industrial, na medida em que mudavam a inserção e o 
papel social da criança na comunidade (KRAMER, 2006, p.14). 
 
 

Entre tantos avanços que ocorreram na sociedade, dá-se início a 

industrialização, fazendo-se necessário a presença da mulher no campo de trabalho. 

A partir desse marco histórico, concebe-se a necessidade de um ambiente no qual as 

crianças, filhos dos empregados das indústrias, pudessem permanecer, enquanto 

seus pais estavam trabalhando. Surgem, então segundo KUHLMANN (1998) com 

caráter assistencialista e econômico, as primeiras creches, essas com atendimento 

exclusivo aos operários das grandes empresas.  

A partir desse fato, vão se expandindo as instituições que atendem as crianças 

pequenas, entretanto é necessário ressaltar que  

 

[...] a história das instituições pré-escolares não é uma sucessão de fatos que 
se somam, mas a interação de tempos, influências e temas, em que o período 
de elaboração da proposta educacional assistencialista se integra aos outros 
tempos da história dos homens. (KUHLMANN, 1998, p. 77). 
  
 

Antecedendo esse movimento trabalhista, no qual as famílias buscavam 

assistência nesses espaços, existia no Brasil a “roda dos expostos”. Ambiente 

destinado às crianças cujas famílias não possuíam condições para criá-las, onde eram 

abandonados em uma espécie de cesto e nesse ambiente recebiam todos os 
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cuidados necessários. Esses estabelecimentos causam inicialmente uma visão 

equivocada nas pessoas sobre as creches. Segundo KUHLMANN (1998, p. 78) 

 

[...] a creche, para as crianças de zero a três anos, foi vista como muito mais 
do que um aperfeiçoamento das Casas de Expostos, que recebiam as 
crianças abandonadas; pelo contrário, foi apresentada em substituição ou 
oposição a estas, para que as mães não abandonassem suas crianças. 
 
 

Essa visão de creche como ambiente assistencialista, de amparo às famílias 

sem estrutura para zelar pela criança, permaneceu durante longos anos. A mudança 

ocorreu somente após o regime militar, no qual segundo KUHLMANN (2000, p. 6) 

 

[...] é durante o regime militar, que tantos prejuízos trouxe para a sociedade 
e para a educação brasileira, que se inicia esta nova fase, que terá seus 
marcos de consolidação nas definições da Constituição de 1988 e na tardia 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. A legislação 
nacional passa a reconhecer que as creches e pré-escolas, para crianças de 
0 a 6 anos, são parte do sistema educacional, primeira etapa da educação 
básica.  
 
 

Após esse acontecimento a Educação Infantil passa a ser vista de forma mais 

séria, principalmente relacionado às suas práticas, que segundo o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998), permeiam entre o educar 

e o cuidar, proporcionando às crianças pequenas um espaço educativo, possibilitando 

novas descobertas e incorporado nesse processo todo o cuidado necessário com 

essa faixa-etária.  

Assim, ao longo dos anos a Educação Infantil foi sendo estruturada, recebendo 

novos conceitos e funcionalidades. Nessa abordagem histórica é possível perceber 

alguns deles, passando de um ambiente assistencialista, para a primeira etapa da 

educação básica, no qual a criança é concebida como “[...] sujeito histórico e de 

direitos [...].” (BRASIL, 2009a, p. 6) tornando-se obrigatória a partir dos quatro anos.  

A Declaração dos Direitos da Criança - 1959 é um documento que orienta os 

países do mundo a respeitar as necessidades inerentes ao pleno desenvolvimento da 

criança. Esse documento fora aprovado por unanimidade no dia 20 de novembro de 

1959 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e seu cumprimento 

é fiscalizado pela UNICEF. Criada a fim de integrar crianças na sociedade, 

reconhecidas como sujeitos de direitos, e zelar pelo seu convívio e interação social e 
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cultural. O esforço em vigorá-lo é de todo Planeta para que as crianças tenham 

condições de viver em paz, ter garantida sua alimentação, atendimento à saúde, 

segurança e acesso à escola. 

 

 

Considerando que as Nações Unidas, na Declaração dos Direitos do 
Homem, proclamaram que todos gozam dos direitos e liberdades nela 
estabelecidas, sem discriminação alguma, de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna ou outra 
situação; Considerando que a criança, por motivo da sua falta de maturidade 
física e intelectual, tem necessidade uma protecção e cuidados especiais, 
nomeadamente de protecção jurídica adequada, tanto antes como depois do 
nascimento; (UNICEF - resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 
n.º 1386 (XIV), de 20 de Novembro de 1959) 

 

Cabe nesse momento, reforçar esses direitos para clarear o seu entendimento 

quanto aos princípios declarados. 

O direito à vida, à proteção contra agressões e violência sexual, à vedação a 

qualquer tipo de preconceito e o direito, desde o nascimento, a um nome e uma 

nacionalidade são princípios pétreos. Contando com as obrigações dos pais, 

sociedade e Estados, no sentido de garantir o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades e cidadania. 

Com o objetivo de analisar, expandir e melhorar o processo de Educação para 

as crianças pequenas, no ano de 2009 foi publicada a obra Educação Infantil no Brasil: 

primeira etapa da educação básica, como parte de um estudo de diferentes países. A 

publicação é fruto de uma parceria entre a Representação da UNESCO no Brasil, a 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação no Brasil (MEC/SEB) e a 

Fundação Orsa. 

Essa obra agrupa os principais eventos ocorridos no caminho da construção do 

educar e cuidar das crianças, contados a partir do direito à educação infantil, 

denominado como o começo do atendimento à criança até a redemocratização do 

país (1875-1985), elaboração de leis que regulamentam os direitos das crianças 

(1986-1996), formulação de diretrizes, programas, políticas que objetivam os direitos 

das crianças (1996 até os dias atuais). 

Assim, um espaço pensado no desenvolvimento infantil, é amparado por lei 

desde a Constituição de 1988 para crianças de 0 a 5 anos, como dever do Estado. As 
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conquistas dos direitos das crianças por instituições de educação infantil e sua oferta 

vêm sendo discutidos a partir de políticas públicas. Mas ainda longe de estar 

efetivamente a favor do desenvolvimento integral na educação infantil. Entendendo 

que é preciso mais estudos, compartilhamento de experiências, entre outras formas 

de se complementar e enriquecer a formação acerca do desenvolvimento, por parte 

dos envolvidos na educação, como governo e autoridades, professores, equipe 

pedagógica, família e comunidade.  

Ao pensar em infância, pode-se compreender que essa é uma etapa da vida e 

o que se vive nesse período é o que se leva para vida. As crianças vivem infâncias 

construídas pelos adultos, a partir da compreensão que esses têm sobre a própria 

infância e sobre o que é ser criança.  

O papel da Educação Infantil na formação do ser humano fica evidenciado 

como direito, a partir da concepção de que: 

 

a educação infantil, reconhecida como direito de toda criança desde o 
nascimento em instituições próprias [...] vem-se tornando não só uma 
demanda cada vez mais expressiva, um objetivo explícito da política 
educacional e um dever dos organismos governamentais, mas 
também um claro empenho de organizações da sociedade civil. 
(NUNES, 2011, p. 15). 

 

Uma vez tendo compreensão sobre infância, toma-se como responsabilidade o 

papel das instituições numa nova visão de educação, aprendizagem e 

desenvolvimento. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, 

1998, p.21), afirma que “a concepção de criança é uma noção historicamente 

construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se 

apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior de uma mesma sociedade 

e época”. 

Desde muito cedo, as crianças são caracterizadas como seres que interagem 

com diferentes pessoas e meios sociais. O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 21), nos traz 

sobre a criança ser sujeito histórico 

 

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz 
parte de uma organização familiar que está inserida em uma 
sociedade, comum a determinada cultura, em um determinado 
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momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em 
que se desenvolve, mas também o marca. 

 

Dessa forma, faz-se necessário compreender e reconhecer as individualidades 

de cada criança, sabendo que são capazes de criar um significado de mundo para si, 

experimentando e vivendo dia a dia nos diferentes lugares e vivenciando experiências 

a partir das brincadeiras. Nesse sentido, entra-se no mundo da Educação Infantil, a 

partir de ações embasadas numa intencionalidade pedagógica para o 

desenvolvimento dos potenciais das crianças. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, relacionada ao 

atendimento a crianças de 0 a 5 anos. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) em seu artigo 29 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2010) elencam os 

princípios pedagógicos de Educação Infantil, como pode-se observar (DCNEI, 2010, 

p. 16) 

 

• Éticos: autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao 
bem comum, ao meio ambiente e às diferenças culturas; 

• Políticos: direito de cidadania, da criticidade e respeito à 
democracia; 

• Estéticos: criatividade, sensibilidade, ludicidade, liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações culturais e artísticas. 

 

Princípios que levam a uma reflexão sobre autonomia, solidariedade, 

cidadania, democracia, criatividade, liberdade de expressão. Reflexões que permitem 

instigar na criança conhecimento de si, cidadania e empatia com o mundo, no qual ela 

integra.  

Portanto, compreende-se que é responsabilidade social e pedagógica tomar 

conhecimento dessas leis a fim de garantir na prática pedagógica a efetivação dos 

direitos de todas as crianças, para que tenham uma infância cujas vivências e 

experiências sejam orientadas na direção de formação de um indivíduo feliz e 
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saudável em todos os aspetos da constituição de um ser humano. Mais ainda, não só 

quanto a essas leis, e sim, junto a estudos e pesquisas que retirem os professores e 

equipe pedagógica da zona de conforto, buscando por novos conhecimentos e 

concepções.  

Além disso, visar sempre o enriquecimento da prática, as estratégias e o seu 

próprio entendimento para promover cada vez mais o desenvolvimento integral das 

crianças. E dessa forma, notar o importante papel exercido pela Educação Infantil, um 

espaço de descobertas e aprendizagens, que é indispensável para o desenvolvimento 

pleno da criança.  

As práticas realizadas no contexto da Educação Infantil são amparadas por 

documentos como DCNE, RCNEI, LDB, ECA, BNCC, esses norteiam o seu fazer, 

apresentando também concepções fundamentais que auxiliam o docente a pensar o 

seu fazer pedagógico. Porém, entende-se que é necessário buscar práticas que 

inovem ou renovem a educação infantil em sua ludicidade e direito de brincar. 

Nessa perspectiva, a infância é a época de aprender com as emoções, 

encantamentos e desencantos; é momento de deixar que as crianças fluam na 

oportunidade de se apresentar como sujeitos em seu processo de desenvolvimento 

humano e social. 

Ao valorizar a criança como sujeito, concebe-se por meio das relações 

estabelecidas com ela, que é um ser humano provido de desejos e vontades, com 

suas próprias ideias e opiniões sobre o que vivencia, capaz de criar e inventar. Bem 

como, reconhecer sua capacidade de decidir o que lhe convém, assim, estimulando a 

criança a deixar de ser passiva e tornar-se ativa em seu processo de ensino 

aprendizagem, que lhe seja oportunizado. Tudo isso se manifesta em seus 

movimentos, gestos, ações, em suas expressões, olhares, sons, fala e até mesmo em 

seu silêncio. 

Convém ressaltar nesse momento, o conhecimento quanto aos Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil: conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se, descritos na Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017, p. 36). Direitos esses que buscam promover a criança de forma plena, 

em sua criatividade e autonomia. 
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EDUCAÇÃO 
INFANTIL

CONVIVER

BRINCAR

PARTICIPAR

EXPLORAR

EXPRESSAR-
SE

CONHECER-
SE

• Conviver – criar situações onde as crianças possam brincar e 
interagir como os colegas, como jogos onde as crianças convivam 
com situações que precisem respeitar regras. 

• Brincar – ação essencial para o desenvolvimento, deve estar 
presente intensamente na rotina da criança. As brincadeiras 
precisam ser planejadas e variadas, podendo ser as mesmas 
dirigidas ou não; em espaços diversos, tanto abertos quanto 
fechados. Também oferecer “cantos” temáticos, onde a criança 
poderá construir sua autonomia escolhendo suas atividades 
favoritas, criando suas próprias regras e brincando livremente. 

• Participar – participar é dar espaço para que todos possam trabalhar 
coletivamente e em contribuição uns com os outros. Envolver as 
crianças nas etapas de organização e construção do brinquedo ou 
brincadeira, permitindo tomadas de decisões e debates. 

• Explorar – aqui o importante é conhecer, sentir o mundo, deixar a 
curiosidade fluir, permitir que as crianças explorem sozinhas os 
materiais, não apresentando o “tal”, mas estimular a descoberta dos 
elementos, suas características e especificidades. 

• Expressar – é ouvir, mas não só isso, é validar o que a criança 
expressa, seja pelo sentido que o faça ou da forma que o expresse. 
Assegurar a criança como parte importante e essencial ao grupo. 
Mostrar que faz parte de um coletivo e suas ações (argumentos, 
decisões, sugestões...) afetam não só a si, mas o grupo. 

• Conhecer-se – oportunizar a criança momentos onde possa vir a se 
reconhecer como pessoa e não objeto. Despertar a consciência de 
seu corpo e do corpo de seus colegas. Seus limites, gostos, desejos, 
necessidades, etc. 

 

Figura 1 – Direitos de Aprendizagem BNCC (2017)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: organizado pela pesquisadora, inspirado na BNCC (2017) 

 

Acredita-se que o direito à educação, no que se refere às crianças de 0 a 5 

anos, deve ser visto num horizonte que forneça mais que somente o preparo para 

exercer a cidadania e qualificação para o trabalho. Ora, é preciso ser humano, ser 

capaz de julgar e discernir. Apenas preparar para o trabalho futuro acaba por 

desestimular essa capacidade pensante, e infelizmente alienando a ser um cidadão 
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que exerça a aceitação sem questionar ou posicionar-se quanto ao que o afeta e 

ocorre em seu entorno. 

Da mesma maneira, os direitos de aprendizagem, que são teoricamente a 

maneira como as crianças aprendem nem sempre são praticados, ou ainda 

parcialmente praticados. Acredita-se que a coerência entre o que se promulga e o que 

se pratica está ainda aquém da expectativa almejada: o pleno desenvolvimento da 

criança. 

 
1.1 CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS 
 

A BNCC descreve Campos de Experiências para a Educação Infantil, que 

articulam quais são as Experiências fundamentais para que a criança aprenda e se 

desenvolva. 

 

Figura 2– Campos de Experiência BNCC (2017) 

 

 

 

Fonte: organizado pela pesquisadora, inspirado na BNCC (2017, p.38) 

 

Não se pretende nesse trabalho descrever cada um dos campos citados acima, 

visto que isso está explícito na BNCC (2017), mas sim elucidar que esses campos não 

fazem convenção com horários, turnos, ou outra forma de grade de matérias. Vale 

ressaltar que se entende que os campos de experiência não podem ser trabalhados de 

forma isolada, que um está vinculado ao outro, formando um elo entre eles. 

Pressupondo que os campos estão interligados, deve-se ter em mente que toda 

ação na educação terá o enfoque em algum ou alguns campos de experiências, ou 

mesmo que um ou outro se saliente na ação em questão, ou seja, nunca haverá um 

campo isolado. 
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Nesse sentido, um exemplo seria a hora de brincar no parque que tem a ver 

com determinados campos de experiência, o alimentar-se tem a ver com os mesmos 

campos do brincar no parque ou outros que se evidenciam nessa ação; momentos de 

chegada e saída acionam determinados campos de experiência, uma investigação 

científica acionará outros campos, enfim, toda ação na educação infantil em seu 

cotidiano determinará certos campos.  
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2. BRINCANDO, APRENDENDO E SE DESENVOLVENDO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

Brincar é uma ação humana, é uma forma da criança descobrir o mundo em 

seu entorno. Nas brincadeiras a criança replica o mundo, ela aprende, inventa e 

reinventa, cria regras e possibilidades. Nas relações, quando brincam as crianças se 

socializam, criam hipóteses e conceitos, experienciam e exploram a si mesmas e sua 

relação com os colegas e com o ambiente. 

Nesse sentido, em concordância com BARROS (2009), 

 

ao longo dos tempos, mostra que embora tenha havido avanços em relação 
à concepção de criança e seu desenvolvimento a contextualização do brincar 
no campo educacional ainda não tomou as proporções necessárias que 
materializassem uma textura significativa da relevância dessa atividade, na 
atualidade. (BARROS, 2009, p.44) 

 

O propósito do brincar na educação infantil é o oposto do que as relações 

mercadológicas primam. Seu papel é fomentar a criticidade, o raciocínio, a 

descoberta, a formação de ideia e hipóteses, além de despertar a curiosidade, a 

empatia, acentuar a cooperação e a participação, como também, aceitar e respeitar a 

diversidade de pensamentos, culturas e pensamentos entre outros.  

Desse modo, longe de propósitos de formação de graduação e notas, pode-se 

ver na brincadeira, o potencial de cada criança, mais que isso, ter sensibilidade nesse 

olhar, para que se possa entender cada criança como única. Como bem coloca Barros 

(2009), sem os fins didáticos de alfabetização, 

 

O brincar, atividade essencial para o desenvolvimento infantil, não pode ser 
visto somente com fins didáticos para a alfabetização. Tem que ser percebido 
como uma atividade essencial e potencializadora do desenvolvimento, e que 
proporciona à criança durante seu processo a capacidade de ler o mundo 
adulto, opinando e criticando-o. (BARROS, 2009, p. 54-55) 
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O direito do brincar pode ser constatado também nos portais IPA Brasil - 

International Play Association1 – 1961 e Território do Brincar2, que são fontes de 

coleta de dados para essa pesquisa. 

O IPA Brasil - International Play Association – 1961 vem reforçar e fomentar 

a promoção do Brincar, essa organização tem por missão promover, proteger e 

preservar o direito do brincar. Para isso, desenvolve programas de capacitação de 

pessoas para serem agentes do brincar. O direito de brincar está garantido pelo Artigo 

31 da Convenção das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança: "Os Estados 

Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e lazer, a participar do brincar e 

das atividades recreativas e a participar livremente da vida cultural e das artes".  

No Brasil, o direito de brincar é assegurado pela Constituição Brasileira, pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, 

recentemente, pelo Marco Legal da Primeira Infância. 

Toda criança gosta de brincar, seja só, acompanhada ou em grupo. O brincar 

está na criatividade dessa ação, seja em relação a si ou ao espaço. Ao encontrar 

materiais variados no ambiente, a criança logo se coloca a criar um significado ao 

material, tornando-o seu elemento de brincar. 

Dessa forma, entende-se que é necessário que nesse espaço, seja 

proporcionado materiais que promovam a criação de oportunidades de brincar. Ao 

ensinar um jogo ou uma brincadeira de roda, precisa-se pensar nos materiais que 

serão utilizados: pedrinhas, giz, bola, entre outros materiais que fazem parte da 

brincadeira que se pretende transmitir.  

Aparecem ainda nas brincadeiras a expressão cultural da criança ou da sua 

representação de mundo e experiências de vida. Isso é algo que não se pode corrigir, 

deve-se sim ser valorizado todo esse conhecimento que a criança traz consigo. Nesse 

caso, o adulto precisa mediar e encorajar seu brincar e de forma alguma interferir na 

criatividade da criança. 

 

A escola é um dos espaços onde as relações das crianças se 
intensificam, o que a legitima como desencadeadora de novas 

                                                           
1 IPA Brasil | Rede Brincar. A Assoc. Brasileira pelo Direito de Brincar (IPA Brasil | Rede Brincar) 
promove, protege e preserva os direitos da criança e adolescente contidos no Artigo 31 da Convenção 
dos Direitos da Criança – ONU. 
2Território do Brincar. O programa Território do Brincar é um trabalho de escuta, intercâmbio de 
saberes, registro e difusão da cultura infantil.  
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experiências, sentimentos e conflitos. As políticas educacionais atuais 
brasileiras ainda carregam consigo a concepção de que a escola, seja 
de Educação Infantil, seja do Ensino Fundamental, é um espaço para 
transmitir informações e sem relação com o cotidiano e necessidades 
das crianças, o que expõe sua oposição com a concepção de criança 
capaz, que pensa e que deve ter voz e vez. (BARROS, 2009, p. 108) 

 

Nessa perspectiva, as interações acontecem em todo lugar, seja na família, na 

rua de casa, no passeio ao parque ou na ida para a escola, em todo momento as 

crianças se relacionam com o meio, mas como afirma BARROS (2009), é na escola 

que as relações se intensificam, onde a criança pode brincar e se desenvolver 

brincando. 

Brincar é coisa séria, pois ao deixar a criança participar de sua formação, 

buscando o que lhe é interessante e significativo, estará proporcionando-lhe a 

possibilidade para que tenha mais segurança de si mesma, do ambiente e do grupo 

que integra. Para tanto, faz-se necessário “uma Pedagogia que respeite e promova o 

brincar como um direito inalienável de toda a criança” (MARQUES; FERNANDES; 

SILVA, 2019, p. 14). 

 

2.1 INTERNATIONAL PLAY ASSOCIATION – IPA-BRASIL | REDE BRINCAR 

 

Um dos contextos em que se gerou os dados nessa pesquisa foi o IPA-Brasil 

| Rede Brincar. Esse é um portal online, que apresenta desde “Home”, “Quem 

Somos”, “Como Atuamos”, “O Brincar”, “Resultados”, “Transparência”, “Blog”, 

“Contato”.  

Em 1961, nasceu a International Play Association (ipaword.org), com a missão 

de proteger, promover e preservar o brincar da criança como direito fundamental. O 

Ipa-Brasil é uma organização sem fins lucrativos e compartilha da mesma missão, 

fazendo com que as crianças e adolescentes tenham oportunidades para o brincar 

livre e acesso à cultura e ao lazer, com base no Artigo 31 da Convenção dos direitos 

da Criança – ONU. 

O portal existe desde o ano de 2016 e foi criado por Andréia Luz via WIX, e 

produz conteúdos quase diários sobre o brincar.  

O acesso ao portal é pelo endereço eletrônico: https://www.ipabrasil.org/ 

podendo ser observado na Figura 3 a página inicial.  

https://www.ipabrasil.org/
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Figura 3 - Página inicial do portal IPA-Brasil  

Fonte: IPA-Brasil | Rede Brincar (2020) 

 
 A coleta de dados se deu pelo acesso ao Blog, por constar postagens quase 

que diárias com várias experiências do brincar em diversos lugares do Brasil. Nessa 

página, encontram-se links de acesso à “Posts”, “Nossos Autores, “Histórias de 

Sucesso”, “Agentes do Brincar”. O Post foi nossa fonte para coleta de dados nesse 

site. Abaixo segue a página que apresenta a proposta desse trabalho partilhado. 

 

Figura 4 – Acesso ao Blog 

Fonte: IPA-Brasil | Rede Brincar (2020) 

 

 

2.2 TERRITÓRIO DO BRINCAR 
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Outro contexto em que se gerou os dados nessa pesquisa foi o Território do 

Brincar. Esse é um portal online, que apresenta desde “O Programa”, “Produções 

culturais”, “Longa Metragem”, “Biblioteca”, “Vídeos”, “Série Infantil”, “Notícias”, 

“Contato” e está sob a direção de Renata Meirelles e David Reeks.  

O programa Território do Brincar é um trabalho de escuta, intercâmbio de 

saberes, registro e difusão da cultura infantil. 

Entre abril de 2012 e dezembro de 2013, os documentaristas Renata Meirelles 

e David Reeks, acompanhados de seus filhos, percorreram o Brasil. Eles visitaram 

comunidades rurais, indígenas, quilombolas, grandes metrópoles, sertão e litoral, 

revelando o país através dos olhos de nossas crianças. Renata e David registraram 

as sutilezas da espontaneidade do brincar, que nos apresenta a criança a partir dela 

mesma. 

O acesso ao portal é pelo endereço eletrônico: 

https://territoriodobrincar.com.br/ podendo ser observado na Figura 5 a página inicial. 

 

 

Figura 5 – Página inicial do portal Território do Brincar 

Fonte: Território do Brincar (2020) 

 

 

A coleta de dados deu-se pelo acesso à Brincadeiras, por brincadeiras de 

várias regiões do Brasil. Nessa página, encontram-se links de acesso à diferentes 

brincadeiras que são brincadas pelo Brasil a fora. As Brincadeiras foram a fonte para 

https://territoriodobrincar.com.br/


37 
 

coleta de dados nesse site. Abaixo segue a página que apresenta a proposta desse 

trabalho. 

 

Figura 6 – Acesso à Brincadeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Território do Brincar (2020) 

 

No site Território do Brincar, no vídeo “Diálogos com escolas” (2015), 

apresenta-se relatos de professoras de várias localidades do país, onde fora aplicado 

o programa, para despertar um olhar sensível ao brincar. A parceria do Território do 

Brincar com escolas foi realizada através de videoconferências mensais com temas 

organizados pela equipe do Território do Brincar, encontros no Instituto Alana com 

palestrantes convidados e um projeto de pesquisa realizado em cada escola parceira 

sobre a brincadeira de casinha. Essas atividades foram registradas em um 
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documentário que foi lançado em 2015, com o objetivo de compartilhar o caminho de 

reflexão e diálogo entre as Escolas e o Território do Brincar. 

Na fala de uma das muitas entrevistadas, ela ressalta a importância do brincar 

para o desenvolvimento, reconhecendo que seus alunos constroem com materiais 

diversos, as mais variadas arquiteturas que lhes surge na mente, como: ponte, 

elevadores, casas, móveis, carros, túneis, entre tantas outras que criam. Nessa 

concepção, fica explícito o exercício de organização, criatividade, imaginação, no qual 

as crianças têm que discutir, planejar, negociar e desenvolver em conjunto. 

No decorrer da entrevista, outra entrevistada comenta o quanto é desafiador 

estar presente apenas como expectadora, sem poder interferir na criação e na 

construção do conhecimento produzido pelas crianças. O quanto se fica apreensivo, 

visto que todos são ensinados a proteger, porque “tudo pode machucar”, então melhor 

evitar; ainda bem que com o novo olhar, que o programa traz, percebe-se o quanto as 

crianças são capazes e o potencial que elas têm.  

Nesse contexto, ela mesma tem cuidado umas com as outras, correm riscos, 

podem até mesmo se ferirem levemente, mas tudo isso é encarado com naturalidade. 

Tão melhor o conhecimento que o pecado de fadar a criança a confinar-se e ficar 

estática, quietinha com intuito de protegê-la. 

Marques, Fernandes e Silva (2019, p. 2) afirmam que “brincar é um tema 

imprescindível quando o assunto é a educação infantil. Isso se deve, sem dúvida, ao 

reconhecimento da importância dessa linguagem na vida das crianças e ao papel que 

lhe vem sendo atribuído no contexto educacional”. Assim, como BARROS (2009, 

p.108), “o brincar é uma das atividades potencializadoras do desenvolvimento infantil. 

Dessa forma, deve ser tomado como um dos principais eixos para o desenvolvimento 

de suas relações, reflexões e prática social. 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

Ao falar em Educação Integral, deve-se tomar cuidado com esse termo, pois 

não é o mesmo que Educação de Tempo Integral. E assim como ARROYO (2013), 

pondera que é preciso saber diferenciar o significado de cada expressão para depois 

conectá-las. A Educação Integral está na ideia de ensino total, na concepção de Ser 
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Humano num todo, em todas as áreas de atuação: seja na cultura, nos valores, 

conhecimento, ética, identidade, memória, imaginação, enfim todas as dimensões da 

formação do Ser Humano que a educação deve atingir. 

A LDB (1996), em seu artigo segundo, explana a promoção da Educação 

Integral, ou seja, em sua totalidade, assegurando o pleno desenvolvimento do 

educando, e seu preparo enquanto cidadão. A BNCC vem amparada nessa lei 

também para reforçar o intuito de uma Educação Integral, visando à redução das 

diferenças e a equidade entre as pessoas. 

Quanto à Escola em Tempo Integral, ARROYO (1987) ressalta que “nas 

propostas mais recentes, quando a sensibilidade das camadas médias frente à 

violência urbana está à flor da pele, é fácil perceber que a escola na educação em 

tempo integral se contrapõe à violência social.” O que remete a uma questão de 

retirada das crianças carentes das ruas, do convívio com a violência e do acesso aos 

maus exemplos que venham influenciá-las. 

Outro fator importante, que é levado em consideração por ARROYO (1987), é 

referente a proposta de ensino integral, a degradação das famílias dos operários em 

face aos baixos salários e a precarização do trabalho, em que de forma muito 

frequente, tanto o pai quanto a mãe têm que trabalhar para garantir o sustento mínimo 

da família, deixando muitas vezes os filhos em segundo plano, infelizmente. Dito isso, 

pode-se verificar que o que o autor fala, vem ao encontro do programa “Mais 

Educação” do governo federal: 

 

Uma análise das desigualdades sociais, que relacione tanto os 
problemas de distribuição de renda quanto os contextos de privação 
de liberdades, é requerida para a construção da proposta de Educação 
Integral. Essa construção, no Brasil, é contemporânea aos esforços do 
Estado para ofertar políticas redistributivas de combate à pobreza. 
Nessa perspectiva, faz-se necessário um quadro conceitual mais 
amplo para que a pactuação de uma agenda pela qualidade da 
educação considere o valor das diferenças, segundo o pertencimento 
étnico, a consciência de gênero, a orientação sexual, as idades e as 
origens geográficas. (BRASIL, 2009, p.10) 

 
 
A Educação Integral certamente desempenha um papel significativo e 

imprescindível na formação humana (BRASIL, 2009), o que não se faz somente no 

espaço físico da escola, mas também na família e comunidade. Os estudantes sujeitos 
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às vivências, requerem atenção específica e planejamentos intencionais e abertura 

do espaço escolar. É preciso organizar um currículo que integre e promova os diversos 

campos do conhecimento e as dimensões formadoras. Para isso tem que se pensar 

em debates acerca desse assunto.  

 

Compreende-se, como função do presente texto, o desencadeamento 
de um debate nacional que instigue professores, estudantes, gestores, 
pais, mães, comunidades, profissionais de outras áreas e 
universidades para a construção de novos olhares em relação aos 
desafios, parafraseando Hannah Arendt, que a presença de novas 
gerações impõe a toda a sociedade humana. (BRASIL, 2009, p. 49) 

 

No CMEI investigado, teoricamente as turmas de Educação Infantil têm tempo 

integral, visto que as crianças iniciam no começo da manhã e só vão para casa ao 

final da tarde, e têm um currículo formatado em uma rotina de atividades e 

brincadeiras norteadas pela Base.  

Compreende-se que para o desenvolvimento integral da criança, é preciso de 

acordo com Morin (2000), desenvolver a “consciência de que o humano é, ao mesmo 

tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte da espécie” (Morin, 2000, p. 17), entender 

a relação entre indivíduo, parte da sociedade, e parte da espécie é fazer uma 

correlação de si e do entorno.  

 

A complexidade humana não poderia ser compreendida dissociada dos 
elementos que a constituem: todo desenvolvimento verdadeiramente humano 
significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das 
participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. 
(MORIN, 2000, p. 55) 

 

O ser humano em toda sua complexidade, não pode se desenvolver sozinho 

ou isoladamente, antes se desenvolve enquanto participa da comunidade, uma vez 

que pertencente à espécie está inserido a grupos humanos. À luz dessa tríade, 

entende-se o limiar do desenvolvimento pleno. 
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3. OS CONCEITOS DIDÁTICOS DO PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR (PCE) 

 

O Projeto Criativo Ecoformador (PCE) foi idealizado por Saturnino de la Torre, 

da Universidade de Barcelona (UB), Espanha, e Marlene Zwierewicz, do Centro 

Universitário Barriga Verde (UNIBAVE) e da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

(UNIARP), Brasil, no ano de 2009. Juntos, lançaram a metodologia dos Projetos 

Criativos Ecoformadores (PCE) na obra “Uma escola para o século XXI: Escolas 

Criativas e resiliência na educação” (2009). Segundo os autores, a criatividade é 

característica de um projeto bem elaborado, e esse precisa, para tanto, além de 

promover a criatividade, respeitar o protagonismo dos estudantes, estimular os novos 

conhecimentos e o diálogo em suas diversas formas de expressar-se e de ver o 

mundo. 

Nas palavras de Torre e Zwierewicz (2009, p.5), “de fato, um bom projeto já é 

por si criativo se respeita a iniciativa dos discentes, se promove a criatividade e a 

busca de alternativa fomenta o diálogo, a atitude de busca colaborativa, a capacidade 

expressiva em suas diversas manifestações”. Ainda nas palavras dos autores, o PCE 

é um referencial que nos desafia a reformular nosso pensar quanto à forma de ensino 

que se aprende, rever e refazer as práticas e estratégias, relacionando teoria, prática, 

criação de ação transformadora, promovendo a real participação das crianças, dando-

lhes autonomia e ensinando-lhes a colaborarem entre si. 

A função do professor também muda, quando muda sua mentalidade. Quando 

se conscientiza das intencionalidades que pretende alcançar, quanto aos 

planejamentos que pretende organizar de forma a promover o desenvolver das 

crianças, nas ações, relações e inovações. 

Assim, a transformação na direção de um sistema educacional que vise uma 

cultura de paz, que possa contribuir para mudanças significativas nas estruturas 

sociais, econômicas e culturais se apresentam como um desafio no século XXI, e a 

Ecoformação e a Transdisciplinaridade podem apresentar-se como possibilidade para 

este processo de mudança.” (TORRE; SILVA, 2015, p.3) 

Como o PCE é um projeto com olhar transdisciplinar e ecoformador (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009), o que o diferencia dos demais projetos é a preocupação em 

relacionar três elementos: 
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a) Cognição: é preciso construir e desenvolver saberes; 
b) Emoção: dimensão emocional que tornará a aprendizagem 
significativa e relevante; 
c) Ação: desenvolver em cada pessoa o reconhecimento de si mesmo 
como cidadão da Terra e gerar uma ação sustentável para com os 
outros e com o planeta. 

 

Em relação à cognição, pode-se citar Morin (2000, p. 86) que crê ser a forma 

como o conhecimento deve ser adquirido, e não apenas impostos, “a consciência do 

caráter incerto do ato cognitivo constitui a oportunidade de chegar ao conhecimento 

pertinente, o que pede exames, verificações e convergência dos indícios“.  

Dessa forma, faz-se necessário a pesquisa, a descoberta para chegar ao 

conhecimento. E para isso é preciso disponibilizar estratégias que assegurem essa 

busca pelo conhecimento, pela aquisição da descoberta. 

A emoção dá significado ao aprender, nesse sentido Morin (200, p. 20) “o 

desenvolvimento da inteligência é inseparável do mundo da afetividade, isto é, da 

curiosidade, da paixão, que, por sua vez, são a mola da pesquisa filosófica ou 

científica”. Ainda, afirma que no “eixo intelecto ↔ afeto e, de certa maneira, a 

capacidade de emoções é indispensável ao estabelecimento de comportamentos 

racionais”. Então, conclui-se que sem emoção não há significado e sem significado, 

não há razão. 

Quanto à ação, para Morin (2000, p. 85), diz que “a ação é decisão, escolha, 

mas é também uma aposta”. Nesse momento, cabe citar a geração de ações 

sustentáveis que possam proteger e cuidar do planeta, se reconhecendo como 

cidadão planetário e por consequência parte da natureza; apostar num ser humano 

responsável e consciente quanto sua condição de parte de um todo: a Terra. 

Trazendo assim, a transdisciplinaridade que é multidimensional, por isso requer 

uma educação que os caminhos apontem para essa multidimensionalidade. Nessas 

muitas dimensões que compõem o ser humano, reconhecer que o indivíduo faz parte 

de um todo e o todo faz parte do indivíduo. Morin (2000) explicita que: 

 

Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são 
multidimensionais: dessa forma, o ser humano é ao mesmo tempo biológico, 
psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões 
histórica, econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento pertinente deve 
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reconhecer esse caráter multidimensional e nele inserir estes dados: não 
apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das 
outras; (MORIN, 2000, p. 38) 

 
 

Assim sendo, o mundo carece de seres humanos que intervenham nele de 

maneira saudável e sustentável. Por isso, é fundamental uma atitude de abertura que 

possa unir, distinguir e reunir conhecimentos, ideias e pessoas. Nessa perspectiva, a 

“missão da educação para a era planetária é fortalecer as condições de possibilidade 

de emergência de uma sociedade composta por cidadãos protagonistas, conscientes 

e criticamente comprometidos com a construção de uma civilização planetária” 

(MORIN; CIURANA; MOTTA; 2003, p. 63). Também nessa perspectiva, indica 

SUANNO (2015, p.61) 

 

A transdisciplinaridade tem potencial inovador, por buscar romper com 
a fragmentação do conhecimento e por religar conhecimentos na 
busca por transcender as fronteiras do conhecimento disciplinar, 
valorizando, conforme Nicolescu (1999) àquilo que está entre as 
disciplinas, através das diferentes disciplinas e mais além de qualquer 
disciplina com a intencionalidade de compreender e transformar o 
mundo. 

 

Na Ecoformação, de acordo com TORRE (2009), é uma forma diferenciada de 

entender formação, mais sustentável e adaptável pensando não só no sujeito em si, 

mas em tudo ao seu redor. “O caráter de sustentabilidade somente é possível quando 

se estabelece relações entre todos os elementos humanos. A partir do enfoque da 

transdisciplinaridade entende-se como um olhar diferente da realidade e seus diversos 

níveis” (TORRE, 2009, p.25). 

Na Educação Infantil, a criatividade ganha forma, as crianças produzem, criam, 

inventam, encontram soluções por meio da criatividade. Nesse sentido, observa-se de 

acordo com TORRE (2003) que a criatividade pode mudar a criança na forma de ver 

as coisas, na forma de relacionar-se, e na atitude que a rodeia. “A criatividade não é 

somente um saber, senão também saber fazer e saber ser. Requer implicação e 

compromisso pessoal” (TORRE, 2003, p 24). A criatividade move as crianças, ela 

muda a forma de cada criança ver tudo em sua volta e a brincadeira é uma delas.  

Nesse contexto, a vinculação da escola na formação de um cidadão consciente 

de sua participação no mundo em que vive continua em pauta. A consciência 
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ecoformadora, transdisciplinar e criativa são suportes para ações, intervenções e 

transformações pessoais, sociais e planetárias baseadas na ética e na 

corresponsabilidade, na construção de um presente que interferirá, 

consideravelmente, na organização de dias melhores, mais generosos e agradáveis 

para as gerações futuras (SUANNO, 2014, p.180). 

Assim, de acordo com Souza (2019, p.28) “Consideramos que a brincadeira 

constitui um espaço de flexibilidade, inovação e criação, e por ser um espaço social, 

também confere uma convenção para aqueles que brincam”.   

Além disso, a criatividade também pode ser vista como um potencial humano a 

ser desenvolvido, observada nas palavras de Torre (2005) “A criatividade é o potencial 

humano de gerar ideias novas dentro de uma escala de valores e comunicá-las”. E na 

educação infantil ela se constrói, se desenvolve. 

Com isso, observa-se que o PCE não está voltado apenas para a criança e 

para a instituição de ensino, mas também para o mundo em que a criança vive: suas 

relações familiares, com a comunidade, com a escola. Assim, utilizando uma 

metodologia circular, com organizadores conceituais como o epítome, legitimação 

teórica, perguntas geradoras, metas e eixos norteadores, itinerários, coordenadas 

temporais, avaliação emergente e polinização descritos por Torre e Zwierewicz (2009, 

p.156-158, grifo nosso).  

No caso dessa pesquisa, utiliza-se os conceitos didáticos do PCE, como forma 

de maior aproximação dos objetivos, podendo ser compreendidos como definição a 

partir do quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Torre e Zwierewicz (2009, p. 156-157) assim explicam os conceitos didáticos do 
PCE:  

A consciência É um conceito nuclear da didática da complexidade e da transdisciplinaridade... 
A consciência é como luz que torna visível algo que não era. 

O caráter 
colaborativo 
dialogante 

Entre docentes e discentes, entre conteúdos curriculares, entre crenças e 
culturas, entre estratégias e avaliação, com especial atenção a intersubjetividade.  
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Sentir, pensar 
e vivenciar 

A conexão com a vida como ponto de partida e de chegada inspira motivações, 
exemplos, analogias e relação entre os conteúdos.  
 

Valores 
humanos e 
sociais 

Os valores se convertem em metas, em pontos de referência dos projetos que 
pretendem transcender meros conteúdos.  

Autonomia e 
criatividade 

São valores e competências que explícita ou implicitamente acompanham os 
Projetos Criativos Ecoformadores... oportunidade de colocar à prova sua 
imaginação, sua capacidade de inventar, de criar coisas originais, de enfrentar 
obstáculos e dificuldades.  

Currículo 
integrado 

Uma das grandes vantagens (com seus inconvenientes de lacunas conceituais) 
da aprendizagem por meio de Projetos Criativos Ecoformadores é que os 
conteúdos formativos se relacionam de forma espontânea e natural, como na 
vida, superando a reiterada fragmentação dos conhecimentos das disciplinas.  

Estratégias 
múltiplas e 
diversificadas 

Na idealização, estruturação, execução e apresentação de um projeto se 
consideram estratégias diversificadas.  

Avaliação 
polivalente, 
continuada, 
formadora 

Um projeto transdisciplinar e criativo requer um tipo de valorização e avaliação 
que vai além da simples comprovação de conteúdos. Sua avaliação se realiza 
por meio do desenvolvimento de perguntas, dos desafios superados e de novas 
inquietudes. Nessa direção, falamos de avaliação formadora porque todo 
processo de autoaprendizagem se constitui no maior referencial que a formação 
alcança. 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2020) 

 

3.1 PLANEJAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL É PRECISO? 

 

Planejar é essencial, tanto na vida pessoal quanto na profissional, seja na educação 

ou nas demais áreas. Fazer uso do planejamento na prática das atividades profissionais 

torna as aulas do docente que assim o faz, em aulas mais dinâmicas e atraentes, em que 

objetivos determinados ficam mais fáceis de serem alcançados. Na construção do 

planejamento o professor tem como checar mais precisamente as características de 

sua turma bem como suas dificuldades, para a partir desse ponto saber como passar 

os conteúdos disciplinares com maior êxito tanto para si como para a criança.  

Assim, iniciando o foco na criatividade de seus alunos, pois mesmo que a 

criança seja criativa no que quer que lhe seja proposto, se for bem planejado, 

certamente a criança trabalha essa construção de aprendizagem e conhecimento por 

si de forma mais efetiva e pertinente. 

Segundo a BNCC, é trabalho do educador entre outras tarefas, o planejar, ato que 

configura a intencionalidade da ação educativa. 

 

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, 
planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, 
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garantindo a pluralidade de situações que promovam o 
desenvolvimento pleno das crianças. (BRASIL, 2017, p.37) 

 

Dessa forma, a organização do planejamento escolar é um dos   

pontos essenciais para que a escola obtenha bons resultados de ensino. Sem 

planejamento, a equipe docente se dispersa, cada um realiza suas próprias atividades sem 

uma coordenação que integre esse trabalho aos objetivos pedagógicos da escola. Cuidar 

para que isso não ocorra é função do gestor e do coordenador pedagógico. 

Assim sendo, um bom planejamento inicia-se com uma Proposta Pedagógica 

também planejada e estudada. Construída coletivamente e que sirva de orientação, 

inspiração e referência para o planejamento. Pois orienta as ações da instituição e define 

as metas que a instituição pretende alcançar. Este deve ser planejado em conjunto com a 

equipe pedagógica e professores, sempre buscando sanar os problemas encontrados na 

comunidade escolar, conforme DCNEI, 2010: 

 

Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico é o plano 
orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende 
para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são 
educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a 
participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. 
(DCNEI, 2010, p. 13) 

 

Nesse sentido, o planejamento deve ser utilizado para nortear um caminho a 

ser percorrido para atingir objetivos traçados ou resolver alguma situação. Ele é um 

grande aliado, uma vez que por seu intermédio, o professor pode delinear suas ações 

para alcançar seus objetivos. Outro aspecto importante é que ele não deve ser um 

regulador das ações humanas, e sim uma ferramenta de promoção de autonomia, na 

tomada de decisões, nas resoluções de problemas e na escolha dos caminhos a 

serem percorridos partindo do senso comum até atingir as bases científicas. 

Assim, Souza e Duarte (2011) reafirmam a importância e a necessidade do 

professor direcionar-se pela intencionalidade da criação de procedimentos adequados 

com base nas especificidades da criança para o pleno desenvolvimento da mesma. 

Segundo as DCNEB, é necessário considerar que as linguagens se inter-

relacionam. Ou seja, não se pode usar as linguagens de modo isolado, mas sim de 

forma a interligá-las, pois se faz aprendizado de forma ampla. 
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Quando se volta para construir conhecimentos sobre diferentes 
aspectos do seu entorno, a criança elabora suas capacidades 
linguísticas e cognitivas envolvidas na explicação, argumentação e 
outras, ao mesmo tempo em que amplia seus conhecimentos sobre o 
mundo e registra suas descobertas pelo desenho ou mesmo por 
formas bem iniciais de registro escrito. Por esse motivo, ao planejar o 
trabalho, é importante não tomar as linguagens de modo isolado ou 
disciplinar, mas sim contextualizadas, a serviço de significativas 
aprendizagens. (BRASIL, 2013, p. 94)  

 

 

Para Oliveira, et al (2012, p. 44), os professores por muitas vezes, “tomam 

decisões isoladamente, agindo individualmente, ou conforme o costume, sem pensar 

que existem princípios e bons critérios para apoiar essa tarefa.” 

 Desse modo, faz-se importante “conhecer o grupo de crianças, seus 

interesses, seu desenvolvimento e grau de autonomia. (...) Além dos conhecimentos 

sobre as crianças, é fundamental ao professor considerar alguns princípios e 

referências que podem tornar o trabalho pedagógico mais engajado com um projeto 

de Educação Infantil brasileira e, sobretudo, com o projeto educativo de sua própria 

instituição. São eles:” 

 

Quadro 2 – O trabalho do professor na educação infantil (2012, p. 45) Oliveira, et al 
(adaptado) 

1. Atendimento às Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação infantil; 

2. A coerência e a articulação das experiências propostas às crianças; 

3. A inter-relação entre educar e cuidar na prática educativa; 

4. O papel da interação no desenvolvimento humano; 

5. A adequação das experiências do ponto de vista do avanço das crianças 

6. A inclusão de crianças com deficiências 

Fonte: organizado pela pesquisadora, inspirado no Trabalho do Professor na Educação Infantil (2012, 
p. 45) 

 
Portanto, planejar as experiências vivenciadas pelas crianças é sim 

fundamental para que as intenções educativas surtam aprendizagem e 

desenvolvimento. O planejamento é projetar o que está por vir. Ao planejar o professor 

toma decisões considerando suas concepções quanto à turma, às crianças de forma 

individual, material adequado para cada situação, tempo necessário, organização de 

espaço entre outros. 
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Tormena e Figueiredo (2010) propõem uma reflexão e uma ação 

conscientizadora da importância do planejamento na era da globalização, apontando 

a dificuldade dessa ação por parte dos professores diante da dinâmica globalizada. 

Assim, é importante que o professor vise a promoção da criatividade e o protagonismo 

das crianças.  

Para Vasconcellos (2000), visto da ótica educacional, o planejamento é um ato 

político-pedagógico, pois revela intenções. Segundo ele 

 

planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando às 
exigências de intencionalidade de colocação em ação, é um processo 
mental, de reflexão, de decisão, por sua vez, não uma reflexão 
qualquer, mas grávida de intenções na realidade (VASCONCELLOS, 
2000, p.43). 

 
 

O planejamento não deve “engessar” o conhecimento e a busca por soluções 

que a criança vai naturalmente buscar. Portanto, é necessário se ter cautela com a 

intencionalidade, para não “dar pronto” ou limitar a criança ao que se planejou, ao 

contrário, essa intencionalidade deve sugerir que a criança busque, pesquise e queira 

saber e descobrir, só ou em conjunto com seus colegas, o mundo que se apresenta 

diariamente e a todo o momento. 

Assim sendo, ao planejar o desenvolvimento integral das crianças de forma 

criativa e inovadora, é preciso basear-se nas observações e experiências vivenciadas 

em todos os espaços e ambientes do CMEI. É onde surge a profissionalidade do 

docente que leva a buscar estratégias educativas que vão para além de um currículo 

conteudista, conduzindo a um universo de possibilidades. 

Também é importante que a instituição de Educação Infantil tenha um Projeto 

Político Pedagógico bem definido, voltado para os anseios e necessidades da 

comunidade escolar em que está inserida. Numa ação voltada a ouvir as crianças e a 

comunidade escolar sobre a escola que querem, sonhos que têm, e a partir dessas 

falas, construir o PPP ideal para a realidade dessas crianças.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário abandonar as rotinas centradas no 

adulto, em apenas cuidar e viver momentos de quatro paredes e “enclausuramento”. 

Estipular nesse Projeto o favorecimento das oportunidades de ação e criação, 

promovendo o protagonismo no ensino aprendizagem. Assim, dando poder às 
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crianças nas tomadas de decisões e nas discussões do fazer cotidiano, conforme 

TIRIBA; BARROS: 

 

Devemos ouvir o que as crianças têm a dizer sobre os espaços 
escolares e procurar incorporar seus desejos e suas percepções, 
qualificando-os e tornando-os melhores para elas e para os demais 
membros da comunidade escolar. Nesse caminho, os pátios e toda a 
escola podem ser espaços de alegria, que instigam a descoberta e a 
experimentação e propiciam a construção de conhecimentos e o 
desenvolvimento humano. (TIRIBA; BARROS, 2018, p. 40) 

 

No parágrafo acima, talvez pareça forte ler “enclausurar”, mas é assim que as 

crianças se sentem em relação aos ambientes. Primeiro quando bebês, presos em 

seus berços, depois em salas limitadas de exploração, dando pistas para serem 

libertos de seus aprisionamentos, e darem vazão à sua liberdade física e de 

pensamento, atirando-se ao exercício de sua criatividade. Tiriba; Barros (2018) 

propõem escutar as mais diversas linguagens que as crianças expressam.  

 

É fundamental ouvir as crianças por meio de suas diversas linguagens, 
afinal são elas que vão de fato habitar o espaço escolar. Perguntar e, 
sobretudo observar onde, como, quando, com quem e com que 
materiais elas brincam levará a muitas pistas de como o espaço pode 
ser melhor aproveitado. As crianças podem (e desejam!) contribuir 
com a transformação ou desenho dos espaços escolares. Para isso, 
precisamos reconhecer e escutar suas outras formas de expressão 
que vão muito além da palavra, como os gestos, os grafismos, o 
brincar e também as narrativas orais e escritas. (TIRIBA; BARROS, 
2018, p. 38) 

 

A promoção do desenvolvimento integral da criança passa pelo andar descalça, 

subir em árvores, rolar na grama, mexer com terra e/ou areia, cheirar flores e plantas, 

sentir texturas das coisas da natureza e daquelas criadas por elas.  

Enfim, para brincar e explorar não tem idade, especialmente na educação 

infantil.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresenta-se os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, classificando primeiramente a 

modalidade da pesquisa, na sequência apresenta-se o cenário, sujeitos, contextos de 

observação e os instrumentos de coleta de dados. 

 

4.1 MODALIDADE DA PESQUISA 

 

Para atender o objetivo dessa pesquisa apresenta-se brincadeiras como 

estratégias educativas para educação infantil pautado nos direitos de aprendizagem 

da criança, bem como nos objetivos de aprendizagem de acordo com os campos de 

experiência preconizados pela BNCC e nas contribuições dos conceitos didáticos do 

PCE, utiliza-se a pesquisa em relação à natureza do tipo qualitativa e quanto ao 

procedimento, bibliográfica on-line. 

A pesquisa bibliográfica fez parte desse estudo, corroborando com Vergara 

(1998, p. 46) quando ele diz que “é o estudo sistematizado desenvolvido com base 

em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, (...)”.  

Gil (2010, p.29, grifo nosso) conceitua pesquisa bibliográfica da seguinte forma: 

 

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 
publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 
material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e 
anais de eventos científicos. Todavia, em virtude da disseminação de 
novos formatos de informação, estas pesquisas passaram a incluir 
outros tipos de fontes, como discos, fitas magnéticas, CDs, bem como 
o material disponibilizado pela Internet.  
 
 

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica serve como fonte de pesquisa, utilizando-

se de material elaborado por outros autores, interligando-os com a parte prática do 

trabalho. Para Fonseca (2002)  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
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permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas 
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 
2002, p. 32, grifo nosso). 

 
 
A abordagem qualitativa norteia o processo de análise das práticas atuais e 

suas necessidades, bem como a eficácia dos procedimentos planejados para sua 

realização e sobre a transformação delas. Marconi e Lakatos (2011, p. 269) 

descrevem que  

 

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar 
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise 
dos 20 dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e 
interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 

 
 

No processo de pesquisa qualitativa interpreta-se fenômenos e é atribuído 

significados sem requerer o uso de técnicas e métodos estatísticos. O ambiente 

natural é a fonte para o pesquisador realizar a coleta de dados e analisar de forma 

indutiva. 

É importante destacar que se entende pesquisa como um processo, no qual o 

pesquisador tem "uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define 

um processo intrinsecamente inacabado e permanente", pois realiza uma atividade de 

aproximações sucessivas da realidade, sendo que esta apresenta "uma carga 

histórica" e reflete posições frente à realidade (MINAYO, 1994, p.23). Desse modo, ao 

considerar a pesquisa qualitativa, todo objeto de estudo apresenta especificidades, 

pois ele: 

 

a) é histórico – está localizado temporalmente, podendo ser 
transformado; 
b) possui consciência histórica – não é apenas o pesquisador que lhe 
atribui sentido, mas a totalidade dos homens, na medida em que se 
relaciona em sociedade, e confere significados e intencionalidades a 
suas ações e construções teóricas; 
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c) apresenta uma identidade com o sujeito – ao propor investigar as 
relações humanas, de uma maneira ou de outra, o pesquisador 
identifica-se com ele; 
d) é intrínseca e extrinsecamente ideológico porque "veicula 
interesses e visões de mundo historicamente construídas e se 
submete e resiste aos limites dados pelos esquemas de dominação 
vigentes" (MINAYO, 1994, p. 21); 
e) é essencialmente qualitativo já que a realidade social é mais rica do 
que as teorizações e os estudos empreendidos sobre ela, porém isso 
não exclui o uso de dados quantitativos (MINAYO, 1994). 

 
 
Considera-se, portanto, que o processo de pesquisa se constitui em uma 

atividade científica básica que através da indagação e (re)construção da realidade, 

alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade. Assim como vincula 

pensamento e ação já que "nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver 

sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática" (MINAYO, 2001, p. 17). 

Quanto ao produto educacional dessa pesquisa de agrupar brincadeiras como 

estratégias educativas para o desenvolvimento integral na educação infantil, 

compiladas dos sites IPA-Brasil e Território do Brincar, paralelamente aos direitos de 

aprendizagem da criança, bem como nos objetivos de aprendizagem de acordo com 

os campos de experiência preconizados pela BNCC e aos conceitos didáticos do PCE, 

apresenta como resultado final da compilação, análise dos dados fundamentada um 

produto educacional que venha a contribuir com uma educação infantil inovadora, 

criativa e transformadora.  

Ostermann e Rezende (2009, p. 71) sugerem que se invista em produtos que 

não apenas contemplem a eficiência de um método de ensinar dado conteúdo, mas 

que 

[...] envolvam uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo 
professor em uma dada realidade escolar e que levaria ao 
desenvolvimento de atividades curriculares alternativas [...] que 
exigissem a reflexão sobre as finalidades e o significado da educação 
em ciências na contemporaneidade. 
 
 
 

 Dessa forma, compreende-se que a elaboração de um produto educacional 

deva ir ao encontro de uma teoria que se relacione com a prática e ao mesmo tempo, 

uma prática que se relacione com a teoria. Ao aproximar esses dois elementos, pode-

se compreender sua lógica complementária e interdependente.  
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4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Como instrumento para coleta de dados utilizou-se o quadro 3, que serviu de 

matriz para a análise e interpretação dos resultados. Espera-se mostrar de forma 

prática e investigativa como as crianças brincam, como direcionam seus interesses, 

como determinam suas escolhas, de tal forma, compreender a criança enquanto 

sujeito da construção de seu desenvolvimento e aquisição de conhecimento. 

Para o levantamento de dados, utilizou-se o roteiro de observação direta para 

melhor identificar estratégias que favorecem o desenvolvimento integral da criança, 

coletadas por meio do caderno de planejamento, das práticas educativas das 

professoras do CMEI investigado e nos sites IPA-Brasil | Rede Brincar e Território do 

Brincar.  

A escolha dos portais IPA-Brasil | Rede Brincar e Território do Brincar, deu-se 

porque entende-se que o brincar como impulsionador do desenvolvimento integral da 

criança, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da criança (1989), os RCNEI 

(1991), as DCNEI (2009), a BNCC (2017). A partir desse entendimento, buscou-se por 

portais que abordassem o brincar como direito fundamental da criança.  

Nessa busca, foram encontrados dois sites que mais chamaram atenção, 

justamente por ir ao encontro do objetivo dessa pesquisa. Mais abaixo, apresenta-se 

um parâmetro de cada um deles para uma melhor compreensão. 

 

Quadro 3 -  Verificação do desenvolvimento integral da criança evidenciados no caderno de 
planejamento, as práticas educativas das professoras do CMEI investigado e nos sites IPA-
Brasil e Território do Brincar 

UNIDADE DE 
ANÁLISE 

PCE (2009) 
(Conceitos Didáticos) 

BNCC (2017) 
(Direitos de 

Aprendizagem ) 

CATEGORIAS 

• Caderno de 
Planejamento 
 

• Prática 
pedagógica 

 

• IPA-Brasil 
 

• Território do 
Brincar 

▪ Consciência;  
▪ Caráter colaborativo e 

dialogante; 
▪ Sentipensar e vivenciar;  
▪ Valores humanos e 

sociais;  
▪ Autonomia e criatividade;  
▪ Currículo integrado; 
▪ Estratégias múltiplas e 

diversificadas; 
▪ Avaliação polivalente e 

ecoformadora 

▪ Conviver; 
▪ Brincar; 
▪ Participar; 
▪ Explorar; 
▪ Expressar; 
▪ Conhecer-se 

Desenvolvimento 
Integral 
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Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019) 

 
O quadro 3, mostra as unidades de análise: cadernos planejamento, a prática 

pedagógica, os sites IPA-Brasil e Território Brincar. À frente, nessa pesquisa 

apresenta-se essa análise. Nessa análise, fora exposto alguns dos conceitos didáticos 

do PCE que se mostraram relevantes para a ação evidenciada, bem como os direitos 

de aprendizagem que parecem estar garantidos nestes. O motivo pelo qual usou-se 

esse instrumento é para observar a correlação entre eles, o que leva a perceber que 

estavam explícitos na estratégia analisada. 

Marconi e Lakatos (2011, p. 275), definem observação da seguinte forma  

 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 
informações utilizando os sentidos na obtenção de determinados 
aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas 
também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar. 

 

 

4.3 CENÁRIO DE INVESTIGAÇÃO E SUJEITOS 

 

O Centro Municipal de Educação Infantil Marinei Aparecida Lopes está situado 

na rua Eloe Henrique Formighieri, Bairro Nossa Senhora Salete, Município de 

Caçador-SC. Trabalham nesse CMEI 32 (trinta e dois) professores, atendendo as 

seguintes turmas; 01 (um) Berçário I, com crianças de 0 a 1 ano de idade, 02 (dois) 

Berçário II, com crianças de 1 a 2 ano de idade, 03 (três) Maternal I, com crianças de 

2 a 3 anos de idade e 02 (dois) Maternal II, atendendo crianças de 3 a 4 anos de idade.  

A população que participou da pesquisa, partilhando seus cadernos de 

planejamento, bem como apresentando suas práticas educativas, foi constituído por 

11 (onze) professoras que atuam nas 03 (três) turmas de Maternal I. Todas pedagogas 

ou em formação superior e fazem parte do quadro efetivo da Rede Municipal de 

Ensino. 

 

4.4 TRATAMENTO DOS DADOS 
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Apresenta-se na sequência o Quadro 4 que relaciona a questão da pesquisa 

ao objetivo geral e aos específicos. No quadro também são apresentadas as 

categorias de análise. 

 

Quadro 4- Matriz para a análise e interpretação dos resultados 

Q
U

E
S

T
Ã

O
 

D
A

 

P
E

S
Q

U
IS

A
 Quais contribuições dos conceitos didáticos do PCE para o desenvolvimento 

integral da criança em um Centro Municipal de Educação Infantil da Rede de 
Ensino de Caçador-SC?  
 
 

O
B

J
E

T
IV

O
 

G
E

R
A

L
 

Apresentar brincadeiras como estratégias educativas para educação infantil 
pautado nos direitos de aprendizagem da criança, bem como nos objetivos de 
aprendizagem de acordo com os campos de experiência preconizados pela 
BNCC e nas contribuições dos conceitos didáticos do PCE. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 1
 Levantamento bibliográfico sobre o desenvolvimento integral da criança na 

educação infantil, descritos nos documentos oficiais que regem a educação 
brasileira; 
 
Categoria de análise: desenvolvimento integral.  
 
Instrumentos: roteiro de observação. 

O
B

J
E

T
IV

O
 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
O

 2
 

Coletar nos sites, International Play Association – IPA-Brasil | Rede Brincar e 
Território do Brincar, diferentes brincadeiras como estratégias educativas que 
promovam o desenvolvimento integral como direito da criança e 
espontaneidade do brincar;  
 
Categoria de análise: estratégias educativas; desenvolvimento integral. 
 
Instrumentos: roteiro de observação, fotos e diário de campo da 
pesquisadora. 

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 

3
 

Identificar brincadeiras como estratégias educativas que evidenciam o 
desenvolvimento integral da criança, descritos no caderno de planejamento e 
evidenciados na prática educativas das professoras de Maternal I; 
 
Categoria de análise: brincadeiras; direito da criança e espontaneidade do 
brincar.  
 
Instrumentos e fontes de coleta de dados: roteiro de observação, caderno 
de planejamento, prática educativa, sites https://www.ipabrasil.org/ 
ehttps://territoriodobrincar.com.br/ 

P
ro

d
u

to
 

E
d

u
c
a
c

io
n

a
l Agrupar brincadeiras como estratégias educativas para o desenvolvimento 

integral na educação infantil, compiladas dos sites IPA-Brasil e Território do 
Brincar, paralelamente aos direitos de aprendizagem da criança, bem como 
nos objetivos de aprendizagem de acordo com os campos de experiência 
preconizados pela BNCC e aos conceitos didáticos do PCE. 

Fonte: adaptado de Gaskell (2013) 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

https://www.ipabrasil.org/
https://territoriodobrincar.com.br/
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Nesse capítulo, apresenta-se a análise da coleta de dados a partir de 

instrumento de observação direta, do planejamento e das práticas educativas das 

professoras das turmas de Maternal I do CMEI investigado.  

Para análise e reflexão dos dados, foram utilizados os documentos oficiais e os 

Conceitos Didáticos do PCE.  

O objetivo específico é identificar brincadeiras como estratégias educativas que 

evidenciam o desenvolvimento integral da criança, descritos no caderno de 

planejamento e evidenciados na prática educativas das professoras de Maternal I, 

foram respondidos a partir dessa análise, visando fundamentar o instrumento 

norteador. 

Como forma de preservar a identidade das professoras que partilharam seus 

cadernos de planejamento, bem como, acordaram que sua prática fosse observada, 

utiliza-se os pseudônimos para as turmas e as professoras que trabalham nos período 

matutino e vespertino, como forma de resguardar a identidade dos participantes, além 

da questão ética envolvida na pesquisa.  

 

Quadro 5 – Nomenclatura de Turmas dos Maternais I 

Período Turma Flor Turma Bichos Turma Céu 

Matutino Margarida Besouro Nuvem 

Vespertino Cravo Borboleta Estrela 

Fonte: elaborado pela pesquisadora (2019) 

 

5.1 QUANTO AO CADERNO DE PLANEJAMENTO 

 

No dia a dia da creche, as professoras ficam bastante atentas quanto à 

segurança física e asseio das crianças. O desenvolvimento integral fica em segundo 

plano ou à mercê, não por intencionalidade, mas devido às profissionais ainda não 

terem emergido a “luz” da consciência de que o desenvolvimento integral é primordial. 

Nos cadernos de planejamento encontrou-se a intencionalidade em garantir atividades 

variadas durante o período, não sendo possível, porém, verificar se no período 

anterior as crianças já haviam passado pela mesma atividade proposta, correndo o 

risco assim das professoras repetirem uma atividade que já havia sido realizada, o 
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que se torna para a criança pouco atrativo e desinteressante. Todas as professoras 

iniciam os cadernos indicando os campos de experiências que serão abordados. Em 

nenhum deles foi encontrado evidência dos direitos de aprendizagem, nem mesmo 

quanto aos conceitos didáticos do PCE.  

É possível verificar que existe uma sequência lógica seguida por todas as 

professoras, na forma de organização dos cadernos de planejamento. Traçam o 

Projeto ou tema principal; Os Campos de Experiências e Objetivos de Aprendizagem 

(BNCC, 2018); Experiências possíveis (AMARP, 2016); desenvolvimento diário e 

avaliação. 

A seguir, apresenta-se como é organizado o planejamento por cada uma das 

Turmas, com as atividades propostas e avaliações. 

 

TURMA FLOR 

 

Na turma Flor, a Margarida (matutino) não utiliza caderno, faz os combinados 

de forma oral entre professoras e crianças. As professoras desenvolvem de forma 

espontânea, conforme a necessidade ou desejo do dia. 

Nessa situação em especial, o fato de não haver uma pré-organização quanto 

ao que deve ser oferecido às crianças, explicita uma forma pouco convencional de 

ministrar aprendizado. Um dos documentos que aponta a elaboração do planejamento 

é a BNCC (2018), dizendo que é parte das atribuições do professor planejar. Não 

apenas pela citação descrita nesse documento, que se deve planejar, mas sim porque 

com essa prática, acredita-se que se pode tornar as aulas mais significativas para as 

crianças.  

Nesse contexto, longe de censuras, deseja-se apenas expressar que se 

entende como necessário planejar, ao contrário de simplesmente deixar as aulas 

transcorrerem de forma a acontecer aleatoriamente e sem sequencialidade, não 

havendo uma linha de seguimento para o progresso do aprendizado e apropriação do 

conhecimento. Nesse sentido ainda, citamos Vasconcellos (2000) que defende que é 

preciso realizar uma intervenção, em que o planejar demanda reflexão e decisão com 

base na realidade.  
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Assim, Barros (2009, p. 65) descreve que “o destaque para o suporte na 

elaboração de um plano de trabalho com as crianças remete a pensar no espaço 

físico, uma vez que sua organização reflete a concepção de criança envolvida”. 

Ainda na turma Flor, a Cravo (vespertino) evidencia na Figura 7, uma 

metodologia organizada em projetos. Descreve os campos de Experiência e Objetivos 

que creem ser pertinentes ao proposto no projeto. A avaliação se dá semanalmente, 

com intuito de expor se o proposto foi aceito e proveitoso, como na Figura 8. 

 

Figura 7 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 

criança – Turma Flor - Margarida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pesquisadora (2019) 

Nesse contexto, é importante criar situações, nas quais as crianças possam 

brincar e interagir com os colegas, como jogos em que as crianças convivam com 

situações que precisem respeitar regras, BNCC (2017, p.7). 
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As atividades criativas são aquelas que propiciam uma experiência de 
inteireza, de plenitude, algo em que o sujeito está envolvido por inteiro 
em sua multidimensionalidade e que exige certa flexibilidade estrutural 
de pensamento, de ação, de fluência cognitiva, espiritual, psicológica 
ao lidar com um objeto ou ao vivenciar determinado processo. 
(MORAES, 2015, p. 171-172). 

 

Figura 8 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 

criança – Turma Flor - Margarida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pesquisadora (2019) 

 

 

TURMA BICHOS 

 

Na turma Bichos, a Besouro (matutino) não apresenta plano diário de aula, 

estipulando um tema e planejando quanto ao mesmo numa vigência de período pré-

estipulada. Desenvolvem as atividades diárias de forma espontânea de acordo com a 

intencionalidade que descrevem para o período, deixando espaço para avaliação 

quando finaliza o período como se vê na Figura 9 e 10. 
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Figura 9 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 
criança – Turma Bichos - Besouro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo pesquisadora (2019) 
 
 
É necessário salientar que a brincadeira descrita no planejamento, a qual 

demonstra os princípios da criatividade como parte indispensável para o 

desenvolvimento, por meio do qual, “[...] a ecoformação como expressão do olhar 

transdisciplinar oferece uma visão dinâmica, interativa e ecossistêmica da educação, 

contemplando o educando como parte de um todo social e natural [...].” (TORRE 2008, 

p. 43). Mas em contrapartida, chama atenção a confecção do Pintinho Amarelinho, 

momento de colagem que remete a atividade de mesa, que leva a criança a reproduzir 

de forma estereotipada, limitando a criatividade. 
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Figura 10 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 
criança – Turma Bichos - Besouro 
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Fonte: acervo pesquisadora (2019) 
 

Quanto à avaliação, a “dificuldade de concentração”, dirige o pensamento à 

escola tradicional, onde a criança deveria ficar quieta, física e verbalmente, apenas 

ouvindo até que lhe fosse permitido se manifestar ou se mover. Isso se erradia através 

dos tempos, e mesmo que haja capacitações e congressos que abordem o quão 

engessa o ensino e mina o desenvolvimento, essa prática de estática, ainda se mescla 

na forma de trabalho com as crianças. Nesse contexto, cabe lembrar Torre (2008, p. 

71) “infância é um período da vida em que criatividade, jogo, descobrimento, 

imaginação, espontaneidade se inter-relacionam.”  

Assim, ainda na turma Bichos, a Borboleta (vespertino) inicia indicando os 

Campos de Experiência e Objetivos (BNCC, 2018) a serem abordados no período que 

se propõe o tema ou projeto e Experiências possíveis (AMARP, 2016). A Borboleta 

evidencia (Figuras 11 e 12) ainda na rotina diária, descrevendo o que segue 

diariamente: despertar, higiene, primeiro lanche, chamada, calendário, tempo hoje, 

quantos somos, segundo lanche, escovação e entrega.  
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Figura 11 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 
criança – Turma Bichos - Borboleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: acervo pesquisadora (2019) 

 
 

Na sequência, relata o que pretende para o dia, descrevendo o que vai realizar 

com as crianças. No sentido do objetivo desse trabalho, verifica-se que para o 

desenvolvimento integral da criança, está garantido, mesmo que de forma parcial, o 

direito de brincar em alguns momentos, porém não sem ter momentos de atividades 

dirigidas ou de mesa. MARQUES; FERNANDES; SILVA, 2019 afirmam que 

 

“brincar é um tema imprescindível quando o assunto é a educação 
infantil. Isto se deve, sem dúvida, ao reconhecimento da importância 
dessa linguagem na vida das crianças e ao papel que lhe vem sendo 
atribuído no contexto educacional”. MARQUES; FERNANDES; SILVA, 
2019, p. 2) 
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Figura 12 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 
criança – Turma Bichos - Borboleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: acervo pesquisadora (2019) 

 
Nesse plano diário de aula, nota-se uma repetição de atividades, fora a rotina. 

Observa-se uma preocupação em apresentar trabalhos e atividades que possam ser 

expostas ou apresentadas para terceiros: pais/comunidade; possivelmente para 

garantir que a criança está tendo “conteúdo” e aprendizado. Isso como que numa 

forma de aprovação dos adultos que desejam ver algo palpável para deduzir assim 

que houve ensino, mais uma vez não ouvindo a criança ou dando-lhe a possibilidade 

de expressão, novamente quebrando o desenvolvimento integral. 

 
 

TURMA CÉU 
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Na turma Céu, no período da Nuvem (matutino) evidencia-se que descreve 

diariamente os Campos de Experiências com Objetivos de Aprendizagem de acordo 

com a BNCC (2018) a serem trabalhados, as Experiências de acordo com a AMARP 

(2016) e atividades propostas para realização, observado na Figura 13. Conforme as 

DCNEI “as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira [...].” (BRASIL, 

2009a, p. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 

criança – Turma Céu - Nuvem 
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Fonte: acervo pesquisadora (2019) 

 

Nas atividades, no dia em questão, realizaram um pequeno circuito com os 

brinquedos de plástico do pátio concretado (escorrega, cavalinho, túnel) bancos e 

colchonetes, em que as crianças deveriam seguir uma sequência entre os mesmos. 

Na sequência, houve um momento de história, seguido de brincadeiras de 

roda. Após a atividade consistiu em mesa, onde havia à disposição: lápis de cor e 

massinhas. As crianças, na grande maioria, optaram pela massinha. Não havendo 

tempo hábil para os blocos nesse dia.  

E por fim, na turma Céu, a Estrela (vespertino) segue o mesmo princípio 

estabelecido nas outras Duplas, como pode-se ver na Figura 14 e 15, organizando o 

planejamento, expondo o Campos de Experiências, os Objetivos de Aprendizagem 

(BNCC, 2018) e as possíveis Experiências a serem vivenciadas, bem como a 

descrição das atividades propostas a serem realizadas. 

 
Figura 14 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 

criança – Turma Céu - Estrela 
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Fonte: acervo 
pesquisadora 

(2019) 
Pode- se 

observar que nesse planejamento, que segue a sequência dos demais, destaca-se 

pela quantidade de objetos e experiências possíveis que são selecionadas para o 

planejamento. Há uma preocupação em “não deixar escapar” nenhum deles que 

possa ter relação com o tema. É sabido que os campos de Experiência conversam 

entre si e não há como separá-los, antes, um está interligado ao outro, sendo essa 

lógica que motivou a Estrela a descrever os mesmos. Todavia, entende-se que é 

preciso se ater ao desenvolvimento da criança de forma real, não só de maneira 

teórica. 

 

Figura 15 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 
criança – Turma Céu - Estrela 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo pesquisadora (2019) 
 

Quanto às atividades, pode-se verificar que descrevem de forma clara o que 

desenvolvem como mostra a Figura 16, na qual há atividades propostas descritas, 

bem como a avaliação do ocorrido no dia. Nesse caso as crianças, após primeiro 

lanche, foram brincar na grama com bolas e com materiais dispostos para sua 

criatividade e criação. Tudo isso entre outras atividades propostas a realizar no 

decorrer da tarde. 

 

Figura 16 - Evidências do planejamento pedagógico acerca do desenvolvimento integral da 
criança – Turma Céu – Estrela 
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Fonte: acervo pesquisadora (2019) 
 

Nessa análise, nota-se que há uma variedade ampla de atividades a serem 

realizadas durante o período: bolas, jogos de encaixe, pneus, motocas, leitura. Tanta 

atividade acaba por saturar e desestimular a criança, que muitas vezes já as realizou 

no período anterior e acaba se repetindo, como se no contraturno a turma mudasse 

ou as crianças fossem outras. Faz-se necessário que se comunique e realize essa 

mediação do que será trabalhado para não arriscar na repetição, e trabalhar de forma 

continuada entre os períodos, mais uma vez, tendo como evidência a criança e seu 

desenvolvimento. 
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Além disso, verifica-se a falta de interação entre as professoras da turma e 

entre as turmas quanto aos planejamentos. Esse talvez seja um dos maiores desafios 

encontrados no cenário investigado, pois as únicas ligações de interação encontradas 

foram no momento em que trocam de professoras no período e o caderno de 

comunicados, no qual relatam ocorrências da sala. 

Convém salientar, a necessidade de pensar e colocar a criança como centro 

do desenvolvimento e aprendizado as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 86) apontam que  

 
A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas 
cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos 
e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos 
quais se insere. Nessas condições ela faz amizades, brinca com água 
ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, observa, conversa, 
experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas 
identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura. 

 

Assim, planejar demanda tempo e reflexão quanto à intencionalidade, pois 

pode-se orientar as ideias e organizar a prática para o desenvolvimento pleno das 

crianças. Entendendo que isso é de fundamental importância para que se tenha êxito 

no proposto. 

 

 

 

5.2 QUANTO À PRÁTICA EDUCATIVA EVIDENCIADA 

 

Quanto à prática, nas observações em sala, notou-se que as crianças agem 

livremente quase que em todos os momentos, entretanto, com rotatividade de 

brinquedos e materiais que as professoras disponibilizaram. Um exemplo observado 

foi na brincadeira com pecinhas de encaixe, utensílios de cozinha, bonecas, carrinhos, 

entre outros. Assim, num momento fizeram uso das peças de encaixe, após uns 20 

minutos aproximadamente, guardaram esses brinquedos e pegaram outros, como 

bonecas e carrinhos, seguindo momentos com estes por mais uns 30 minutos, por 
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vezes pouco menos ou mais tempo. Guardaram os brinquedos e seguiram para outra 

atividade brincante: outros brinquedos ou horário de área externa; ou dirigida: histórias 

contadas, músicas, pintura e outros até o fim do dia. 

Nos momentos fora de sala, há uma planilha de horários na creche para as 

turmas fazerem uso dos espaços. São tempos de aproximadamente 45 minutos por 

turma, as quais utilizam o parquinho na grama ou o pátio concretado.  

Dessa forma, quando em momentos no pátio concretado, as crianças brincam 

em brinquedos do parque de plástico: escorrega, gangorra, gira-gira, cavalinho, pula-

pula, motocas e casinha. Algumas professoras optam por levar junto caixas de 

brinquedos com carrinhos, bonecas, panos, entre outros.  

Já, quando em momentos em parquinho na grama, as crianças correm pelo 

ambiente livremente pelos espaços, usam todos os brinquedos, mas com alguma 

limitação de distância e de alcance. À exemplo dessa atitude, foi o acesso à parede 

de pneus, em que se observou que as crianças são desestimuladas a empreender a 

escalada do brinquedo, sob discurso que poderá cair e se machucar. Mais uma vez, 

presenciou-se o receio quanto à integridade física da criança, que se torna sempre 

um obstáculo para o desenvolvimento e exploração. 

Além desses ambientes, há também o espaço de pintura, onde as crianças 

podem pintar na parede, para esse apenas se pede que agende a utilização. Mas não 

há muita procura pelo local, apesar de ser um ambiente que as crianças gostam muito 

de utilizar. 

Quanto à estrutura, todas as salas dispõem de sacada cercada, geralmente 

compartilhada por duas salas. O uso desse local é facultativo a cada dupla de 

professoras, que escolhem como usá-lo. 

 

Devemos ouvir o que as crianças têm a dizer sobre os espaços escolares e 
procurar incorporar seus desejos e suas percepções, qualificando-os e 
tornando-os melhores para elas e para os demais membros da comunidade 
escolar. Nesse caminho, os pátios e toda a escola podem ser espaços de 
alegria, que instigam a descoberta e a experimentação e propiciam a 
construção de conhecimentos e o desenvolvimento humano. (TIRIBA; 
BARROS, 2018, p. 40) 

 

Nessa perspectiva, ao explorar o ambiente e a natureza, percebe-se que as 

crianças podem ver muito além do que a expectativa, num exemplo, durante o 
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momento livre e de observação da natureza no entorno da creche, um menino 

encontrou o que de certa forma estava escondido. “Não basta conhecer para saber, é 

preciso dar vida, experimentar, sentir [...].” (TORRE; ZWIEREWICZK, 2009, p. 67). 

Naquele momento o menino descobriu um mundo todo para um ser minúsculo, 

um pequeno besouro no girassol. Esse encontro despertou sua curiosidade para com 

o ser que ali estava, que maravilha poder conhecer que há uma vida, mesmo que seja 

apenas um inseto, dentro da vida dessa flor. Em seguida, chamou as professoras e 

alguns colegas para observar, admirar e, assim como ele, maravilhar-se com sua 

recente descoberta. Conforme TORRE; ZWIEREWICZK, 2009, “A consciência é um 

conceito nuclear da didática da complexidade e da transdisciplinaridade. A 

consciência é como luz que torna visível algo que não era”. (p. 156). 

Além disso, notou-se o cuidado para não se aproximar muito do animal e em 

não permitir que os colegas se aproximassem com seus dedos. Não por receio de ser 

afetado pelo inseto, mas sim em permitir que a criatura ficasse à salvo, ou seja, o 

respeito à vida.  “Sentipensar e vivenciar. A conexão com a vida como ponto de partida 

e de chegada inspira motivações, exemplos, analogias e relação entre os conteúdos”. 

(TORRE; ZWIEREWICZK, 2009, p. 156). 

A Diretriz Curricular Nacional (2013), diz que é preciso de momentos assim, 

que proporcionem condições para as crianças explorarem o ambiente das mais 

variadas formas que a elas surgirem: 

 
Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições para as crianças 
explorarem o ambiente de diferentes maneiras (manipulando materiais da 
natureza ou objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou situações, 
fazendo perguntas etc) e construírem sentidos pessoais e significados 
coletivos, à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando 
de um modo singular das formas culturais de agir, sentir e pensar. Isso requer 
do professor ter sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança, e 
assegurar atenção especial conforme as necessidades que identifica nas 
crianças. (BRASIL, 2013, p. 89) 

 
 

Figura 17 - Conexão com a Natureza 
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Fonte: acervo da pesquisadora (2019) 
 

Portanto, nos espaços da escola é possível pesquisar, analisar e apreciar a 

natureza. A criança, explorando o ambiente vai conhecendo-o, descobrindo suas 

características, construindo memórias por meio de emoções. Como no caso acima, 

em que certamente toda vez que se lhe apresentar um girassol ou uma joaninha, 

supõe-se que o menino revisitará em sua memória esse dia, em que descobriu e se 

encantou com a grande descoberta, fazendo dela compartilhamento com seus 

colegas e professoras. Conexões de cor, cheiro, sensações, imagens e sentimentos 

que o acompanharão ao longo de seu desenvolvimento.  

Desse modo, ao valorizar estar em ambientes abertos e possíveis de 

exploração e descobertas, é proporcionar à criança transdisciplinaridade, pois é assim 

que se aprende sobre o mundo e onde se vê, e vê os outros como parte desse mundo, 

e como tal responsável por ele. Como pode-se observar nesse trecho: 

 
Este ambiente dá lugar à criação de diferentes experiências artísticas, à 
exploração de distintas linguagens da arte, à pesquisa e ao levantamento de 
hipóteses sobre temas de interesse da comunidade escolar. Estas 
intervenções podem ser criadas articulando o brincar com diferentes 
linguagens, sem esquecer da dimensão pedagógica do espaço, por meio do 
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qual podemos permitir que as crianças que vivem em São Paulo — uma 
megalópole muitas vezes cinzenta, ruidosa e hostil — tenham à sua 
disposição ambientes belos e propícios para viver múltiplas experiências com 
as artes, com o tempo, com a natureza, com os jogos, com o brincar, com a 
fantasia, com a imaginação. (Apostila do brincar, 2006, p. 45) 

 
 

Nesse contexto, pode-se afirmar que foram estimulados a descoberta, o 

conhecimento científico, o levantamento de hipóteses, a observação das 

características e das especificidades do objeto explorado, bem como o 

compartilhamento dessa experiência e a formação de consciência de si e de mundo. 

 
 

Figura 18 - Contemplação e Descoberta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo da pesquisadora (2019) 
 

 

Noutra experiência, fora proposto brincar livremente para aproveitar um dia de 

sol. As crianças escolheram o que levar para brincar no espaço. Optaram em grupo 

pela corda, grampos de roupas, tapetes, bacia de banho, sucatas e retalhos de 

tecidos. Com os materiais dispostos, começaram a se organizar na montagem de um 

varal para secar roupas. Uma criança puxava numa ponta e outra na extremidade 

oposta, levaram um tempo estudando como fariam para que a corda ficasse esticada, 

por fim, conseguiram dar um nó e prender. Outras colocaram a bacia num determinado 
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local e dentro os retalhos de tecido. Tiveram cuidado para separar as sucatas como 

recipientes de detergentes. Enquanto umas crianças lavavam as roupas, outras 

estendiam no varal.  

 

Figura 19 - O Varal, o Céu, o Sol, as Nuvens e o Vento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: acervo da pesquisadora (2019) 

 

Nesse sentido, ao brincar nos espaços externos, a criança apropria-se dos 

elementos ali dispostos, conhece sua utilidade e aprende a preservar. Esses espaços 

contribuem no desenvolvimento por meio das inúmeras sensações que permitem, 

estimulando as atividades físicas e a interação com outras pessoas.  

 

O brincar ao ar livre favorece a articulação exclusiva entre pares, num 
lento exercício de encontro e contato com o outro, levando a 
oportunidades para o desenvolvimento de atitudes de empatia, escuta, 
colaboração e resolução de conflitos. (BARROS, 2018, p. 87). 

 
 

Neste âmbito, Torre et al (2008) contempla o modelo organizacional como parte 

indispensável para se pensar a ecoformação. Segundo o autor, “Entendemos a 
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ecoformação como uma maneira sintética, integradora e sustentável de conceber a 

ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e à natureza.” (TORRE ET 

AL, 2008, p. 21). 

 

Figura 20 - Na ponta dos Dedos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo da pesquisadora (2019) 
 

Dessa forma, considerando o convívio, a brincadeira transcorreu por um longo 

tempo, integraram-se ao grupo crianças de idades diferentes, ampliando a interação 

e relações afetivas e cooperativas. Às professoras coube ater-se a observar e mediar, 

sem interferir na criatividade e autonomia dos pequenos, garantindo o brincar 

livremente, assim as crianças puderam criar um cenário e um enredo para a 

brincadeira. 

Assim, nesse modo de aparelhamento as crianças através da brincadeira  
 

[...] podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como 
atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também 
algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da 
utilização e experimentação de regras e papéis sociais. (BRASIL, 
1998, p. 22). 
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Nesse contexto, foi proporcionado a convivência em espaço acolhedor, 

agradável, confortável, desafiador e seguro. As crianças incorporaram e 

demonstraram a valorização da organização familiar, participação em coletividade. O 

exercício do respeito e estreitamento de laços afetivos. 

Além disso, houve a preocupação de proporcionar momentos de proximidade 

com o ambiente e em contato direto com a terra. Durante o exercício, as crianças 

ficaram à vontade para tirar os sapatos e ficar descalços, possibilitando sentir não 

somente com as mãos, mas também com os pés, as sensações da grama, terra, 

vegetação, ar, pedras, madeiras entre outros elementos que poderiam ser 

encontrados. 

Essa proximidade evidenciou-se claramente quando uma das crianças se 

sentou ao chão e se pôs a colocar graminhas entre os dedos do pé, ao ser 

questionado sobre o que fazia, explicou que assim ficaria “muito lindo”, ou seja, em 

sua concepção estava a enfeitar-se, apreciar como ficaria seu pé ornado com as 

folhas. Outras acarinhavam a terra e a grama como que agradando o Solo: “Profe, 

aqui vai ficar limpinho!”; disse uma menina. [...] indicam a atenção ao contato com a 

natureza [...].” (BRASIL, 2009b, p. 50). 

Em outro momento, as crianças estavam limpando um pedaço da grama e 

retirando as pedras. A professora questionou se as pedras eram “sujeiras”, mais que 

depressa uma delas respondeu: “Claro, senão nós pisamos e dói...”. as pedras 

retiradas eram pegas em punhados nas mãos e levadas às margens do espaço.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Dedinhos e Dedões entre Verdinhos e Verdões 
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Fonte: acervo da pesquisadora (2019) 

 

Verifica-se em toda essa atividade, a qual parece simples, mas ao mesmo 

tempo é tão rica quanto ao aprendizado que foi assimilado. Quantos saberes as 

crianças trazem consigo para a escola de suas vivências fora da comunidade. O 

cuidado, a percepção de espaço, os gestos e movimentos, entre outros saberes e 

valores que fazem a transdisciplinaridade e o sentipensar presentes na vida das 

crianças de forma observável e concreta. 

Portanto, pode-se concordar com BARROS: 

O reconhecimento do brincar como atividade relevante para o 
desenvolvimento infantil, ao longo dos tempos, mostra que embora 
tenha havido avanços em relação à concepção de criança e seu 
desenvolvimento a contextualização do brincar no campo educacional 
ainda não tomou as proporções necessárias que materializassem uma 
textura significativa da relevância dessa atividade, na atualidade. 
(BARROS, 2009, p.44) 
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Figura 22 - Banho de Céu 

Fonte: acervo da pesquisadora (2019) 

 
 

Na continuidade da atividade, algumas crianças preferiram se deitar no chão e 

desfrutar do sol, com a sensação e a textura da grama em seu corpo, estando 

relaxadas e apreciando o dia: o azul do céu, as nuvens, os pássaros, um avião que 

passou, a sombra dos colegas sobre si, o momento.  

Em meio à brincadeira, “deve, a criança, ter a oportunidade de colocar à prova 

sua imaginação, sua capacidade de inventar, de criar coisas originais, de enfrentar 

obstáculos e dificuldades.” (TORRE; ZWIEREWICKZ, 2009, p. 157) 
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6. PRODUTO EDUCACIONAL: ESTRATÉGIAS EDUCATIVAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Para atender o objetivo dessa pesquisa, agrupar brincadeiras como estratégias 

educativas para o desenvolvimento integral na educação infantil, compiladas dos sites 

IPA-Brasil | Rede Brincar e Território do Brincar, paralelamente aos direitos de 

aprendizagem da criança, bem como nos objetivos de aprendizagem de acordo com 

os campos de experiência preconizados pela BNCC e aos conceitos didáticos do CE, 

apresenta-se algumas possibilidades a serem desenvolvidas na Educação Infantil. 

 

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças 
serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e 
de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da 
psicologia, antropologia, sociologia, medicina etc. possam ser de 
grande valia para desvelar o universo infantil apontando algumas 
características comuns de ser das crianças, elas permanecem únicas 
em suas individualidades e diferenças. (RCNEI, 1998, p. 22). 

 
 

Na sequência dessa pesquisa, as estratégias são apresentadas em cinco 

quadros, cada quadro apresenta direitos de aprendizagem, objetivos de 

aprendizagem, conceitos didáticos do PCE, estratégia educativa que as crianças 

precisam desenvolver conforme a BNCC. Essas estratégias são contextualizadas na 

sequência de cada quadro, a partir das brincadeiras e imagens coletadas nos sites 

indicados, para melhor compreendê-lo, sendo que cada informação extraída está em 

destaque, a fim de identificar claramente a fonte.  

Nesse sentido, várias estratégias percorrem o Desenvolvimento Integral da 

criança, entretanto, aborda-se a brincadeira como direito fundamental da criança que 

evidencia o desenvolvimento integral, para que o leitor tenha uma melhor 

compreensão dos objetivos da pesquisa, podendo assim, ampliar seu olhar perante 

as possibilidades e práticas educativas na Educação Infantil. 
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Quadro 6 – Direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, conceitos didáticos do 
PCE, estratégia educativa  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 
BNCC (2018, p. 9) 

 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM  

 
“O EU, O OUTRO E O 

NÓS” 
Crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 

meses 
BNCC (2018, p. 25) 

CONCEITOS 
DIDÁTICOS DO PCE 

Torre e Zwierewicz 
(2009, p. 156-157) 

 
 

ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 

 
 

Brincar 
cotidianamente de 
diversas formas, em 
diferentes espaços e 
tempos, 
com diferentes 
parceiros (crianças e 
adultos), ampliando e 
diversificando 
seu acesso à 
produções culturais, 
seus conhecimentos, 
sua imaginação, sua 
criatividade, suas 
experiências 
emocionais, corporais, 
sensoriais, 
expressivas, 
cognitivas, sociais e 
relacionais. 
 

Demonstrar imagem 
positiva de si e 
confiança em sua 
capacidade para 
enfrentar dificuldades e 
desafios. 
 

Autonomia e 
criatividade são 
valores e 
competências que 
explícita ou 
implicitamente 
acompanham os 
Projetos Criativos 
Ecoformadores. 
Oportunidade de 
colocar à prova sua 
imaginação, sua 
capacidade de 
inventar, de criar 
coisas originais, de 
enfrentar obstáculos e 
dificuldades. 

BALANÇO DE 
EMBIRA 

 

 
Fonte: Território do 

Brincar 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2020) 

 

 Considerando: Direitos de Aprendizagem: Brincar cotidianamente de diversas 

formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e 

adultos), ampliando e diversificando seu acesso às produções culturais, seus 

conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; Objetivos de 

Aprendizagem: O Eu, o Outro e o Nós - Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios; O Conceitos Didáticos do PCE: Autonomia e 

criatividade são valores e competências que explícita ou implicitamente acompanham 

os Projetos Criativos Ecoformadores, oportunidade de colocar à prova sua 

imaginação, sua capacidade de inventar, de criar coisas originais, de enfrentar 
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obstáculos e dificuldades; a Estratégia Educativa escolhida foi: Balanço de Embirado 

site Território do Brincar, texto e foto de Renata Meirelles de 20 de março de 2014. 

 Nessa brincadeira a descritora destaca o Balanço de Embira como uma forma 

de proporcionar uma experiência corporal bastante divertida e importante para 

criança.   

 

Devemos ouvir o que as crianças têm a dizer sobre os espaços 
escolares e procurar incorporar seus desejos e suas percepções, 
qualificando-os e tornando-os melhores para elas e para os demais 
membros da comunidade escolar. Nesse caminho, os pátios e toda a 
escola podem ser espaços de alegria, que instigam a descoberta e a 
experimentação e propiciam a construção de conhecimentos e o 
desenvolvimento humano. (TIRIBA; BARROS, 2018, p. 40). 

 
 
 Nessa perspectiva, as autoras Tiriba e Barros (2018) chamam à atenção sobre 

espaços de alegria e descobertas dentro dos espaços de educação infantil. Jogos, 

brincadeiras, diferentes expressões artísticas, culturais, sociais são diferentes 

estratégias educativas que podem ser vivenciadas nos CMEIs.    

 Assim, encontra-se no site Território do Brincar uma brincadeira, dentre tantas 

outras, utilizada como estratégia educativa. O Balanço de Embira foi desenvolvido na 

Comunidade Indígena Paraná – PA, representada nas figuras 1 e 2. Na figura 1 

podemos ver a criança se balançando livremente, numa área junto à natureza, com 

os cabelos ao vento e o corpo leve e solto.  

De acordo com o direito de brincar estabelecido na BNCC (2018), a criança 

amplia suas experiências emocionais, corporais, sensoriais entre tantas outras 

possibilidades. Ainda, demonstra de acordo com a BNCC (2018) confiança em sua 

capacidade para enfrentar dificuldades e desafios, além do desenvolvimento da 

autonomia e criatividade PCE (2009) que colocam à prova sua imaginação, sua 

capacidade de inventar, de criar coisas originais, de enfrentar obstáculos e 

dificuldades. 

 

 

 

 
 

TERRITÓRIO DO BRINCAR 
Localidade: Comunidade Indígena Panará – PA 
Texto e Foto: Renata Meirelles 
Data: 20 de março de 2014 
Fonte: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/balanco-de-embira/ 

https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/balanco-de-embira/
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Figura 23 - Balanço de Embira 

Fonte: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como na região em foi realizada a pesquisa não há embira, pode-se substituir 

por outro recurso, seja por corda ou cipós, de acordo com a característica regional. O 

importante é pensar na brincadeira como elemento para promover o desenvolvimento 

integral da criança.  

 Na figura 24, pode-se ver duas meninas compartilhando o balanço na mesma 

hora, o que remete aos conceitos didáticos do PCE, “O caráter colaborativo dialogante 

entre docentes e discentes, entre conteúdos curriculares, entre crenças e culturas, 

A experiência da vertigem é a chave dessa brincadeira, uma 
experiência corporal que fascina desde sempre e em todos os cantos do 
mundo. 

Normalmente os Panará usam a embira para brincar, mas ninguém 
tinha uma grande o suficiente para que a brincadeira acontecesse, então 
trocaram a embira pela corda, e colocaram uma tábua, virou uma balança. 

https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/
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entre estratégias e avaliação, com especial atenção à intersubjetividade”. (TORRE; 

ZWIEREWICZ, 2009, p. 156-157).  

 

Figura 24 - Balanço de Embira 

Fonte: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A embira é uma tira, uma casca de uma árvore, portanto, mais 
confortável para sentar, não precisa da tábua. 

A brincadeira é sentar na balança e uma outra pessoa gira, gira, 
gira, até que toda a corda esteja retorcida. Depois solta e… vertigem pura! 

https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/
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Quadro 7 – Direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, conceitos didáticos do 
PCE, estratégia educativa  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 
BNCC (2018, p. 9) 

 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM  

 
“CORPO, GESTO E 

MOVIMENTOS” 
Crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 

meses 
BNCC (2018, p. 43) 

CONCEITOS 
DIDÁTICOS DO PCE 

Torre e Zwierewicz 
(2009, p. 156-157) 

 
 

ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 

 
 

Participar de decisões 
e ações relativas à 
organização do 
ambiente 
(tanto o cotidiano 
como o preparado 
para determinados 
eventos), a definição 
de temas e a escolha 
de materiais a serem 
usados em atividades 
lúdicas e artísticas. 

Apropriar-se de 
gestos e movimentos 
de sua cultura no 
cuidado de si, nos 
jogos e nas 
brincadeiras. 

Estratégias múltiplas 
e diversificadas. Na 
idealização, 
estruturação, 
execução e 
apresentação de um 
projeto se consideram 
estratégias 
diversificadas. 

BRINQUEDOS DE 
FOLHA DE BABAÇU 

 
 

Fonte: Território do 
Brincar 

 
 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2020) 

 
 

Considerando: Direitos de Aprendizagem: Participar - de decisões e ações 

relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano como o preparado para 

determinados eventos), a definição de temas e a escolha de materiais a serem usados 

em atividades lúdicas e artísticas; Objetivos de Aprendizagem: Corpo Gesto e 

Movimento - Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses: Apropriar-se de 

gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si, nos jogos e nas brincadeiras; 

os Conceitos Didáticos do PCE: Estratégias múltiplas e diversificadas. Na idealização, 

estruturação, execução e apresentação de um projeto se consideram estratégias 

diversificadas; a Estratégia Educativa escolhida foi: Brinquedos de Folha de Babaçu 

do site Território do Brincar, texto e foto de Renata Meirelles de 18 de março de 2014. 

Assim, como uma estratégia de criatividade e imaginação, nessa brincadeira a 

descritora ressalta que as folhas do “olho” da palmeira de Babaçu são difíceis de 

conseguir alcançar, pois ficam bem no alto, mas o esforço vale à pena, pois, são as 

melhores de se manusear para confeccionar brinquedos. 

 

A primeira coisa que pensamos quando falamos sobre inserir 
experiências naturais no dia a dia escolar é que é preciso ter muito 
espaço físico e recursos naturais diversos. Entretanto, várias 
experiências nos mostram que basta ter um pouco de criatividade, 
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iniciativa e um novo olhar – no qual o brincar e o aprender na natureza 
são essenciais e possíveis - para empreender verdadeiras mudanças 
no sentido de desemparedar as crianças. (TIRIBA; BARROS, 2018, p. 
49) 

 

Tiriba e Barros (2018) levam a pensar que o aprender na natureza, é essencial 

e possível, tendo o que ela mesma oferece no momento e o ambiente como materiais, 

isso basta para aproveitar uma diversidade de criações, sendo necessário somente 

um pouco de criatividade, iniciativa e olhar sensível. Essas potencialidades podem ser 

proporcionadas e exploradas nos CMEIs. 

Por esse ângulo, foi selecionado do site do Território do Brincar, entre as várias 

possíveis, uma brincadeira usada como estratégia educativa. Os Brinquedos de Folha 

de Babaçu foram desenvolvidos por uma criança da Comunidade de Entre Rios – MA, 

representada nas figuras 25 e 26. Observa-se na figura 25 a criança soprando 

suavemente bolhas de sabão numa argola com haste ou talinho para soprar, feito do 

miolo da folha de Babaçu e ao lado um close da forma do brinquedo. 

Em conformidade com o direito de participar estabelecido pela BNCC (2018) a 

criança se faz ativa na escolha das brincadeiras e materiais disponíveis. Para mais, 

desenvolve de acordo com a BNCC (2018) diferentes linguagens e conhecimentos, 

tomando decisões e se posicionando. Além disso, desenvolve estratégias múltiplas e 

diversificadas PCE (2009) que propiciem idealização, estruturação, execução e 

apresentação de projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITÓRIO DO BRINCAR 
Localidade: Comunidade de Entre Rios – MA 
Texto e Foto: Renata Meirelles 
Data: 18 de março de 2014 
Fonte: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/brinquedos-de-folha-
de-babacu/ 

https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/brinquedos-de-folha-de-babacu/
https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras/brinquedos-de-folha-de-babacu/
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Figura 25 - Brinquedos de Folha de Babaçu 

Fonte: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para substituir as folhas de Babaçu nos lugares onde não existem, pode-se 

usar folhas de outra palmeira como recurso. Como sugestão: o Butiá, planta muito 

comum nessa região. A exemplo da criança da foto, a intenção é o empenho na 

aquisição do material e a satisfação em brincar com o que foi produzido. 

Na figura 26, pode-se ver outros brinquedos confeccionados com a folha 

Babaçu, o que pela engenhosidade evidencia o conceito didático do PCE, “Autonomia 

e Criatividade são valores e competências que explícita ou implicitamente 

acompanham os Projetos Criativos Ecoformadores... oportunidade de colocar à prova 

sua imaginação, sua capacidade de inventar, de criar coisas originais, de enfrentar 

obstáculos e dificuldades.” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p. 156-157).  

 

 

 

 

 

Figura 26 - Brinquedos de Folha de Babaçu 

As folhas do “olho” da palmeira de Babaçu são as melhores de 
manusear, o problema é conseguir alcançá-las, já que elas ficam tão altas. 

Com essas folhas, Luciana consegue fazer uma porção de 
brinquedos, veja alguns: Cata-vento, Anel, Relógio; Talinho para soprar 
bolhas de sabão (usa o miolo da folha).  

https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/
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Fonte: https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/(2020) 

 

Quadro 8 – Direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, conceitos didáticos do 
PCE, estratégia educativa  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC (2018, p. 10) 
 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM  

 
“TRAÇOS, SONS, 

CORES E FORMAS” 
Crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 

meses 
BNCC (2018, p.59) 

CONCEITOS 
DIDÁTICOS DO PCE 

Torre e Zwierewicz 
(2009, p. 156-157) 

 
 

ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 

 
 

Expressar emoções, 
sentimentos, 
necessidades e 
ideias, brincando, 
cantando, dançando, 
esculpindo, 
desenhando e 
encenando. 
 

Traçar marcas 
gráficas, em 
diferentes suportes, 
usando instrumentos 
riscantes 
e tintas. 

Currículo integrado 
- Uma das grandes 
vantagens (com seus 
inconvenientes de 
lacunas conceituais) 
da aprendizagem por 
meio de Projetos 
Criativos 
Ecoformadores é que 
os conteúdos 
formativos se 
relacionam de forma 
espontânea e natural, 
como na vida, 
superando a 
reiterada 
fragmentação dos 
conhecimentos das 
disciplinas. 

GEOGRAFIA 
ATRAVÉS DAS 
BRINCADEIRAS 

 

 
Fonte: IPA -Brasil 

Rede Brincar| Rede 
Brincar 

 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2020) 

https://territoriodobrincar.com.br/brincadeiras-pelo-brasil/
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Considerando: Direitos de Aprendizagem: Expressar - emoções, sentimentos, 

necessidades e ideias, brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando e 

encenando; Objetivo de Aprendizagem: Traços Sons, Cores e Formas -Crianças de 1 

ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses: Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscastes e tintas; Conceitos Didáticos do PCE: Currículo 

integrado - Uma das grandes vantagens (com seus inconvenientes de lacunas 

conceituais) da aprendizagem por meio de Projetos Criativos Ecoformadores é que os 

conteúdos formativos se relacionam de forma espontânea e natural, como na vida, 

superando a reiterada fragmentação dos conhecimentos das disciplinas; a estratégia 

Educativa escolhida foi: Geografia Através das Brincadeiras do site IPA – Brasil Rede 

Brincar, por Íris Salles de Oliveira de 10 de fevereiro de 2020. 

 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 
trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o 
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a 
brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível 
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das 
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. 
(BRASIL, 2017, p. 35). 

 

A BNCC (2017) alerta que o brincar caracteriza o cotidiano da infância, 

trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral 

das crianças. Que ao observar essas interações, é possível identificar expressões 

afetivas e mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das 

emoções. Brincadeiras com experiências com a natureza, são estratégias educativas 

que promovem nos CMEIs essas expressões de sentimentos, bem como a expressão 

nas produções. 

Nessa perspectiva, encontra-se o site IPA – Brasil Rede Brincar uma estratégia 

educativa, prazerosa e rica em conhecimento. Na figura 27, pode-se ver as crianças 

em ambiente aberto, junto à vegetação e ao sol, expressando suas espontaneidades 

por meio de pintura, além de serem crianças de idades diferentes interagindo, também 

estão criando livremente e de forma prazerosa. Ao fundo crianças maiores ainda e 

adultos observando e possivelmente mediando. 

Assim, o direito de expressar-se estabelecido pela BNCC (2018) a criança pode 

expressar suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias, brincando, cantando, 
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esculpindo, desenhando e encenando. Também, de acordo com a BNCC (2018) traçar 

marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas, além 

de um currículo integrado PCE (2009) em que os conteúdos formativos se relacionam 

de forma espontânea e natural, como na vida, superando a reiterada fragmentação 

dos conhecimentos das disciplinas. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 27 - Geografia através das Brincadeiras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.ipabrasil.org/blog (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA-BRASIL REDE BRINCAR | REDE BRINCAR 
Por: Íris Salles de Oliveira  
Data: 10 de Fev 
Fonte: https://www.ipabrasil.org/post/geografia-atrav%C3%A9s-das-
brincadeiras 

Os brinquedos estão inseridos em todas as fases da vida, quando 
bebês brincam com o próprio corpo (mãos e pés), posteriormente são 
apresentados a brinquedos que estimulam os sentidos e coordenação 
como exemplo: os chocalhos, móbiles, brinquedos sonoros, brinquedos 
com cores e texturas diferentes, blocos de encaixe com formas 
geométricas, entre outros. Pode-se dizer assim que desde muito pequenos 
são acompanhados pelos brinquedos e pelo brincar. 

https://www.ipabrasil.org/blog
https://www.ipabrasil.org/post/geografia-atrav%C3%A9s-das-brincadeiras
https://www.ipabrasil.org/post/geografia-atrav%C3%A9s-das-brincadeiras
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Nos CMEIs dessa região, pode-se utilizar o mesmo suporte de apoio, 

construindo os mesmos brinquedos com tábuas e tiras de couro, tão comum nos 

curtumes da cidade, ou ainda usar placas e papelão e até mesmo paredes para a 

estratégia. Pode-se promover, pela cidade e entorno, por exemplo, passeios em 

parques ou localidades rurais, onde a criança possa conhecer e desenvolver-se 

integralmente junto ao meio ambiente. 

Dessa forma, isso reporta aos conceitos didáticos do PCE, “A consciência é um 

conceito nuclear da didática da complexidade e da transdisciplinaridade. A 

consciência é como luz que torna visível algo que não era”. (TORRE; ZWIEREWICZ, 

2009, p. 156-157).  

 

Quadro 9 – Direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, conceitos didáticos do 
PCE, estratégia educativa  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC (2018, p. 10) 
 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM  

 
“ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO” 

Crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 

meses 
BNCC (2018, p. 79) 

CONCEITOS 
DIDÁTICOS DO PCE 

Torre e Zwierewicz 
(2009, p. 156-157) 

 
 

ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 

 
 

Conhecer-se e 
construir sua 
identidade pessoal, 
social e cultural, 
constituindo 
uma imagem positiva 
de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas 
diversas experiências 
de cuidados, 
interações, 
brincadeiras e 
linguagens vivenciadas 
na instituição escolar e 
em seu contexto 
familiar e comunitário. 

Relatar experiências e 
fatos acontecidos, 
histórias ouvidas, 
filmes ou peças 
teatrais assistidos etc. 

Sentipensar e 
vivenciar. A 
conexão com a vida 
como ponto de partida 
e de chegada inspira 
motivações, 
exemplos, analogias e 
relação entre os 
conteúdos.  
 

EXPERIÊNCIAS COM 
O BRINCAR 

 
 

Fonte: IPA -Brasil 
Rede Brincar| Rede 

Brincar 

 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2020) 

 

Considerando: Direitos de Aprendizagem: Conhecer-se e construir sua 

identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus 

grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar 
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e comunitário; Objetivos de Aprendizagem: Escuta, fala, pensamento e imaginação - 

Crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses: Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc; Conceitos 

Didáticos do PCE: Sentipensar e vivenciar. A conexão com a vida como ponto de 

partida e de chegada inspira motivações, exemplos, analogias e relação entre os 

conteúdos; a Estratégia Educativa escolhida foi: Experiências com o Brincar do site 

IPA – Brasil Rede Brincar, de Bruna Maria Marra de 12 de novembro de 2019. 

Nesse contexto, a autora relembra suas brincadeiras de infância e descreve o 

quão importante elas foram para seu desenvolvimento e continuam sendo. 

 

Riscos e desafios: é fundamental que as crianças disponham de 
ambientes com elementos desafiadores, como relevo acidentado, 
ladeiras, escadas e escaladas, assumindo que o risco benéfico – 
aquele cujas consequências são aceitáveis – é um componente 
essencial no processo de desenvolvimento da criança. Idealmente, as 
crianças devem ter liberdade para circular nesses ambientes de forma 
autônoma, sem a supervisão direta de adultos. (TIRIBA; BARROS, 
2018, p. 65). 

 

As autoras Tiriba e Barros (2018) colocam os riscos e desafios como 

fundamentais para o desenvolvimento, como ambientes desafiadores, com 

característica irregular, onde se possa assumir riscos e desafiar a si mesmo de forma 

autônoma. Nas creches, jogos e brincadeiras podem proporcionar desafios ao se 

explorar o que não é visto ao primeiro olhar. 

Assim, foi selecionado no site IPA – Brasil Rede Brincar uma foto de crianças 

brincando embaixo de uma tenda, como estratégia educativa. Na figura 28, sob a 

tenda pode-se observar alegria das crianças, envolvidas no movimento que se forma 

no ondular do tecido. 

De acordo com o direito de conhecer-se estabelecido pela BNCC (2018) a 

criança constrói sua identidade pessoal, social e cultural, além de imagem positiva de 

si e de seus grupos de pertencimento. Ainda, pode de acordo com a BNCC (2018) 

relatar experiências e fatos acontecidos em histórias, filmes e peças teatrais sejam 

elas contadas, protagonizadas ou apreciadas; e mais ainda, no desenvolvimento do 

Sentipensar e vivenciar PCE (2009) tendo a conexão com a vida como ponto de 
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partida e de chegada que inspira motivações, exemplos, faz analogias e relação entre 

conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Experiências com o Brincar 

Fonte: https://www.ipabrasil.org/blog (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nossos CMEIs, é possível confeccionar a tenda com tecidos diversos, ou 

mesmo com tecidos simples, TNTs, leves e acessíveis nas escolas da região. 

Podendo ir mais além e permitir que a criança possa se arriscar e se desafiar, como 

IPA-BRASIL REDE BRINCAR | REDE BRINCAR 
Por: Bruna Maria Marra  
Data: 12 de Nov de 2019 
Fonte: https://www.ipabrasil.org/post/experi%C3%AAncias-com-o-brincar 

Quando jogos e brincadeira me são propostos, levo bem a sério, 
porque lá no fundo tenho um espírito competitivo a ponto de sentir uma 
empolgação que parece adrenalina liberada no corpo, e porque brincar me 
aproxima de pessoas desconhecidas, é uma forma de olhar para o outro e 
rir numa uma emoção sincera.  

https://www.ipabrasil.org/blog
https://www.ipabrasil.org/post/experi%C3%AAncias-com-o-brincar
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quando encontra de forma criativa um desses obstáculos desafiadores, como um 

muro de tijolos vazados, onde se pode escalar e passar para outro lado superando 

limites. 

A criatividade também pode ser vista como um potencial humano a ser 

desenvolvido, observada nas palavras de Torre (2005) “A criatividade é o potencial 

humano de gerar ideias novas dentro de uma escala de valores e comunicá-las”. 

 
Quadro 10 – Direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem, conceitos didáticos do 
PCE, estratégia educativa  

DIREITOS DE 
APRENDIZAGEM 

BNCC (2018, p. 10) 
 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAGEM  

 
“ESPAÇOS, 

TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES” 
Crianças de 1 ano e 7 
meses a 3 anos e 11 

meses 
BNCC (2018, p. 101) 

CONCEITOS 
DIDÁTICOS DO PCE 

Torre e Zwierewicz 
(2009, p. 156-157) 

 
 

ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 

 
 

Explorar – aqui o 
importante é 
conhecer, sentir o 
mundo, deixar a 
curiosidade fluir, 
permitir que as 
crianças explorem 
sozinhas os 
materiais, não 
apresentando o “tal”, 
mas estimular a 
descoberta dos 
elementos, suas 
características e 
especificidades. 

Compartilhar, com 
outras crianças, 
situações de cuidado 
de plantas e animais 
nos espaços da 
instituição e fora dela. 
 
 

A consciência é um 
conceito nuclear da 
didática da 
complexidade e da 
transdisciplinaridade... 
A consciência é como 
luz que torna visível 
algo que não era. 
 
 

A NECESSIDADE 
DE BRINCAR NA 

NATUREZA 
 
 

Fonte: IPA -Brasil 
Rede Brincar| Rede 

Brincar 
 

Fonte: organizado pela pesquisadora (2020) 

 

 

Considerando: Direitos de Aprendizagem: Explorar – aqui o importante é 

conhecer, sentir o mundo, deixar a curiosidade fluir, permitir que as crianças explorem 

sozinhas os materiais, não apresentando o “tal”, mas estimular a descoberta dos 

elementos, suas características e especificidades; Objetivos de Aprendizagem: 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações - Crianças de 1 ano e 7 

meses a 3 anos e 11 meses: Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado 

de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela; Conceitos didáticos do 
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PCE: A consciência é um conceito nuclear da didática da complexidade e da 

transdisciplinaridade. A consciência é como luz que torna visível algo que não era; a 

Estratégia Educativa escolhida foi: A Necessidade de Brincar na Natureza do site IPA–

Brasil | Rede Brincar, de Fernanda Ap. Costa Ribolla de 10 de outubro de 2019. 

Nessa brincadeira intitulada: A Necessidade de Brincar na Natureza, mostra 

uma criança num parque, brincando em túneis feitos com caixas de papelão. 

 

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio 
corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as 
transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as 
possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as 
relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como 
vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus 
costumes; a diversidade entre elas etc.). BRASIL, 2018, p. 40 

 

 

A BNCC (2018) considera a curiosidade da criança em relação ao mundo que 

a cerca, mundo do qual ela faz parte e no qual ela também interfere, nas faces de 

mundo físico e sociocultural. Exploração, levantamento de hipóteses e pesquisas 

podem estar inseridas nas estratégias educativas nos CMEIs. 

Assim sendo, foi selecionado do site IPA – Brasil | Rede Brincar uma 

brincadeira, entre outras tantas, utilizada como estratégia educativa. A Necessidade 

de Brincar na Natureza apresenta numa das fotos, a figura 29, um menino brincando 

com caixas de papelão, organizadas de forma a representar um túnel. O menino brinca 

livremente, utilizando movimentos de sensibilidade corporal e sensorial, desfrutando 

do momento, a salvo dos aparelhos de mídia. 

Nesse contexto e de acordo com o direito de explorar estabelecido pela BNCC 

(2018), o importante é permitir que as crianças explorem sozinhas os materiais, 

estimular a descoberta dos elementos, suas características e especificidades; pode 

também em conformidade com a BNCC (2018),  compartilhar com outras crianças, 

situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela; além 

de desenvolver a consciência, PCE (2009) que é um conceito nuclear da didática da 

complexidade e da transdisciplinaridade... A consciência é como luz que torna visível 

algo que não era. 
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Figura 29 - A Necessidade de Brincar na Natureza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.ipabrasil.org/post/a-necessidade-de-brincar-na-natureza (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo crianças bem pequenas já fazem uso das tecnologias e têm acesso às 

mídias digitais. Pensando em recolocar a criança na natureza, é possível em nossos 

CMEIs, proporcionar-lhe a descoberta nesse encontro com a natureza; isso ao 

IPA-BRASIL REDE BRINCAR | REDE BRINCAR 
Por: Fernanda Ap. Costa Ribolla 
Data: 10 de outubro de 2019 
Fonte: https://www.ipabrasil.org/post/a-necessidade-de-brincar-na-
natureza 

As crianças têm ficado cada vez mais dentro de casa, sentadas em 

um sofá, diante das telas. Há uma clara preferência por grande parte delas 

em estar próximas de tomadas para se manterem conectadas aos 

eletrônicos do que vivenciar experiências brincando do lado de fora, na 

natureza. 

https://www.ipabrasil.org/post/a-necessidade-de-brincar-na-natureza
https://www.ipabrasil.org/post/a-necessidade-de-brincar-na-natureza
https://www.ipabrasil.org/post/a-necessidade-de-brincar-na-natureza
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oferecer situações em que possam ver a transformação do ambiente ao seu redor, 

seja por meio de cultivo em hortas ou jardins: em contato com a terra, semeando, 

colhendo, observando crescimento, germinação, florescer, etc.; ou mesmo as 

mudanças que ocorrem no decorrer do dia, semana, meses, etc.; enfim uma vasta 

seleção de estratégias que podem recolocar a criança na natureza e instigar fascínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contato com a natureza, as brincadeiras podem ser desenvolvidas com 

estratégias educativas simples e ao mesmo tempo tão ricas. A nobreza de fazer parte 

da natureza e sentir-se parte dela, está no ser humano, podendo ser resgatado em 

nossas creches, para isso precisa-se um de caráter colaborativo dialogante PCE 

(2009) entre docentes e discentes, entre conteúdos curriculares, entre crenças e 

culturas, entre estratégias e avaliação, com especial atenção à intersubjetividade. Mas 

não somente isso, também é preciso o conjunto de conceitos didáticos: consciência; 

caráter colaborativo e dialogante; sentipensar e vivenciar; valores humanos e sociais; 

autonomia e criatividade; currículo integrado; estratégias múltiplas e diversificadas; 

avaliação polivalente, continuada, formadora; - tudo isso aliado à projetos, estratégias 

e planejamentos escolares. 

  

Por vezes, os materiais naturais disponíveis como terra, areia, 

gravetos e folhas se transformam em brinquedos ainda mais 

interessantes, já que a criança tem a possibilidade de criar, inventar aquilo 

que quiser. 

Ao falar em natureza, não se pode deixar de citar os quatro 

elementos: fogo, água, terra e ar. Se a criança brinca na natureza, ela 

entra em contato com esses quatro elementos e cria seus brinquedos a 

partir de cada um deles. 
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CONSIDERAÇÕES QUANTO À PESQUISA 

 

Tendo consciência da relevância dessa pesquisa, do tema abordado e sabendo 

que cabe ainda mais estudos futuros para a contribuição de uma Educação Infantil 

que se comprometa, priorizando o Desenvolvimento Integral. Apresenta-se nesse 

momento as considerações e passos trilhados para uma possível nova intervenção 

em continuação da mesma.  

A pergunta de investigação que orientou essa pesquisa foi: Quais contribuições 

dos conceitos didáticos do PCE para o desenvolvimento integral da criança em um 

Centro Municipal de Educação Infantil da Rede de Ensino de Caçador-SC? Iniciando 

assim a coleta de dados a fim de responder ao objetivo geral, apresentar brincadeiras 

como estratégias educativas para educação infantil pautado nos direitos de 

aprendizagem da criança, bem como nos objetivos de aprendizagem de acordo com 

os campos de experiência preconizados pela BNCC e nas contribuições dos conceitos 

didáticos do PCE.   

Dessa forma, com a finalidade de buscar resposta a essa questão, buscou-se 

respostas quanto ao que dizem os teóricos sobre o assunto. Com a pesquisa pôde-se 

confirmar a teoria de que as brincadeiras como estratégias educativas são eficazes 

para o desenvolvimento integral, sendo a brincadeira uma forma de dar significado ao 

processo de aprendizagem da criança.  

Para a investigação foi necessário adotar uma metodologia de pesquisa, que 

além bibliográfica na busca de teóricos sobre o tema, também foi necessário o 

levantamento de dados concretos, que levaram a conhecer melhor o dia a dia dos 

maternais. Foi feita a coleta de dados por observação de práticas desses maternais: 

a análise dos cadernos de planejamento e fotos de registro das práticas. 

Nesse contexto, ao longo da pesquisa foi possível compreender que é de 

extrema importância a forma como as professoras intencionam as atividades durante 

seus planejamentos e planos. E ainda, como possibilitam que as crianças possam se 

desenvolver ao realizá-las. Porém os registros, tanto fotográficos como 

planejamentos, não conseguem demonstrar a riqueza das vivências das crianças na 

creche, mesmo que ainda haja limitação de experiências que as crianças apresentam 

espontaneamente.  
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Ao acompanhar a prática das professoras, notou-se a intenção de melhorar 

essas práticas na busca de assegurar a autonomia de seus alunos, mas não sem se 

deparar com o problema da mudança de visão. Essa intenção foi a motivação para 

crer no comprometimento com a educação por parte dos docentes e que é possível 

trilhar um caminho em conjunto com eles.  

Nesse sentido, é necessário que se tenha um olhar sensível em relação às 

necessidades das crianças, buscando proporcionar estratégias que promovam a 

expressão delas na busca de seu desenvolvimento, bem como a participação das 

crianças nos processos de planejamento e tomada de decisões sobre o que é 

relevante e de seu interesse. 

Quanto ao produto, o agrupamento de brincadeiras escolhidas, que podem ser 

reproduzidas com as crianças do Maternal I, feita por coleta nos sites, International 

Play Association – IPA-Brasil e Território do Brincar, extraiu-se diferentes brincadeiras 

como estratégias educativas que promovem o desenvolvimento integral e o direito da 

criança de brincar. O compilar destas ideias e apresentar como vivência/experiência 

promovida no âmbito escolar, mais precisamente na educação infantil, abre caminhos 

para impulsionar a curiosidade e criatividade.  

Assim, podendo ser usado esse produto como norteador de novas pesquisas 

quanto a outras brincadeiras que possam ser promovidas junto às crianças. Entende-

se que os resultados da pesquisa podem ser postos em prática na educação infantil 

para promover a participação da criança, sendo ela o centro da atenção, primando o 

desenvolvimento integral e garantindo o direito de brincar. 

Quanto às contribuições dos conceitos didáticos do PCE, acredita-se que são 

conceitos que trazem sentido a uma educação inovadora, criativa e transformadora. 

O desejo é futuramente apresentar e incluir no dia-dia da creche. Para tanto, nota-se 

a necessidade de formação continuada em serviço, como aprofundamento teórico e 

prático no que tange o desenvolvimento integral da criança, partindo da realidade local 

e conectando com a vida.   

Nessa perspectiva, limitações foram encontradas, como o cuidado excessivo 

que leva a um olhar de fragilidade dos adultos em relação às crianças, fator 

evidenciado em momentos de desestímulo a transpor desafios. Sabe-se que para uma 
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criança se desenvolver, o caminho para esse desenvolvimento vai muito além dos 

cuidados fisiológicos, garantia de seguridade física e de assistencialismo.  

Além disso, é preciso transformar esse olhar, abrindo a visão para o foco na 

criança, da consciência do conhecimento de mundo da criança. Porém, a pesquisa 

trouxe resultados satisfatórios, evidenciando que o desenvolvimento integral deve ser 

focado na criança como centro do aprendizado e do desenvolvimento. Assim, dando 

horizonte a autonomia, capacidade de escolha e tomada de decisões, cabendo às 

professoras facilitarem essa promoção por meio de estratégias diversificadas e que 

levem à experiências que culminem na formação e processo de aprendizado das 

crianças. 

Nesse sentido, é preciso uma educação preocupada com o desenvolvimento 

integral e globalizado da criança. Por isso, acredita-se que por meio do PCE, essa 

dissertação pode auxiliar futuramente um estudo mais aprofundado e que a partir dela 

se possa trazer a intencionalidade de formar Escolas Criativas na rede de ensino de 

Caçador, inovando e priorizando a participação das crianças, garantindo o seu direito 

de brincar para o seu desenvolvimento integral. 

Durante todo o percurso dessa pesquisa houve uma mudança significativa de 

compreensão em torno do desenvolvimento integral da criança. Desse modo, já não 

é mais possível ver as coisas sob a mesma ótica do início do processo de estudo. 

Mudanças essas que ocorreram tanto no modo de pensar como no agir, podendo dizer 

que foi possível perceber coisas incômodas, mas que por falta de visão e 

conhecimento, não eram identificadas.  

Portanto, a partir de agora toma-se uma posição em que não se pode admitir e 

nem ser conivente com algumas atitudes referentes à Educação Infantil, que de nada 

auxilia no desenvolvimento da criança. É importante acreditar nas potencialidades 

dela, e ainda, possibilitar-lhe momentos de descoberta, desafios, interação, criação, 

experimentação e segurança em si própria como um ser capaz.   
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 
 
 
Eu_________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores 

(especificar nome de todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa) do projeto 

de pesquisa intitulado “(especificar título do projeto)” a realizar as fotos que se 

façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), 

em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que 

está previsto na Resolução do CNS nº 466/12 e (SE FOR O CASO, ESPECIFICAR 

ESSAS LEIS) nas leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

__________________, ___ de ______ de 20___ 

 

  ______________________________ 

  Pesquisador responsável pelo projeto 

 

_______________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

_______________________________ 

Responsável Legal (Caso o sujeito seja menor de idade) 

 
 


