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RESUMO 

Mudanças profundas caracterizam a realidade atual e desafiam as escolas e os 

profissionais que nelas atuam a superar o ensino fragmentado e descontextualizado 

que se capilarizou no contexto brasileiro, juntamente com a expansão na oferta de 

escolas, ocorrida no decorrer do século XX. Motivado pelo interesse no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, capazes de superar o 

distanciamento entre teoria e prática e entre o currículo e a realidade local e global, 

esta pesquisa objetivou avaliar o potencial de um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

articulado aos campos de experiência para o desenvolvimento integral de bebês e de 

crianças bem pequenas que frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil 

Elmar Pereira Rosa, de Caçador, Santa Catarina. Por constituir uma pesquisa-ação, 

o estudo também envolveu a pesquisa documental e priorizou a abordagem 

qualitativa. A coleta de dados se deu por meio de: um roteiro para análise de projetos 

desenvolvidos em outras instituições de ensino, visando à compilação de ideias 

adaptáveis ao PCE proposto nesta pesquisa; um roteiro de observação dos bebês e 

das crianças bem pequenas durante a intervenção para acompanhar o protagonismo 

na exploração dos cenários ecoformadores e materiais não estruturados, além de 

analisar as condições que as atividades ofereciam à formação integral; e um 

questionário aplicado aos pais e/ou aos responsáveis para conhecer sua percepção 

sobre o desenvolvimento das crianças. Participaram do estudo 16 bebês e crianças 

bem pequenas e sete pais e/ou responsáveis. O estudo comprovou a contribuição do 

PCE para o desenvolvimento integral, detectando-se avanços nos cinco campos de 

experiência. Dos 50 conceitos mais frequentes identificados nos registros dos pais 

e/ou responsáveis, 31,6% vinculam-se ao campo de experiência ‘Eu, o outro e o nós’ 

e 26,33% ao campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’, 

demonstrando terem sido os mais influenciados pelo PCE. Em relação ao 

protagonismo em decisões, envolvendo o uso de materiais não estruturados e de 

vivências em cenários ecoformadores detectaram-se conceitos como ‘autonomia’, 

‘independente’, ‘explora’, realizar’, ‘conta’, ‘faz’ e ‘sabe’. O estudo deu continuidade às 

pesquisas sobre PCE que vêm sendo desenvolvidas na Linha 2 ‘Cultura, Ensino, 

Saúde e Formação Docente’, entre as quais, Felipus (2019), Hoffmann (2019) e 

Telegen (2019).  Ao apresentar um produto educacional no formato de um PCE 

comprometido com o desenvolvimento integral, devidamente aplicado e avaliado, esta 

pesquisa atende às demandas do Mestrado Profissional em Educação Básica, sendo 

que o mesmo poderá ser explorado em outras instituições de Educação Infantil, desde 

que se considere o contexto local.  

Palavras-chave: Educação Infantil, Desenvolvimento integral, Projetos Criativos 

Ecoformadores, cenários ecoformadores. 



 
 

 
  

ABSTRACT 

Deep changes have marked the current reality and have challenged schools and the 

professionals who work in them to overcome the fragmented and decontextualized 

teaching that has taken place in the Brazilian context, along with the increase of 

schools during the 20th century. Motivated by the interest in the development of 

innovative pedagogical practices, which are capable of overcoming the distance 

between theory and practice and between the curriculum and the local and global 

reality, this research aimed to evaluate the potential of a Creative Ecoforming Project 

(PCE) articulated to the fields of experience for the integral development of babies and 

very young children who attend the Municipal Center of Early Child Education Elmar 

Pereira Rosa, of the city of Caçador, Santa Catarina. As an action research, the study 

also involved documentary research and gave priority to the qualitative approach. The 

data was collected through a guide for the analysis of projects developed in other 

educational institutions, to prepare ideas that could be adapted to the PCE suggested 

in this research; a guide for the observation of babies and very young children during 

the intervention to keep track of their protagonism in the exploration of the ecoforming 

scenarios and unstructured materials, in addition to analyzing the conditions that the 

activities offered for integral formation; and a questionnaire applied to parents or legal 

guardians to learn their perception of the children's development. Sixteen babies and 

very young children and seven parents and/or legal guardians participated in the study. 

The study demonstrated the PCE's contributions to integral development, identifying 

progress in the five fields of experience. Of the 50 most frequent concepts identified in 

the records of the parents and/or legal guardians, 31.6% are related to the field of 

experience 'I, the Other and the Us' and 26.33% to the field of experience 'Listening, 

speaking, thinking, and imagining', showing that they were the most influenced by the 

PCE. About the protagonism in decisions involving the use of unstructured materials 

and experiences in ecoforming scenarios, concepts such as 'autonomy', 

independence, 'exploring, 'performing', ‘counting’, ‘doing’, and ' knowing' were 

detected. The study followed up on the research on PCE that has been developed in 

Line 2 'Culture, Teaching, Health, and Teacher Education', in Felipus (2019), Hoffmann 

(2019), and Telegen (2019).  By introducing an educational product in the format of a 

PCE committed to integral development, duly applied and evaluated, this research 

meets the requirements of the Professional Master in Basic Education, and it may be 

used in other institutions of Early Childhood Education, provided that the local context 

is taken into account. 

Keywords: Early Childhood Education, Integral Development,  Creative Ecoforming 

Projects, Ecoforming Scenarios. 
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INTRODUÇÃO 

 

[...] por toda parte do mundo, homens e mulheres se 

organizam em torno de iniciativas originais e inovadoras 

que visam criar novas perspectivas para o futuro. As 

soluções existem, proposições inéditas surgem nos quatro 

cantos do planeta, com frequência em pequena escala, mas 

sempre com o objetivo de iniciar um verdadeiro movimento 

de transformação da sociedade (MORIN, 2015, p. 5). 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Sua importância 

reside no potencial oferecido à formação integral em “[...] suas diferentes e 

complementares perspectivas” (ANGOTTI, 2006, p. 18), especialmente, quando a 

mesma se norteia por uma nova epistemologia “[...] capaz de resgatar a 

multidimensionalidade do sujeito, compreendido a partir de uma ontologia complexa” 

(RIBEIRO; MORAES, 2014, p. 244). 

Para estimular o potencial das crianças nessa etapa formativa, faz-se 

indispensável disponibilizar “[...] um espaço adequado, rico em estímulos, agradáveis 

aos olhos infantis, num tempo bem planejado e capaz de satisfazer suas 

necessidades em busca da construção de novos saberes e da descoberta do mundo 

a sua volta” (MORENO, 2007, p. 55). Esse autor, também, defende a importância do 

trabalho pedagógico que respeite a criança quanto aos seus direitos e as suas 

especificidades.  

Nesse sentido, a Educação Infantil deve estimular a essência lúdica 

característica da faixa etária, a constante curiosidade e o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo e social, bem como o estímulo à autonomia em relação ao cuidado 

com seu corpo, alimentação, pertences e outras especificidades que fazem parte do 

ser criança. Esse processo deve considerar os eixos estruturantes das práticas 

pedagógicas formados pelas interações e pelas brincadeiras, conforme definido na 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). 

Considerando tais especificidades, este estudo tem como foco a exploração de 

materiais não estruturados e de cenários ecoformadores, articulada a um trabalho 

pedagógico comprometido com a formação integral na realização de atividades que 

vinculem protagonismo à tomada de decisões. Nesse sentido, define-se como 

problema de pesquisa: quais são as contribuições de um Projeto Criativo Ecoformador 

(PCE), vinculando protagonismo infantil a decisões implicadas no uso de matérias não 
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estruturados e na exploração de cenários ecoformadores, para o desenvolvimento 

integral de bebês e de crianças bem pequenas que frequentam o Centro de Educação 

Infantil Elmar Pereira Rosa, de Caçador, Santa Catarina? 

Destaca-se que o desenvolvimento integral faz parte do objetivo da Educação 

Infantil (BRASIL, 2013, 2017) e o protagonismo integra esse processo. As práticas 

pedagógicas tradicionais, contudo, ainda, tendem a priorizar o desenvolvimento 

cognitivo e a favorecer a reprodução, minimizando condições para o estímulo a todas 

as dimensões que constituem o desenvolvimento humano.  

Em contrapartida, as práticas pedagógicas inovadoras que vêm sendo 

desenvolvidas a partir de perspectivas ecossistêmicas e do pensamento complexo 

colaboram para superar lacunas deixadas pela pedagogia tradicional. Constituem-se 

no que Santos (2009) define como possibilidades para repensar o modo de ser e de 

pensar do sujeito que se fortaleceu pela estrutura educacional fragmentária. 

 Seu valor pedagógico tem relação com as reflexões de Petraglia (2008, p. 35) 

quando destaca a relevância da transformação do olhar no sentido de abranger “[...] 

novas formas de pensar e de agir, que partam da linearidade em direção à 

complexidade, por meio de um olhar multidirecional”. É nesse ínterim que passa a ter 

destaque a perspectiva de ensino transdisciplinar e ecoformador para explorar, com 

as crianças, diferentes materiais não estruturados e cenários ecoformadores na sala 

de aula e fora dela, como ocorrido nesta pesquisa. 

 Em razão dessa perspectiva, a pesquisa objetiva, de forma geral, avaliar o 

potencial de um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) articulado aos campos de 

experiência para o desenvolvimento integral de bebês e de crianças bem pequenas 

que frequentam o Centro de Educação Infantil Elmar Pereira Rosa, de Caçador, Santa 

Catarina. Já os objetivos específicos se propõem: a) analisar teses e dissertações 

relacionadas ao ‘protagonismo infantil, ‘Educação Infantil’ e ‘desenvolvimento integral’, 

sistematizando suas contribuições para a pesquisa atual; b) apresentar um Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE) elaborado especificamente para a intervenção no lócus 

de pesquisa; c) analisar a proximidade do PCE elaborado à  proposta de origem dessa 

metodologia por meio do uso de  indicadores elencados por Telegen (2019); 

sistematizar atividades realizadas durante o PCE proposto, comprometidas com o uso 

de materiais não estruturados e a exploração de cenários ecoformadores; d) analisar 
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a percepção de pais e/ou responsáveis sobre as contribuições do PCE desenvolvido 

para o desenvolvimento integral de bebês e de crianças bem pequenas.  

A iniciativa desta pesquisa atende às demandas pessoais da pesquisadora, 

geradas em função de uma busca permanente por transformar-se enquanto, também, 

mobiliza possíveis transformações. Da mesma forma, atende a necessidades 

profissionais por vincular-se à etapa formativa que, prioritariamente, tem se dedicado 

nos últimos anos.  

Em relação à relevância social, a vivência precoce com situações caracterizadas 

pela complexidade oportuniza às crianças alternativas não favorecidas por rotinas 

padronizadas. Por isso, estimula-se a imersão dos bebês e das crianças bem 

pequenas em atividades nutridas pelo viés da transdisciplinaridade e da ecoformação 

ao exercitar o cuidado consigo, com o outro e com o meio ambiente. 

Quanto à relevância científica, a pesquisa discute conceitos ainda pouco 

aplicados no contexto educacional - complexidade, transdisciplinaridade, 

ecoformação -, e os dinamiza em uma intervenção na Educação Infantil. Nesse 

processo, propõe-se ao desenvolvimento de um projeto de ensino e de aprendizagem 

no formato de um PCE e articula as atividades vinculadas aos campos de experiências 

previstos na BNCC, visando a estimular o desenvolvimento integral de bebês e 

crianças bem pequenas.  

Em relação ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Básica 

(PPGEB), a pesquisa se compromete em colaborar com o aprofundamento de estudos 

que vêm sendo realizados na Linha de Pesquisa ‘Cultura, Ensino, Saúde e Formação 

Docente’, elaborando, aplicando e avaliando um produto educacional em forma de 

projeto de ensino e de aprendizagem que pode ser explorado na Educação Infantil. 

Nesse sentido, atende ao compromisso do PPGEB de identificar conhecimentos e 

ações pertinentes aos processos pedagógicos, incluindo práticas inovadoras e novas 

técnicas/tecnologias na educação, conforme previsto na proposta do referido 

Mestrado (UNIARP, 2018).  

 Ao envolver crianças de um ano a dois anos e 11 meses em uma proposta 

pautada no pensamento complexo, na transdisciplinaridade e na ecoformação, 

conceitos fulcrais deste estudo, há opção, metodologicamente, pela pesquisa-ação, 

apoiada pela pesquisa documental e pela abordagem qualitativa. Nesse sentido, o 

estudo prioriza a aproximação com a epígrafe de abertura desta seção por pretender 
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que esta pesquisa-ação se constitua em uma iniciativa inovadora que, mesmo sendo 

de pequena escala, compromete-se com um movimento de transformação ao vincular 

protagonismo infantil, desenvolvimento integral, demandas locais/globais e 

proposições da BNCC. 

A coleta de dados busca, por meio de: i) um roteiro para análise de projetos 

criados por outras instituições de ensino, visando à compilação de ideias adaptáveis 

ao PCE proposto nesta pesquisa; ii) um roteiro de observação das crianças durante 

as intervenções pedagógicas para acompanhar o protagonismo na exploração dos 

cenários ecoformadores e materiais não estruturados, além de analisar as condições 

que as atividades ofereciam para a formação integral; iii) um questionário aplicado aos 

pais e/ou responsáveis para conhecer sua percepção sobre o desenvolvimento das 

crianças.  

Participam do estudo 16 bebês e crianças bem pequenas e sete pais e/ou 

responsáveis. A perspectiva é de representação de 50% dos bebês e crianças bem 

pequenas, mas o número se mostra reduzido em função da falta de devolução de um 

dos questionários.  

 Os dados coletados com pais e/ou responsáveis tratam-se com apoio do 

Software MaxQDA. Possibilita-se, dessa forma, detectar conceitos mais frequentes 

relacionados aos cinco campos de experiência e organizar nuvens de palavras 

respectivas a cada um deles. Além disso, discutem-se fragmentos das respostas com 

a intenção de ampliar a compreensão sobre a contribuição do PCE para o 

desenvolvimento integral, por meio da análise de condições registradas nas questões 

vinculadas a cada um dos cinco campos de experiência.  

A sistematização do estudo conta com quatro capítulos. Desses, dois são 

dedicados ao referencial teórico, um à metodologia da pesquisa; outro, aos resultados 

e à sua discussão. 

No capítulo teórico, sistematizam-se pesquisas precedentes relacionadas à 

Educação Infantil como tempo e espaço para o protagonismo no desenvolvimento 

integral, bem como ao pensamento complexo, à transdisciplinaridade e à 

ecoformação. No capítulo metodológico, indica-se o tipo de pesquisa e abordagem, 

os instrumentos de coleta de dados, os participantes, a forma de tratamento dos dados 

e o atendimento aos preceitos éticos requisitados nas pesquisas, envolvendo crianças 

e adultos. 
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Já no capítulo dos resultados e sua discussão, apresentam: i) sínteses de teses 

e de dissertações selecionadas a partir dos descritores ‘protagonismo infantil, 

‘Educação Infantil’ e ‘desenvolvimento integral’, disponibilizadas no Catálogo da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/; ii) apresentação do ‘Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE): O que sentem meus pés? Uma trilha de sensações e 

emoções’; iii) a análise da proximidade do PCE elaborado à proposta de origem dessa 

metodologia, por meio do uso de indicadores elencados por Telegen (2019); iv) 

atividades realizadas durante o desenvolvimento do referido PCE; v) fragmentos da 

percepção de pais e/ou responsáveis sobre as contribuições do PCE para o 

desenvolvimento integral.  

Espera-se que o produto educacional em forma de PCE, elaborado, aplicado e 

avaliado nesta pesquisa, contribua para outras instituições de Educação Infantil 

ampliarem o protagonismo de bebês e crianças bem pequenas ao tomarem decisões 

sobre o uso de materiais não estruturados e a exploração de cenários ecoformadores, 

possibilitando, nesse processo, o seu desenvolvimento integral.  
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1 EDUCAÇÃO INFANTIL COMO TEMPO E ESPAÇO PARA O PROTAGONISMO 

NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

É preciso esperança para não nos entregarmos ao 
definitivo caos, para não desistirmos de procurar o sentido 
da existência, mesmo com a convicção da transitoriedade 
e da finitude da condição humana, da interveniência do 
aleatório (PETRAGLIA, 2008, p. 35). 

As práticas pedagógicas sofrem impactos decorrentes de transformações 

evidenciadas na realidade local e global. E, em tempo de velozes transformações, 

determinados paradigmas educacionais precisam ser superados em função da 

incompatibilidade de atender às demandas atuais e se comprometer com incertezas 

em relação ao futuro, evitando ceder ao caos, como alerta a epígrafe.  

Na defesa de práticas pedagógicas inovadoras, capazes de superar a 

fragmentação do conhecimento e sua desarticulação em relação à realidade, Morin 

(2000) destaca a relevância de valorizar a formação integral da criança desde a 

primeira infância. É por meio dela que o indivíduo pode desenvolver a capacidade de 

compreensão quanto à sua condição humana e às suas respectivas dimensões.  

É essa busca pela compreensão das dimensões humanas, implicadas no 

desenvolvimento integral, que acentua a relevância dos docentes frente a estímulos 

para que as crianças possam exercitar seu direito de conviver, brincar, participar, 

explorar, expressar e conhecer-se (BRASIL, 2017) a fim analisar a realidade e nela 

intervir.  Para tanto, o espaço escolar precisa favorecer o encontro da criança com 

suas potencialidades e, por isso, a importância de materiais não estruturados e de 

cenários ecoformadores.   

Essa condição converge com o conceito de criança previsto na Resolução nº 

5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. Nesse documento, a criança é compreendida como: 

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 97).  

Essa perspectiva é considerada na elaboração de Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE), uma metodologia que “[...] representa um referencial de ensino 

e de aprendizagem baseado na autonomia, na transformação, na colaboração e na 
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busca do desenvolvimento integral [...]” (ZWIEREWICZ; TORRE, 2009, p. 162).   Por 

isso, enquanto uma pesquisa-ação, este estudo assumiu o compromisso de elaborar 

uma proposta convergente com a metodologia e se comprometeu com sua avaliação 

para verificar seus impactos.  

Ao considerar como possibilidades para o desenvolvimento integral condições 

previstas na BNCC, pautaram-se direitos de aprendizagem registrados na sequência 

e indicados no referido documento. Foram eles que nortearam a elaboração da 

proposta desenvolvida com os bebês e as crianças bem pequenas 1.   

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 
grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento 
de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre 
as pessoas.  

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planeja- 
mento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador 
quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a 
escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 
decidindo e se posicionando.  

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 
elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 
ciência e a tecnologia.  

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 
necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes 
linguagens.  

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 comunitária (BRASIL, 2017, p. 36). 

A BNCC ressalta que a criança necessita estar inserida no meio escolar e o que 

precisa desenvolver durante esse período. Tal documento deixa visível, dentro de 

cinco campos de experiências, a formação integral, condição convergente com as 

                                            
1 A utilização dos termos ‘bebês’ e ‘crianças bem pequenas’ deriva da BNCC. Nesse documento, 
especifica-se como bebês a faixa etária entre zero meses e um ano e seis meses de idade e como 
crianças bem pequenas a faixa etária de um ano e sete meses a três anos e 11 meses. 
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perspectivas transdisciplinares, considerando que:  

A transdisciplinaridade tem um potencial construtivo e transformador, 
pois ao transcender as disciplinas as incorpora, como rompe com a 
linearidade e a fragmentação do conhecimento. A transdisciplinaridade 
tem a pretensão de religar conhecimentos (a partir da articulação de 
conceitos, noções, enfoque [...] a fim de compreender a complexidade 
do real e assim construir um novo corpo de saber que atravessa, 
reorganiza e ressignifica os conhecimentos religados. Desta forma, a 
transdisciplinaridade demanda pulsão religadora, interação, 
dinamismo e criatividade do sujeito (SUANNO, 2013, p. 71-72). 

Compreende-se que a vinculação da prática pedagógica aos cinco campos de 

experiência possibilita transcender a rigidez curricular, valorizando a cultura de 

religação dos saberes, destacada por González Velasco (2017). Essa perspectiva 

também converge com Moraes e Batalloso (2010) quando afirmam ser eminente a 

necessidade de contribuir à formação de pessoas mais preocupadas com os valores 

humanos, com atitudes mais críticas e comprometidas com a sustentabilidade.  

A educação complexa se compromete com esse desafio. Discutida por 

Petraglia (2008, p. 35), a educação complexa tem, para a autora, o “[...] papel de 

propiciar a reflexão e a ação de resgatar a nossa essência e a nossa humanidade, 

acenando com novas perspectivas de resistência, emancipação e felicidade”. 

Como alternativa, Petraglia (2008) se apoia em estudos de Camargo (2007) a 

fim de referenciar as críticas ao sujeito moderno, tecidas por Jung e Morin, e a defesa 

de ambos à ideia da religação tanto da psique como da cultura como chave para a 

transformação em oposição à ênfase no esfacelamento. Nesse sentido, destaca-se 

que “Um dos pilares fundamentais do pensamento complexo é, sem dúvida, a 

religação [...]”, pois possibilita entrelaçar conhecimentos, ideias, princípios e aplicar a 

complexidade em qualquer atividade e situação (GONZÁLEZ VELASCO, 2017, p. 1).  

O pensamento complexo, sistematizado por Morin (SANTOS, 2009), dinamiza-

se por meio do que Petraglia (2008, p. 35) nomeia como educação complexa. Nesse 

sentido, a autora reforça que ambos – pensamento complexo e educação complexa – 

colaboram para ressignificar “[...] a vida presente e transitória, a partir da 

transformação do olhar de novas formas de pensar e de agir, que partam da 

linearidade em direção à complexidade, por meio de um olhar multidirecional”. 

Essa condição significa não separar o humano do universo, o que implica o fato 

de as áreas do conhecimento se orientarem pela condição humana (MORIN, 2009), 

superando a crença de que os conhecimentos científicos, por si mesmos, são capazes 
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de solucionar os problemas da realidade atual e de enfrentar as incertezas em relação 

ao futuro. Por isso, é necessário recorrer ao que está entre, através e além das 

disciplinas (NICOLESCU, 2014). Isso suscita a relação entre complexidade e 

transdisciplinaridade, pois ambas “[...] aparecem como duas formas de pensamento 

atual, agrupadas à busca de uma perspectiva integradora do conhecimento e da 

realidade como reação a uma visão atomizante e fragmentada” (ESPINOSA 

MARTÍNEZ, 2014, p. 46).  

A transdisciplinaridade, especificamente, repousa, inicialmente, sobre as 

disciplinas, mas acaba por transcendê-las, expressando sua essência na relação 

sujeito/objeto. Nesse sentido, fortalece “[...] a construção de uma nova epistemologia 

capaz de resgatar a multidimensionalidade do sujeito, compreendido a partir de uma 

ontologia complexa” (RIBEIRO; MORAES, 2014, p. 244), condição imprescindível ao 

desenvolvimento integral, ou seja, para o reencontro do sujeito que para Petraglia 

(2008) se perdeu a si próprio e se desgarrou de seu tempo. 

O resgate dessa multidimensionalidade se amplia com a ecoformação, em 

razão dessa se constituir em “[...] um diálogo da humanidade com seu ambiente social 

e natural nos termos do que Morin” caracteriza com a expressão “[...] compreender a 

humanidade da humanidade”. Nesse sentido, “[...] os fundamentos da ecoformação 

são um convite para o reencontro e para diálogo entre o natural e o cultural [...]” para 

que, ao reencontrarem a natureza, os sujeitos possam “[...] re-encontrar a si mesmos 

e re-encontrar os outros”. Portanto, por meio da ecoformação se propõe que “[...] o 

contato formador com as coisas, com os objetos e com a natureza’ possa ser formador 

de outras ligações, em especial das ligações humanas” (SILVA, 2008, p. 102). 

As possibilidades para o desenvolvimento integral se acentuam, portanto, na 

indissociabilidade entre complexidade, transdisciplinaridade e ecoformação. As 

implicações da tríade na prática pedagógica ampliam possibilidades para que os 

estudantes acessem, aprofundem, construam e difundam conhecimentos na sua 

conexão com a realidade e, nesse processo, potencializam todas as dimensões que 

constituem o desenvolvimento humano. 

Ao articular transdisciplinaridade e ecoformação como conceitos relacionados 

à complexidade, esperava-se que o Projeto Criativo Ecoformador (PCE), elaborado, 

implementado e avaliado no decorrer desta pesquisa, colaborasse para transformar a 

prática pedagógica enquanto também colaborava para promover a transformação do 
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entorno escolar.  

Nesse processo, reside a inovação desta pesquisa como uma perspectiva 

diferenciada, ainda pouco explorada por articular a tríade conceitual aos campos de 

experiência, previstos em um documento recente da educação brasileira. Além disso, 

a essa articulação se incorporou a realidade local sem subestimar demandas globais, 

caracterizando, portanto, o grau de inovação do estudo. 

 

1.1 DA ÊNFASE NA COGNIÇÃO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

No contexto brasileiro, a Educação Infantil percorreu trajetórias permeadas por 

diferentes concepções pedagógicas. Essas concepções influenciam e são 

influenciadas pelas políticas priorizadas no país, alinhando-se à concepção de 

infância de cada período. No final do século XIX, por exemplo,  

[...] não havia no país uma política educacional e sim uma política 
jurídico-assistencial de atenção à criança; as crianças que tinham casa 
e família ficavam sob os cuidados da própria família. O Estado tinha 
um olhar apenas para as crianças que, de alguma forma, 
representavam perigo para a sociedade [...] (SILVA; FRANCISCHINI, 
2011, p. 263).  

Os autores, também, registram que, à época, definia-se como período de ser 

criança aquele que correspondia ao nascimento até o ingresso na vida adulta. Não se 

considerava, portanto, a adolescência como período intermediário.  

Em relação à educação, os autores destacam que o desenvolvimento da 

criança e a própria infância não eram vistos como algo importante, sendo a última 

apenas considerada uma fase precedente à vida adulta. A preocupação com a 

formalização de espaços educativos formais se restringia àquelas crianças que 

representavam algum tipo de risco à sociedade (SILVA; FRANCISCHINI, 2011).  

  As primeiras instituições de atendimento infantil foram identificadas por 

diferentes nomenclaturas. Uma delas é a ‘escola materna’, expressão utilizada para o 

atendimento de guarda e educação da criança fora do contexto familiar, e outra é a 

‘creche’ que, de acordo com Passamai e Silva (2009), significa manjedoura/presépio 

em francês.  

A ‘creche’, termo costumeiramente utilizado no contexto brasileiro, era 

destinada às crianças socialmente menos favorecidas. O conceito “[...] estabelece 
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uma divisão entre classes na medida em que se propõe atender, apenas, as crianças 

pobres; e tem como outro propósito a liberação da mão-de-obra feminina” (SILVA; 

FRANCISCHINI, 2011, p. 261), caracterizando uma política excludente, pautada na 

desigualdade de ensino e que foi recorrente na história educacional do país, como 

caracterizado na seguinte descrição:  

Os filhos de escravos, chamados de crias e moleques, seguiam para 
o trabalho a partir de cinco anos, devendo aprender algum ofício. As 
crianças brancas da casa grande, nomeadas de meninos, filhos de 
família, quase sempre eram cuidadas por amas, recebiam instrução 
jesuítica a partir dos seis anos, aprendiam as primeiras letras com 
professores particulares, usavam trajes adultos e sua educação se 
apoiava nos castigos corporais (GUIMARÃES, 2017, p. 86). 

Segundo o autor, as desigualdades sociais e econômicas eram evidentes, 

subestimando-se, igualmente, naquele contexto, outras especificidades da infância. O 

processo educativo, por sua vez, considerava as estratégias de aprendizagem 

priorizadas pela igreja católica já que as crianças eram ‘educadas’ por professores 

jesuítas, especialmente as abandonadas, como as “[...] deixadas em “rodas” – cilindro 

oco de madeira, giratório, que eram construídas em muro de igreja e hospital de 

caridade, na qual as crianças eram entregues sem que a identidade de quem a trazia 

fosse revelada” (PASSAMAI; SILVA, 2009, p. 2).  

 Paralelamente à ampliação do número de fábricas, cresceu a necessidade de 

mão de obra. Motivada por diferentes fatores, a mulher passou a aderir ao mercado 

de trabalho e, ao mesmo tempo, cumprir as tarefas domiciliares.  Em meio a novas 

necessidades da família, passaram-se a adotar novas políticas públicas voltadas ao 

atendimento das crianças de mães que passaram a dedicar jornadas diárias ao 

trabalho fora de casa. 

Embora as creches e pré-escolas para os pobres tenham ficado 
alocadas à parte dos órgãos educacionais, as suas inter-relações se 
impuseram, pela própria natureza das instituições. No estado de São 
Paulo, desde dezembro de 1920, a legislação previa a instalação de 
Escolas Maternais, com a finalidade de prestar cuidados aos filhos de 
operários, preferencialmente junto às fábricas que oferecessem local 
e alimento para as crianças. As poucas empresas que se propunham 
a atender os filhos de suas trabalhadoras o faziam desde o berçário, 
ocupando-se também da instalação de creches (KUHLMANN, 2000, 
p. 8). 

A formalização dos espaços de Educação Infantil volta-se, inicialmente, à 

higiene e aos cuidados básicos. Kuhlmann (2000) reforça que esse foi um período da 

educação brasileira no qual a perspectiva sobre as crianças se restringia a alguns 
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cuidados, priorizando sua manutenção em um espaço para que as mães pudessem 

atuar no mercado de trabalho. Por vezes, as próprias indústrias ajudavam a manter 

essas instalações e, em troca, obtinham a mão de obra das mulheres. 

A implantação da primeira creche no país ocorre no ano de1889, no 
Rio de Janeiro, junto à fábrica de Fiação e Tecidos Corcovado. No ano 
de 1918 foi criada a primeira creche no Estado de São Paulo, 
resultante das pressões dos movimentos operários, em uma vila 
operária da Companhia Nacional de Tecidos e Jutas (ANDRADE, 
2010, p. 135). 

 Esse caráter assistencialista arrastou-se por décadas, norteando-se pela ideia 

de suprir somente as necessidades básicas, ou seja, de alimentação e de higiene, 

sem preocupar-se com o desenvolvimento integral das crianças. Em contrapartida, do 

mesmo modo, foram passíveis de fortalecer as desigualdades sociais daquele período 

como se pode observar na constatação de Lopes, Mendes e Faria (2005). 

Em São Paulo, em 1935, um diretor de um reformatório-modelo 
afirmava que a infância da criança pobre deveria acabar antes, já que 
essa criança rapidamente precisaria encontrar trabalho e que, por 
isso, a escola deveria ser reconhecida como uma “ilusão” para essas 
pessoas que ele considerava condenadas a tão somente trabalhar (p. 
16). 

 Essa visão distorcida sobre infância se vinculava à estigmatização a partir da 

posição social. Em decorrência, a infância das crianças menos favorecidas 

socialmente era vista como uma etapa que simplesmente precedia o trabalho, 

desvalorizando iniciativas que colaborassem para seu desenvolvimento integral. 

Contudo, 

A partir de 1880, já se falava com mais frequência em jardins-de-
infância, e alguns textos de grande repercussão, como uma lei de 
1879, assinada por Leôncio de Carvalho, ministro do Império, ou um 
Parecer assinado pelo jurista Rui Barbosa em 1882, indicavam 
claramente a necessidade de oferta de Educação Infantil por parte do 
Estado (BRASIL, 2005, p. 25). 

 A partir de então, as ideias de desenvolvimento infantil foram sendo pensadas 

e repensadas não só no Brasil como em outros países, defendendo, gradativamente, 

mas ainda lentamente, a necessidade de investir na plenitude da criança. Ainda assim, 

as instituições priorizavam o atendimento da população com condições financeiras 

mais elevadas.  

Em 1897, foi inaugurado, em São Paulo, o edifício do Jardim da 
Infância, com o propósito de educar as crianças da classe dominante, 
entre quatro e sete anos de idade. O Jardim da Infância ou 
Kindergarten se inspirava nas ideias do filósofo alemão Friedrich 
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Wilhem August Froebel e tinha como objetivo e prática educar os 
sentidos das crianças e despertar o divino existente na essência da 
alma humana (GUIMARÃES, 2017, p. 99). 

 O autor, ainda, destaca que Froebel teve sua contribuição no desenvolvimento 

do pensamento da Educação Infantil não só no Brasil, mas, de certa maneira, no 

mundo todo. As contribuições de pensadores como ele estimularam a regulamentação 

da etapa formativa.   

 Uma das mudanças no contexto brasileiro ocorreu com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 4024/61) aprovada em 1961. A 

referida lei indicava a relevância dos jardins de infância (PASSAMAI; SILVA, 2009), 

registrando, no Art. 23, que a educação pré-primária deveria ser destinada aos 

menores até sete anos, sendo ministrada em escolas maternais ou jardins-de-infância 

(BRASIL, 1961). 

 O atendimento em creches e pré-escolas, como direito social das crianças, 

afirma-se, contudo, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com 

o reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado com a educação 

(BRASIL, 1988). Essa iniciativa foi reforçada com a instituição da LDBEN 9.394/96. 

No seu art. 29, a mesma define a Educação Infantil como “[...] primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 2005, p. 17).  

 Desde então, a etapa formativa vem sendo ressignificada. Passam a valer, 

nesse processo, outras legislações que a regulamentam, tais como as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil, a qual a define como: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade 
no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010, p. 12). 

 O documento que regulamentou as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil 

já apresentava objetivos mais concretos, tanto em relação ao espaço físico e estrutural 

quanto às condições pedagógicas. Igualmente, definiu, além do papel da Educação 

Infantil, a criança como:  

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
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brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 1). 

  Recentemente, a BNCC viabilizou novas propostas para a Educação Básica, 

definindo direitos de aprendizagem, campos de experiências e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que necessitam ser explorados dentro das práticas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil. Especificamente, “Os campos de 

experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as 

experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-

os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38). 

 Esses campos de experiências são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e 

movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 2017). A opção 

pelos mesmos pode colaborar para a Educação Infantil superar a restrição de sua 

atribuição vinculada exclusivamente ao cuidado para, em seu lugar, favorecer o 

desenvolvimento integral das crianças, valorizando seu potencial reflexivo, criativo e 

proativo. 

 

 

1.2 DA PADRONIZAÇÃO DO ENSINO AO PROTAGONISMO INFANTIL 

 

 O reconhecimento das especificidades da infância tem sido ampliado no 

contexto nacional e internacional. Na música Det gåtfulla folket (O povo misterioso), 

por exemplo, o poeta e cantor sueco, Beppe Wolgers, caracteriza o período, afirmando 

que é repleto “[...] de magia, metamorfoses e outros encantos enigmáticos estranhos 

aos adultos [...]”. Ele inicia cada um dos três versos mencionado da canção, 

registrando “[...] que as Crianças são um povo e vivem em um país estrangeiro [...]” e 

termina afirmando que “[...] Todos são crianças e pertencem ao povo misterioso” 

(QVORTRUP, 2010a, p. 778).  

O autor, do mesmo modo, faz inferências ao modo como as crianças são vistas 

pelos adultos no contexto ao qual elas estão inseridas. Retrata, ainda, que elas têm a 

maneira de elas olharem para o mundo que as cerca, mas que os adultos nem sempre 

compreendem. 

A infância existe enquanto um espaço social para receber qualquer 
criança nascida e para incluí-la – para o que der e vier – por todo o 
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período da sua infância. Quando essa criança crescer e se tornar um 
adulto, a sua infância terá chegado ao fim, mas enquanto categoria a 
infância não desaparece, ao contrário, continua a existir para receber 
novas gerações de crianças (QVORTRUP, 2010b, p. 637). 

Mas quando termina a infância? Essa também é uma definição que precisa ser 

discutida, já que existem diferentes interpretações em relação ao tempo de ser 

criança.  

[...] quando, coletivamente, se admitiu que a criança não é um ser 
maduro para a vida, que é necessário submetê-la a um regime 
especial antes de permitir o seu ingresso na vida adulta, deu-se início 
ao consequente prolongamento da infância em sincronia com a 
duração da escolarização obrigatória. A conjugação de tais condições 
não seria uma forma de canalizar o prolongamento do período em que 
prevalece a concepção de inaptidão e incompletude da criança? 
(PIRES; BRANCO, 2008, p.419). 

 

 A aproximação da cronologia infantil, ou seja, o tempo de ser criança à ideia da 

inaptidão ou da incompletude, demonstra uma falta de compreensão sobre a infância, 

pois a caracteriza como um adulto incompleto. Segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU), são consideradas crianças indivíduos com até 18 anos.  Já o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990, p. 19.), em seu Art. 2, registra que 

“Considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade”. 

Ao mesmo tempo que na “Na configuração de tal fase etária, estão presentes 

discursos, símbolos, significados e práticas que se constroem na ação cotidiana dos 

mais diversos agentes sociais, como a família, a escola, o Estado e, inclusive, a mídia” 

(NETTO; BREI; PERREIRA, 2010, p. 131), a criança tende a participar proativamente 

da sociedade  na qual está inserida, desde que exista estímulo e condições para possa 

exercer seu potencial, pois mostra a tendência de ser “[...]  competente e curiosa, 

sociável e forte, e ativamente engajada na criação de experiências e na construção 

de sua própria identidade e de seu próprio conhecimento” (FORTUNATI, 2014, p. 20). 

 Fortunatti (2014), igualmente, reafirma a visão sobre a criança como um agente 

ativo, contestando a defesa da sua passividade diante dos acontecimentos e dos 

indivíduos de seu convívio. Essa visão, contudo, não permeia todas as instituições de 

Educação Infantil, por isso, a emergência de paradigmas capazes de “[...] promover a 

transformação e a sedimentação de novos referenciais que sustentem ações capazes 

de atender às novas necessidades de formação social a que a escola deve responder” 

(MONTEIRO; MONTEIRO; AZEVEDO, 2010, p.118).  Para tanto, é preciso romper 
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com a padronização ainda presente em parte significativa das instituições de 

Educação Infantil, já que nas instituições ainda persistem momentos padronizados e 

padronizantes como 

[...] a hora de estar em mesinhas, hora de estar em grupos, hora de 
sentar no chão, hora da roda, da estória, da música, das atividades, 
das tarefas – todos os momentos, todas as horas, todos os fazeres 
estão controlados. Todos juntos o tempo todo, fazendo as mesmas 
coisas – ou coisas muito parecidas (GARCIA; RODRIGUES; 
CASTILHO, 2016, p. 33).  

Portanto, a escola da infância necessita ressignificar sua visão sobre a infância, 

oportunizando à criança ser, de fato, criança. Nesse sentido, necessário se faz as 

instituições de Educação Infantil estimularem o protagonismo, oferecendo múltiplas 

possibilidades para interagir socialmente, já que esse “[...] é um processo que associa 

as dimensões cognitiva e afetiva. Interagindo, as crianças não apenas apreendem e 

se formam: ao mesmo tempo, criam e transformam – o que as torna constituídas na 

cultura e suas produtoras” (MOTTA, 2011, p. 160). 

A interação amplia possibilidades à participação, o que oportuniza a expressão 

do protagonismo infantil. A participação pode ocorrer na organização de brinquedos 

em um armário, na decoração da parede, na dramatização. O protagonismo, contudo, 

ocorre quando, de fato, a criança escolhe a forma de organizar os brinquedos no 

armário, de decorar a parede, de escolher o cenário, os personagens, o enredo ou 

outra condição implicada na atividade. 

Participar não significa, portanto, protagonizar, ainda que para o protagonismo 

a participação seja determinante. Ao estudar a interdependência entre os dois termos, 

Ferretti, Zibas e Tartuce (2004) concluíram que não existe uma distinção clara nas 

pesquisas realizadas, e que parte dos autores pode se referir ao protagonismo em 

contextos em que outro falaria de participação. 

A opção por conciliar os dois termos nesta pesquisa tem como base a afirmação 

de Pires e Branco (2007) de que a participação tem implicação com o envolvimento 

em processos de decisões para a transformação. Portanto, o protagonismo pretendido 

nesta pesquisa está articulado à participação das crianças em decisões no uso dos 

materiais não estruturados e na exploração dos cenários ecoformadores. Converge, 

portanto, com a percepção de Guizzo, Balduzzi e Lazzari (2019) de que  

O protagonismo infantil vincula-se à participação efetiva das crianças 
no seu desenvolvimento, bem como na (re)solução de situações e de 
problemas que emergem no cotidiano em que estão inseridas, sob 
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supervisão e/ou orientação dos adultos com quem convivem” (p. 274).   

 “Para que esse protagonismo ocorra é imprescindível que uma certa liberdade 

(atrelada às ideias de autonomia e independência) seja colocada em prática” 

(GUIZZO; BALDUZZI; LAZZARI, 2019, p. 274). Isso requisita o distanciamento de 

práticas reprodutivistas e sem significados à vivência de cada criança, pois ela precisa 

ser estimulada em sua,  

[...] liberdade e autonomia para fazer suas próprias escolhas e passa 
a investir nos seus interesses a fim de empreender sua própria 
aprendizagem. E é justamente no investimento de um sujeito infantil 
autônomo, livre, responsável pela sua própria educação, 
empreendedor e inovador, que encontramos frestas para pensar a 
criança da Educação Infantil do nosso tempo (HORN; FABRIS, 2018 
p. 544). 

Nesse sentido, aquela criança que era vista como uma folha em branco, alguém 

que vinha a ser algo em algum determinado tempo, não têm mais espaço na 

concepção atual. Isso se pode observar nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para 

a Educação Infantil (BRASIL, 2006), documento no qual se defende o 

desenvolvimento infantil vinculado ao estímulo às próprias iniciativas das crianças por 

meio de estratégias pedagógicas em que elas sejam as protagonistas, destacando 

como um dos exemplos movimentar-se livremente em diferentes espaços. 

 

1.3 O PROTAGONISMO EM BEBÊS E EM CRIANÇAS BEM PEQUENAS  

A BNCC indica três faixas etárias que compreendem a Educação Infantil: a) 

bebês: de zero a um ano e seis meses; b) crianças bem pequenas: de três a 4 anos e 

11 meses; c) crianças: de quatro a cinco anos e onze meses.  O documento destaca 

que “[...] esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há 

diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que 

precisam ser consideradas na prática pedagógica” (BRASIL, 2017, p. 44). 

Além disso, a fragmentação em faixas etárias não pode coincidir em 

fragmentação das práticas pedagógicas. Portanto, no lugar de fragmentar, as faixas 

devem servir de referência para estimular o desenvolvimento integral, considerando, 

nesse processo, as múltiplas formas de expressão do protagonismo infantil.  

Quando a BNCC coaduna com a ideia de que existem especificidades a serem 

consideradas dentro da própria faixa etária que compreende a Educação Infantil ao 

indicar três momentos, estimula que se reflita sobre a prática pedagógica padronizada 
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e padronizante. Em contrapartida, esta pesquisa parte do pressuposto de que as 

faixas não podem fragmentar as possibilidades de interação conforme a faixa etária.  

Destaca-se, também, que apesar dessa organização não observada em outros 

documentos, a BNCC recupera questões fundamentais em relação à Educação 

Infantil observados, por exemplo, no RCNEI (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c). Entre 

essas condições são destaques a interação e a brincadeira como seus eixos 

estruturantes e a perspectiva do desenvolvimento integral, preservando questões 

consideradas fundamentais na Educação Infantil.  

Contudo, mesmo depois de a Educação Infantil ter passado por vários avanços, 

ainda existem dúvidas sobre o potencial dos bebês e das crianças bem pequenas. 

Entre os autores que se dedicam a essa questão, Barbosa (2009) afirma que:  

As crianças pequenas solicitam aos educadores uma pedagogia 
sustentada nas relações, nas interações e em práticas educativas 
intencionalmente voltadas para suas experiências cotidianas e seus 
processos de aprendizagem no espaço coletivo, diferente de uma 
intencionalidade pedagógica voltada para resultados individualizados 
nas diferentes áreas do conhecimento (p. 08). 

 A autora discorre, igualmente, sobre as diversificações encontradas no contexto 

educacional infantil, alegando que é um contexto complexo, nas quais as relações 

com a aprendizagem são diferenciadas. Cabe ao docente esse olhar atento e a escuta 

do que os bebês e as crianças bem pequenas querem expressar, pois “Elas observam, 

tocam, pensam, interagem o que nos possibilita afirmar que elas sempre foram ativas 

em suas interações com as pessoas adultas e os meios em que estavam situadas, 

mas a sociedade não reconhecia essa participação” (BARBOSA, 2009, p.15). 

Contudo, 

[...] crer numa criança ativa, não quer dizer uma criança 
hiperestimulada, mas sim, adotar a ideia de que desde o nascimento, 
a criança está apta e interessada em interpelar o mundo, em agir. E 
para o adulto, o desafio está em saber escutá-la, para não deixá-la 
perder este desejo que interpelar o mundo, auxiliando no que for 
necessário, aproximando daquilo que é distante, apresentando-a para 
o mundo (BARBOSA; FOCHI, 2011, p. 6). 

Essas reflexões são determinantes para a prática pedagógica nas instituições de 

Educação Infantil, já que  

Há poucas décadas, a criança, no primeiro ano de vida, era 
considerada um ser imaturo. Pelo fato de não andar, não correr, não 
falar, pensava-se que ela não sabia outras coisas. Fazia-se uma 
generalização inadequada, pois se estendia essa incompletude para 
todos os outros processos! Enfatizava-se também a comunicação 
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linguística sobre a não-verbal, a cognição sobre o afeto [...] 
(PEDROSA, 2009, p. 17). 

Em contrapartida, assumir o compromisso com a despadronização da infância significa 

compreender que nas atividades promovidas nas instituições de Educação Infantil 

Crianças e adultos assumirão responsabilidades diferentes (nem por 
isso necessariamente menos importantes) ao longo de todos os 
momentos, desde o surgimento de uma idéia [sic], sua discussão e 
realização. No entanto, é necessário alertar que os critérios utilizados 
atualmente para separar o mundo entre crianças e adultos não 
facilitam este tipo de configuração e compartilhamento de 
responsabilidade e compromissos (PIRES; BRANCO, 2007, p. 317). 

 Portanto, tanto como as crianças, os bebês e as crianças bem pequenas 

precisam ter oportunidade de participar efetivamente de seu desenvolvimento e na 

resolução de problemas integrantes da sua própria realidade, conforme defendem 

Guizzo, Balduzzi e Lazzari (2019). Por isso, converge-se com as reflexões de Martins 

Filho (2010, p. 96) de “[...] é importante que os adultos deixem as crianças 

experimentarem/experienciarem diferentes papéis sociais em suas rotinas coletivas 

do brincar”. Nesse processo, é necessário considerar o tempo e as necessidades 

singulares de cada bebê, criança bem pequena ou criança, já que “As crianças - 

sobretudo os bebês - não se movem pela medida do relógio. Seu tempo é o da 

ocasião, o da oportunidade dos instantes que o próprio crescimento o proporcionar 

em seu fluir, fluxo e trajetos vitais” (HOYUELOS, 2015, p. 47). 
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2 PENSAMENTO COMPLEXO, TRANSDISCIPLINARIDADE E ECOFORMAÇÃO 

EM CONEXÃO COM O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

Morin e Delgado (2017, p. 10-11) defendem que é tempo de atuar. Para os 

autores, isso não significa advogar “[...] por uma esperança ilusória e salvadora, mas 

por uma utópica e criadora, ativadora e generadora, que se corresponde com o 

momento que vivemos [...]”.  

Conforme discutido no capítulo anterior, esse tempo de atuar na Educação 

Infantil significa superar mazelas de práticas pedagógicas padronizadas e 

padronizantes. Uma das possibilidades é recorrer às perspectivas da 

transdisciplinaridade (NICOLESCU, 2014) e da ecoformação (PINEAU, 2005) em 

razão do potencial que oferecem para o desenvolvimento integral como expressão do 

pensamento complexo, evitando, desde a primeiro ano de vida, aquilo que Morin 

(1998) considera um pensamento mutilado.  

Os conceitos ‘pensamento complexo’, ‘transdisciplinaridade’ e ‘ecoformação’ 

formam a tríade conceitual de sustentação desta pesquisa. São eles que possibilitam 

propor um projeto de ensino e de aprendizagem comprometido com o 

desenvolvimento integral, no qual se vincula o protagonismo infantil à tomada de 

decisões, envolvendo o uso de materiais não alternativos e a exploração de cenários 

ecoformadores. Ainda que brevemente, por esse motivo, dá-se a discussão da referida 

tríade na sequência.  

 

2.1 DO PENSAMENTO REDUCIONISTA AO PENSAMENTO COMPLEXO 

Sabe-se que a educação, de uma maneira geral, passou, passa e passará por 

mudanças geradas em função de demandas que ultrapassam o próprio âmbito 

educacional. Nesse processo, as instituições de Educação Infantil persistem em 

práticas que sedimentam a atomização do pensar e do fazer ou promovem práticas 

comprometidas com a articulação desses dois aspectos e desses em relação à 

formação do ‘ser’. A primeira perspectiva não converge com as demandas sociais 

atuais e tampouco com as incertezas em relação ao futuro da humanidade, pois 

[...] Tal ótica está defasada e limitada, visto que não se consegue 
compreender as necessidades contemporâneas da sociedade 
estudantil em suas diversidades. Em contrapartida, a escola atual tem 
a possibilidade de atender à realidade complexa, com um olhar global 
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e criativo, considerando, como uma das principais atividades, a 
produção do conhecimento integrado aos diferentes saberes e tendo 
o discente, também, como protagonista dessa construção (PINHO; 
PASSOS, 2018, p. 438). 

Em contrapartida, a segunda possibilidade vem sendo cada vez mais discutida. 

Ela integra os estudos de autores como González Velasco (2016, 2017), Moraes 

(2004), Morin (2009, 2015), Nicolescu (2005, 2014), Petraglia (2008, 2013), Pineau 

(2005), Sá (2019), Sommerman (2011), Torre (2003, 2013) e Zwierewicz e Torre 

(2009).  Discussões, como a dos referidos autores, fortalecem a perspectiva do 

pensamento complexo. 

Além de seu reconhecimento como protagonista na discussão acerca do 

pensamento complexo, Morin (1998, 2007) tem discutido sua relevância para o 

contexto educacional. Ao acompanhar grande parte do século XX e o início do século 

XXI, o autor “[...] pôde construir seu pensamento considerando a complexidade do 

mundo e da vida, os quais rejeitam respostas simples aos problemas multifatoriais do 

planeta” (SALLES; MATOS, 2017, p. 117). 

Sá (2019, p. 24) afirma que o pensamento complexo defendido por Morin “[...] 

tenta, efetivamente, perceber o que liga as coisas umas às outras e não apenas a 

presença das partes no todo, mas também a presença do todo nas partes”. Essa 

perspectiva converge com as reflexões de Petraglia (2013, p. 16) quando a mesma 

indica que o pensamento complexo é “[...] um tipo de pensamento que não separa, 

mas une e busca as relações existentes entre os diversos aspectos da vida. Trata-se 

de um pensamento que integra os diferentes modos de pensar, opondo-se a qualquer 

mecanismo disjuntivo”.  

Para ser estimulado, Morin (2007) defende a necessidade de haver outro tipo 

de educação e, portanto, outras formas de propor e de desenvolver a prática 

pedagógica. Essa nova educação é um desafio, pois, como afirma Morin (2009), para 

mudar as instituições é necessário mudar, concomitantemente, o pensamento das 

pessoas que nela atuam.  

Nesse sentido, Petraglia (2008, p. 35) lembra o quanto tem sido indispensável 

“[…] propiciar a reflexão e a ação de resgatar a nossa essência e a nossa humanidade, 

acenando com novas perspectivas de resistência, emancipação e felicidade”. Por isso, 

compreender as demandas atuais da Educação Infantil implica não apenas refletir 

sobre suas causas e consequências, mas também em se posicionar diante delas sem 

ter como base um pensamento mutilador. 
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O pensamento complexo “[...] se diferencia de uma concepção holística de 

conhecimento porque esta evidencia o todo em detrimento das partes [...]” (SÁ, 2019, 

p. 24). Para este autor “[...] Na concepção do holismo, não há um circuito relacional, 

ou seja, uma articulação interdependente entre as propriedades singulares das partes 

com as propriedades do todo e vice-versa [...]” (p. 24). 

Em contrapartida, o pensamento complexo implica a multidimensionalidade dos 

fenômenos observados a partir de uma perspectiva de abertura na análise da relação 

entre as partes e o todo. Ele converge, portanto, com “[…] outras formas de pensar os 

problemas contemporâneos” (SANTOS, 2009, p. 15), estimulando a superação da 

atomização dos processos educacionais ao oferecer possibilidades àquilo que 

González Velasco (2017) define como religação dos saberes. 

“A tese da religação é a pedra de toque do pensar complexo, porque procura, 

aspira, investe em um conhecimento não fragmentado, num conhecimento que não 

fraciona a realidade, a vida, o ser humano, a sociedade [...]” (SÁ, 2019, p. 24). Por 

isso, colabora para “[...] suplantar o modelo clássico em detrimento de um modelo 

criativo e inovador que ensina a aluno a conhecer, a construir seus projetos de vida e 

a conviver com os demais (ALVES; FILHO, 2019, p. 143).  

Portanto, o pensamento complexo ampara a superação de práticas 

pedagógicas nutridas por abordagens de ensino que se assentam nos “[…] princípios 

cartesianos de fragmentação do conhecimento e dicotomia das dualidades […]” 

(SANTOS, 2009, p. 15). Nesse processo, colabora para enfrentar a incerteza e a 

contradição e conviver com a solidariedade dos fenômenos, enfatizando o problema 

e não a questão cuja solução é linear (PETRAGLIA, 2013). 

Vale lembrar que o pensamento complexo contribui para a inserção no currículo 

escolar de “[...] questões relacionadas ao meio ambiente, aos valores humanos, à 

solidariedade e tantos outros aspectos esquecidos pela escola desconectada da vida 

[...]” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 9). Esse pensamento, de modo semelhante, colabora 

para consolidar uma prática pedagógica comprometida com a superação de 

processos que “[...] ensinam a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as 

disciplinas (em vez de reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em 

vez de reunir e integrar” (MORIN, 2009, p. 15). 

A defesa pelo desenvolvimento integral precisa ter como suporte a defesa pelo 

pensamento complexo. Como não é viável defender o desenvolvimento integral sem 
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considerar as diferentes dimensões implicadas nesse desenvolvimento, também não 

é viável defender o pensamento complexo com uma visão fragmentada, 

descontextualizada, disjuntiva e reducionista, a qual persiste quando não se 

consideram nos contextos educacionais a transdisciplinaridade e a ecoformação. 

 

2.2 DO PENSAMENTO COMPLEXO À TRANSDISCIPLINARIDADE E À 

ECOFORMAÇÃO 

 

Para dimensionar a indissociabilidade entre pensamento complexo e 

transdisciplinaridade, recorre-se à afirmação de Cruz e Costa (2015, p.199), na qual 

se destaca que “A transdisciplinaridade aborda a complexidade da ciência e desafia a 

fragmentação do conhecimento, reconhecendo nomeadamente que o processo de 

produção de conhecimento é de natureza híbrida, não linear e reflexiva [...]”.  

 Os autores também afirmam que a transdisciplinaridade “[...] reconhece e 

valoriza os múltiplos pontos de vista e os interesses diversificados que atravessam os 

contextos locais, pelo que valoriza a construção negociada do conhecimento em 

relação a um determinado contexto”. Por isso, não se pode conceber na ótica 

disciplinar, pois “[...] o conhecimento é o resultado de um processo intencional que se 

desenvolve na experiência intersubjetiva, tendo em vista a integração de vários tipos 

de conhecimento (inclusive o conhecimento prático dos sujeitos)” (CRUZ; COSTA, 

2015, p.199). 

A transdisciplinaridade, especificamente, repousa, a princípio, sobre as 

disciplinas, mas as transcende, expressando sua essência na relação sujeito/objeto. 

Nesse sentido, fortalece “[...] a construção de uma nova epistemologia capaz de 

resgatar a multidimensionalidade do sujeito, compreendido a partir de uma ontologia 

complexa” (RIBEIRO; MORAES, 2014, p. 244). 

Apesar de ser mencionada anteriormente, em 1994, com a elaboração da Carta 

da Transdisciplinaridade, coordenada por Lima de Freitas, Edgar Morin e Basarab 

Nicolescu, o conceito passou a ganhar visibilidade. Em seu art.11, o documento 

ressalta que a transdisciplinaridade não pode privilegiar a “[...] abstração no 

conhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar [...]” 

(FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1994, p. 3). 

Como diz respeito ao que está entre as disciplinas, através das disciplinas e 
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além de toda disciplina (NICOLESCU, 2014), a transdisciplinaridade aponta para “[...] 

uma nova forma de pesquisar, de construir conhecimento, tanto na intenção e no 

sentido ético, quanto no método enquanto estratégia ecossistêmica de busca de 

compreensão” (TORRE, 2008, p. 53).  

Por isso, quando Nicolescu (2005) afirma que a transdisciplinaridade pode ser 

interpretada como uma postura diante da vida, ele estimula a compreensão de sua 

relevância, especialmente quando observada a realidade conflituosa que se vivencia 

atualmente em âmbito global e local (ZWIEREWICZ et al., 2017). São problemas 

emergentes que afetam o planeta e a vida em sua individualidade e que, para Morin 

(2015), têm em seu cerne o desregramento ecológico, a exclusão social, a exploração 

sem limites dos recursos naturais, a busca desumanizante do lucro e a ampliação das 

desigualdades sociais, questões que geralmente não integram as ementas das 

disciplinas.  

No Brasil, as políticas públicas voltadas à educação tiveram, implicitamente, 

uma tentativa de aproximação com a transdisciplinaridade por meio da implantação 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998). 

Ainda assim, a iniciativa ficou restrita aos temas transversais, tais como, ética, meio 

ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. Os 

conteúdos vinculados às áreas de conhecimento, contudo, permaneceram na lógica 

disciplinar, já que a percepção se limitava aos temas propostos, o que evidencia uma 

diferença entre transversal e transdisciplinar. 

Especificamente na Educação Infantil não se trabalha com disciplinas, mas a 

BNCC indica os campos de experiências em substituição aos eixos da Educação 

Infantil previstos em documentos anteriores. Esses campos de experiência precisam 

ser considerados no planejamento docente, inclusive o destinado aos bebês e às 

crianças pequenas.  

 Se explorados por meio de práticas pedagógicas padronizadas e 

padronizantes, a existência de diferentes campos de experiência não redimensionará 

a visão de currículo descontextualizado. O trabalho com os campos de experiência 

terá um sentido inovador se norteado pela visão transdisciplinar e pelo estímulo ao 

pensamento complexo. 

Além disso, ao vincular ambos os conceitos à ecoformação, os campos de 

experiência terão sua relevância ampliada por pautarem um trabalho que visa ao bem-
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estar individual, social e ambiental. Nesse sentido, destaca-se que a ecoformação 

propõe que “[...] o contato formador com as coisas, com os objetos e com a natureza 

[...]” possa “[...] ser formador de outras ligações, em especial das ligações humanas” 

(SILVA, 2008, p. 102). 

Portanto, “[...] os fundamentos da ecoformação são um convite ao reencontro 

e ao diálogo entre o natural e o cultural [...] ” para que, ao reencontrarem a natureza, 

os sujeitos possam “[...] re-encontrar a si mesmos e re-encontrar os outros” (SILVA, 

2008, p. 102). Quando articulada ao pensamento complexo e à transdisciplinaridade, 

a ecoformação colabora para superar a cegueira do conhecimento destacada por 

Morin (2001), pois não dissocia o indivíduo de seus entornos social e ambiental. 

Pinho e Passos (2018, p. 452) defendem que a ecoformação é “[...] uma 

maneira de buscar o crescimento interior a partir da integração multissensorial como 

toda atividade humana, e desta com a natureza, harmonicamente e axiologicamente”. 

Para Torre el al (2008, p. 43) ela busca “[...] ir além do individualismo, do cognitivismo, 

e do utilitarismo do conhecimento. Partindo do respeito à natureza (ecologia), levando 

os outros em consideração (alteridade) e transcendendo a realidade sensível”. 

Mallart (2009, p. 62) contextualiza a relevância da ecoformação ao afirmar 

que “Vivemos uma emergência planetária, com enormes problemas relacionados 

entre si [...]. Tudo isso acrescentado a uma profunda crise econômica global que não 

parece ser uma crise de crescimento, mas sim uma mudança de sistema”. 

Essa situação apresenta-se associada a condutas individuais e 
coletivas orientadas à obtenção de grandes benefícios particulares em 
curto prazo, sem entender suas consequências para os demais ou 
para as futuras gerações. Um comportamento fruto do hábito de 
atender somente o mais próximo, espacial e temporalmente e 
desatender as previsíveis consequências futuras de nossas ações [...] 
(MALLART, 2009, p. 63). 

Para Mallart (2009), a ecoformação pode contribuir para: aproximar a escola da 

vida real, abrindo-se aos problemas reais do ambiente; propiciar uma visão sistêmica 

e transdisciplinar da realidade; estimular novas metodologias, abertas às novas 

correntes pedagógicas de pesquisa e de reflexão; implicar todos os agentes na 

resolução dos problemas que derivam da realidade ambiental. 

Nesse processo, a ecoformação se constitui no “[...] despertar do crescimento 

integral das pessoas a partir da interação com o meio em que vivem, tanto nas 

relações interpessoais quanto naquelas com os demais seres vivos e também os não 
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vivos da natureza” (SALLES, 2017, p. 14). É nesse crescimento integral articulando o 

individual, o social e ambiental que reside o potencial da ecoformação ao 

desenvolvimento integral discutido nesta pesquisa. 

 

 

2.3 DA ROTINA DA SALA DE AULA À EXPLORAÇÃO DE CENÁRIOS DE 

ECOFORMADORES  

 

Deixar de acreditar num sorriso de volta, no esconde-esconde 
de um jogo de cucu, da volta de uma mão que vem para 
aconchegar, da volta de um verso na cantiga de embalar na hora 
certa, da volta de um olhar num passear de descoberta, deixar 
de acreditar no que afinal é a força do querer viver, é perder 
resiliência, é falhar no sentido de coerência, é aprender a desistir 
(GOMES, 2004, p. 41). 

 

Na primeira etapa da Educação Básica, faz-se necessária uma atenção 

especial para que a escolarização antecipada não ocorra, evitando também a 

padronização de rotinas que minimizam o potencial de protagonismo dos bebês, das 

crianças bem pequenas e das crianças. A epígrafe remete a esse espaço que aposta 

em um sorriso que volta, na mão que aconchega e em um passeio de descoberta 

como possibilidade que se materializa em cenários ecoformadores indispensáveis na 

infância.  

Andrade (2010, p. 154) lembra que os ambientes da Educação Infantil “[...] 

constituem-se em cenários para a produção e reprodução das culturas infantis por 

serem espaços onde as crianças criam redes de socialização e interagem com seus 

pares e com os adultos”.  E é por meio “[...] das interações com o outro e com o meio 

material que as crianças aprendem e experimentam o mundo, ressignificando pelo 

toque, pelo olhar, pelo gesto, que são suas formas de linguagem” (NASCIMENTO, 

2015, p. 511).  

Esses espaços podem ser formados pelas salas de aula, desde que se 

constituam em ambientes estimuladores e livres de estereótipos. Contudo, precisam 

ir além delas, incluindo a brinquedoteca, o parque e os outros espaços ecoformadores. 

Os cenários ecoformadores são entornos acessíveis ou criados, 
preferivelmente, de forma colaborativa e que estimulam a interação e 
o protagonismo na realização de vivências/experiências para 
valorização das relações consigo mesmo, com o outro e com o meio 
natural e social (ZWIEREWICZ; SIMÃO; SILVA, 2019, p. 85). 
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 Quanto mais próximo aos ambientes naturais, mais serão as possibilidades 

para os bebês e as crianças simularem situações reais, utilizarem-se da imaginação 

e buscarem soluções aos problemas que enfrentam na vida cotidiana. Para Tiriba 

(2018), esses ambientes são determinantes em razão da ampliação do 

distanciamento entre as crianças e a natureza, especialmente no contexto urbano, 

fazendo que o mundo natural deixe “[...] de ser visto como elemento essencial da 

infância [...]”. A autora destaca como consequência desse distanciamento “[...] a 

obesidade, a falta de equilíbrio e habilidade física”.  

“São notórias as evidências do quanto as crianças ainda são desprovidas de 

proteção na cidade e o quanto os constrangimentos da vida lhes impõem formas 

restritas de convívio coletivo [...]”. Em contrapartida, é indiscutível a necessidade de 

reconhecer a criança como partícipe na cidade e de redes relações humanas mais 

amplas e complexas (ARAÚJO, 2018, p. 208). 

Tiriba e Flores (2016, p. 176) lembram que a natureza [...] é o local onde 

historicamente os seres humanos interagiram e brincaram [...]”. Por isso, no momento 

em que a escola se transforma em um “[...] lugar fundamental na organização das 

sociedades urbanas, é urgente desemparedar [...]”.  

Essa forma de pensar a instituição de Educação Infantil é uma possibilidade 

para minimizar problemas derivados da metrópole moderna, produtiva e que “[...] 

tornou-se incapaz de oferecer segurança para o livre trânsito das crianças, 

contrapondo-se às condições das moradias existentes em épocas remotas que 

permitiam essa liberdade” (GARCIA; RODRIGUES; CASTILHO, 2016, p. 33). 

Contudo, “[...] Se as crianças são seres biofílicos, modos de expressão da Natureza, 

esse convívio não pode ser uma opção de cada professor ou professora, mas um 

direito de todos, adultos e crianças” (TIRIBA; FLORES, 2016, p.176). 

Além disso, destaca-se que, mesmo situadas em zonas rurais, a ideia de 

vincular as aprendizagens das crianças ao silêncio e à passividade minimiza as 

possibilidades para gestores e docentes perceberem o potencial que as instituições 

têm para oferecer cenários ecoformadores. Esse potencial já foi considerado   no 

documento Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 

Infantil (PBIEI), no qual se destaca: 

A valorização dos espaços de recreação e vivência vai incrementar a 
interação das crianças, a partir do desenvolvimento de jogos, 
brincadeiras e atividades coletivas, além de propiciar uma leitura do 
mundo com base no conhecimento do meio ambiente imediato. O 
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próprio reconhecimento da criança de seu corpo (suas proporções, 
possibilidades e movimento) poderá ser refinado pela relação com o 
mundo exterior. E a criança deve cada vez mais se apropriar do 
ambiente. As áreas de brincadeira deverão oferecer segurança, sem 
serem limitadoras das possibilidades de exploração do universo 
infantil (BRASIL, 2006. p. 28). 

Segundo o referido documento, a criança reconhece seu corpo e também as 

suas relações com o ambiente a partir de socializações e de vivências em espaços 

externos, basicamente na ludicidade e no movimento exercido por ela e por seus 

pares.  

Além de serem pensados para as crianças, esses espaços precisam ser 

pensados com elas, pois,  

As crianças já nascem criando instalações. Elas têm um talento natural 
para construir – juntar – dar substância e inventar histórias. Observar 
– equilíbrio e desequilíbrio – experimentar as possibilidades dos 
materiais. Criar ambientes – ambientes próprios – jamais vistos 
anteriormente. Descobrir. O processo de construção é o mais comum 
para elas, isto é, se elas tiverem a oportunidade (HOLM, 2004, p. 87). 

Nesse ínterim, Oliveira (2002, p. 231) salienta que a criança se beneficia de 

“[...] suportes externos para sua realização: rituais interativos, objetos e brinquedos, 

organizados ou não em cenários “[...] Em virtude disso, o professor pode organizar 

áreas para desenvolvimento de atividades diversificadas que possibilitem às crianças 

estruturar certos jogos de papéis em atividades específicas” (OLIVEIRA, 2002, p. 

231). 

Esses lugares podem ser constituídos de várias formas. Podem ser “[...] lugares 

para se conversar em pares ou que agreguem a escola toda, lugares para pintar ou 

para observar os pássaros. Um bom espaço tem diversos lugares” (BRUNER, 2013, 

p.145 apud SOARES; FLORES, 2017, p.120). 

Nota-se, portanto, que o lugar no qual a criança consegue se expressar e sentir-

se aberta a novos experimentos vai muito além da sala de aula. Contudo, observa-se 

que os docentes organizam os espaços de “[...] acordo com sua concepção de infância 

e com seu conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, confiando na sua prática 

[...]”. Nesse sentido, “[...] Muitos, sem perceber, organizam o espaço a seu favor, sem 

reconhecer que estão dificultando seu trabalho e limitando o desenvolvimento das 

crianças (SILVA, 2010, p. 131).  

Essa é uma das preocupações que norteia esta pesquisa. Espera-se que 

auxilie na tomada de decisões sobre os cenários de aprendizagem alternativos e como 
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podem ser explorados no sentido de favorecer o desenvolvimento integral e o 

protagonismo infantil.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este estudo se caracteriza por uma pesquisa-ação, apoiada pela pesquisa 

documental e bibliográfica. As opções se fizeram cruciais para: a) analisar teses e 

dissertações relacionadas ao ‘protagonismo infantil, ‘Educação Infantil’ e 

‘desenvolvimento integral’, sistematizando suas contribuições à pesquisa atual; b) 

apresentar um Projeto Criativo Ecoformador (PCE) elaborado, especificamente, à 

intervenção no lócus de pesquisa; c) analisar a proximidade do PCE elaborado à  

proposta de origem dessa metodologia por meio do uso de  indicadores elencados por 

Telegen (2019); sistematizar atividades realizadas durante o PCE proposto, 

comprometidas com o uso de materiais não estruturados e a exploração de cenários 

ecoformadores; d) analisar a percepção de pais e/ou de responsáveis sobre as 

contribuições do PCE desenvolvido para o desenvolvimento integral de bebês e de 

crianças bem pequenas.  

 A “[...] pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas 

de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a 

prática” (TRIPP, 2005, p. 440).  

A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do 
pesquisador na situação problemática a ser investigada. O processo 
de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de 
transformar as realidades observadas, a partir da sua compreensão, 
conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos 
na pesquisa (FONSECA, 2005, p. 34).  

 A pesquisa documental, por sua vez, “[...] caracteriza-se pela coleta de dados 

em documentos [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 106), que, no caso desta 

pesquisa, constituem-se pelos projetos elaborados e implementados por outras 

instituições. Seu uso é justificado por ter possibilitado a análise de projetos de ensino 

e de aprendizagem desenvolvidos em outras instituições de Educação Infantil 

catarinenses. 

A pesquisa bibliográfica é utilizada quando a pretensão é analisar  “[...] “livros, 

revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 

monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet” (PRODANOV; 

FREITAS, 2013, p.54). Especificamente, nesta pesquisa, possibilitou a análise de 

teses e dissertações, envolvendo temáticas pertinentes. 

Em relação à abordagem qualitativa, a opção possibilitou tratar os dados 

coletados tanto em pesquisas precedentes como na revisão de outros Projetos 
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Criativos Ecoformadores, na aproximação da proposta com a metodologia de origem 

desse tipo de projeto, na descrição das atividades realizadas com os bebês e com as 

crianças bem pequenas durante a intervenção e na análise da percepção dos pais 

e/ou dos responsáveis. Destaca-se que a abordagem é fundamental para a 

compreensão de particularidades, possibilitando a exteriorização da subjetividade, 

sem a necessidade de assegurar a homogeneidade dos resultados. Portanto, 

responde a questões mais particulares, trabalhando com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes “[...], dessa forma [...] corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2010, p. 23). 

 

3.1 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram, da pesquisa, 16 crianças de um ano a dois anos e 11 meses de 

idade. Não houve seleção das crianças para o estudo, sendo consideradas todas as 

que frequentavam a turma do berçário II A, do Centro Municipal de Educação Infantil 

Elmar Pereira Rosa, no horário matutino. 

Em relação aos pais e/ou aos responsáveis, a intenção era a de selecionar 50% 

do total, o que equivale a oito participantes devido a disponibilidade e ao acesso aos 

pais. Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: disponibilidade para 

preenchimento do questionário; 50% serem pais e/ou responsáveis por meninas e 

50% por meninos. Como um dos participantes não devolveu o instrumento 

preenchido, contou-se, efetivamente, com sete participantes.  

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

Na coleta de dados, utilizaram-se três instrumentos: um roteiro para análise de 

Projetos Criativos Ecoformadores (PCE); um roteiro de observação das crianças 

durante as intervenções pedagógicas; um questionário de percepção aplicado a pais 

e/ou a responsáveis. 

a) Roteiro para análise de Projetos Criativos Ecoformadores (PCE): teve 

por objetivo possibilitar a compilação de ideias adaptáveis ao PCE proposto nesta 
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pesquisa: esse roteiro foi elaborado com base nos dez organizadores conceituais 

integrantes da metodologia dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE). Por isso, 

não passou por um processo de validação, tendo em vista os organizados já estarem 

delimitados. Esses organizadores conceituais apresentam-se na figura a seguir: 

 

Figura 1 - Organizadores conceituais dos Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) 

 

 

Fonte: adaptado de Torre e Zwierewicz (2009) e Zwierewicz (2014). 

 

b) Roteiro de observação das crianças durante as intervenções 

pedagógicas: esse instrumento (Apêndice 1) teve por objetivo acompanhar o 

protagonismo na exploração dos cenários ecoformadores e de materiais não 

estruturados, além de analisar as condições que as atividades ofereciam à formação 

integral. Tal roteiro compôs-se por 23 questões direcionadas ao desenvolvimento 

integral de bebês e de crianças bem pequenas. Esse permitia, também, descrever 

situações cotidianas, servindo de diário de campo durante todo o estudo. 

 

c) Questionário de percepção: esse questionário (Apêndice 2) aplicou-se aos 

pais e/ou responsáveis para conhecer sua percepção sobre o desenvolvimento das 

crianças. Elaborou-se com base na descrição dos campos de experiência indicados 

pela BNCC (BRASIL, 2017).  
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O instrumento foi validado por cinco profissionais da educação: uma docente 

com especialização e atuante na Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de 

Caçador; dois especialistas educacionais que, também, atuavam na referida rede, 

sendo um deles no próprio lócus de pesquisa; dois profissionais do Ensino Superior, 

com especialização área da educação. Esses profissionais fizeram a validação, 

portando-se como juízes do instrumento, avaliando a articulação do item com a 

dimensão, bem como a coerência na escrita  

 

3.3   TRATAMENTO E  ANÁLISE DE DADOS 

 

O tratamento dos dados realizou-se com auxílio do Sotware MaxQDA. Esse 

software foi projetado para uso em pesquisas qualitativas, quantitativas e mistas e 

permite a análise de textos, áudios, imagens, vídeos e outros arquivos. Durante seu 

uso, os dados podem ser analisados em uma janela de quatro telas com a ajuda de 

códigos e de notas, possibilitando a obtenção, entre outros resultados, de nuvens de 

categorias que permitem observar a convergência nos posicionamentos dos 

participantes. 

Na análise das teses e das dissertações, o MaxQDA se utilizou para detectar 

categorias de aproximação nos objetivos e nos resultados das pesquisas. Como base 

nesse processo, elaboraram-se nuvens de palavras, possibilitando observar as 

aproximações entre as pesquisas. 

Na análise da percepção dos pais, o MaxQDA possibilitou detectar os conceitos 

de maior frequência relativos aos cinco campos de experiência indicados pela BNCCC 

(BRASIL, 2017), bem como os referentes a cada um deles. 

Já a análise de outros Projetos Criativos Ecoformadores (PCE) se deu 

manualmente, ocorrendo o mesmo com a análise da proximidade da proposta 

elaborada para esta pesquisa à proposta de origem dessa metodologia. 

 

3.4 RISCOS E PROCEDIMENTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Como toda a pesquisa, esta também implicou alguns riscos, entre eles: 

deslocamento dos bebês e das crianças bem pequenas da sala de aula para as áreas 

externas da escola, manuseio de ferramentas e de recursos no manejo da terra 
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durante as ações na construção dos cenários ecoformadores. Caso ocorresse algum 

incidente, os sujeitos pesquisados contariam com o apoio direto da coordenação da 

escola e da pesquisadora e seu encaminhamento imediato a órgãos de assistência à 

saúde física e psicológica, atendendo, dessa forma, às prerrogativas legais.  

Como forma preventiva, tomaram-se alguns cuidados considerados 

fundamentais: além da autorização dos pais e/ou dos participantes para a participação 

dos bebês e das crianças bem pequenas nas experiências  de campo e do 

acompanhamento do docente responsável pela turma, solicitou-se o auxílio de outros 

profissionais para acompanhar as construções; no manejo da terra, areia, cascas e 

outros materiais não estruturados, evitou-se o uso de ferramentas pontiagudas e de 

metal, substituindo-as por plástico; não se utilizaram materiais tóxicos no manejo dos 

materiais e espaços. Além disso, a fim de evitar possíveis constrangimentos dos pais 

e/ou dos responsáveis que participaram do estudo, respeitou-se o tempo necessário 

para preenchimento dos questionários, garantindo-se o anonimato dos mesmos. 

O projeto de pesquisa submeteu-se ao Comitê de Ética, sendo aprovado pelo 

Parecer nº 3.260.958. Para a coleta de dados, utilizaram-se os seguintes documentos:  

a) Termo de consentimento livre e esclarecido – menores de idade; 

b) Termo de autorização de uso de imagem;  

c)Termo de consentimento livre e esclarecido– maiores de idade ; 

d)Termo de  ciência e de concordância entre as Instituições envolvidas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os resultados da pesquisa. Além 

dos dados coletados na análise de dissertações relacionadas ao ‘protagonismo 

infantil, ‘Educação Infantil’ e ‘desenvolvimento integral’, apresenta-se o Projeto 

Criativo Ecoformador (PCE) elaborado especificamente para a intervenção. Também, 

sistematizam-se e discutem-se resultados da análise da proximidade do projeto 

elaborado à proposta de origem da metodologia Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

e atividades realizadas durante seu desenvolvimento, além da percepção de pais e/ou 

de responsáveis sobre suas contribuições ao desenvolvimento integral de bebês e de 

crianças bem pequenas.  

 

4.1 REVISÃO DE DISSERTAÇÕES SOBRE PROTAGONISMO INFANTIL, 

EDUCAÇÃO INFANTIL E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

Levando em consideração a relevância de estudos precedentes à presente 

pesquisa, optou-se por realizar uma revisão de teses e de dissertações 

disponibilizadas no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Para a seleção, adotaram-se 

os seguintes procedimentos: 

- Categorização inicial: considerando as categorias ‘protagonismo infantil, 

‘Educação Infantil’ e ‘desenvolvimento integral’, o primeiro filtro possibilitou o 

acesso a 414.348 resultados.  

- Data de publicação: com o objetivo de acessar os estudos mais recentes, 

realizou-se um segundo filtro, situando as teses e as dissertações a partir do 

ano de 2015. Identificaram-se 88308 resultados, todos publicados em 2016 e 

2017. 

- Grande área e área de conhecimento, áreas de avaliação e de concentração, 

nome do programa e biblioteca central: com esses filtros, identificaram-se 

171 resultados. 

- Categorização final: em um segundo grupo de categorias, filtraram-se teses e 

dissertações que contemplassem nos títulos as seguintes especificidades:  
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a) em relação às crianças: as próprias crianças, seu desenvolvimento e 

vínculos estabelecidos;  

b) em relação aos docentes: o currículo, o planejamento e as práticas 

pedagógicas.  

Nesse filtro, selecionaram-se as que incluíam as especificidades de um ou 

outro grupo ou tratavam de ambas, sendo identificadas seis dissertações. 

Quadro 1 - Resultado da análise de teses e dissertações 

Título Autor Ano e local Dissertação/tese 

Professora eu tenho uma coisa pra 
falar”: as culturas infantis em um 
contexto institucional da educação 
infantil 

Keila de 

Oliveira 

Urrutia 

2016 
Santa Maria 

Dissertação 

Vínculos afetivos na educação 
infantil: desafios na 
auto(trans)formação permanente 
de professores 

Carolina 
Zasso Pigatto 

 

2016 
Santa Maria Dissertação 

A escola como espaço/tempo de 
auto(trans)formação permanente e 
mudança da prática docente 
 

Patricia 
Dalmaso 

Poglia 
 

2016 
Santa Maria Dissertação 

O que as crianças da pré-escola 
revelam acerca das práticas 
pedagógicas que experienciam no 
contexto de uma escola de 
educação infantil 

Vivian Jamile 
Beling 

2017 
Santa Maria 

Dissertação 

Educação infantil, creche e 
currículo: movimentos e tensões 
entre o nacional e o local 

Patricia dos 
Santos 

Zwetsch 

2017 
Santa Maria Dissertação 

 O planejamento e a atividade 
principal da criança: vivências de 
futuras professoras na educação 
infantil 

Andressa  
Wienhoft  
Marafiga 

2017 
Santa Maria 

Dissertação 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Em relação ao ano, publicaram-se três pesquisas em 2016 e três em 2017, 

todas vinculadas ao Mestrado em Educação da Universidade Federal de Santa Maria 

- UFSM, Rio Grande do Sul. Em relação à Linha de Pesquisa, duas são vinculadas à 

“Políticas Públicas e Práticas Escolares’, duas à “Formação, saberes e 

desenvolvimento profissional’, uma à ‘Área de Concentração em formação de 

professores” e em uma não constava a linha de pesquisa.  Observou-se, também, que 

as pesquisas se relacionam entre si, visto implicarem a Educação Infantil, 

especificamente crianças de 4 a 5 anos.  

Na sequência, realiza-se uma síntese das seis pesquisas com o intuito de 
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ampliar a compreensão acerca de sua relevância. 

Pesquisa I - Professora eu tenho uma coisa pra falar: as culturas infantis 

em um contexto institucional da educação infantil: aborda e contextualiza, 

situações e vivências presenciadas dentro das rotinas da Educação Infantil, 

evidenciando a necessidade de o docente desenvolver estratégias ao estar 

nesse ambiente, especialmente no sentido de escuta das crianças. Relata, 

ainda, as culturas com as quais a criança interage e as que desenvolve e 

promove dentro de seu cotidiano. 

Pesquisa II - Vínculos afetivos na Educação Infantil: desafios na 

auto(trans)formação permanente de professores: esta pesquisa  contempla 

discussões em relação à visão e à postura de docentes  da Educação Infantil. 

Ela aborda os “Círculos Dialógicos Investigativos Formativos”, inspirados 

Círculos de Culturas Freirianos, como possibilidades a discussões e a reflexões 

a fim de promover auto(trans)formação, bem como para levantamento dos 

dados da própria pesquisa.  

Pesquisa III - A escola como espaço/tempo de auto(trans)formação 

permanente e mudança da prática docente: o estudo tem afinidades com a 

apresentada anteriormente, pois se compromete com a auto(trans)formação, 

utilizando os círculos elencados anteriormente. Esse estudo foi realizado com 

docentes durante um processo de formação continuada. Como no estudo 

anterior, Paulo Freire é um dos autores destacados, uma vem que traz 

contribuições para a pasta de formação docente e retrata o sujeito como 

produtor de sua cultura. 

Pesquisa IV - O que as crianças da pré-escola revelam acerca das práticas 

pedagógicas que experienciam no contexto de uma escola de Educação 

Infantil: a pesquisa teve como foco as crianças de pré-escola como sujeito 

protagonistas dentro da pesquisa realizada. Os eixos dessa pesquisa foram as 

interações, experiências e o protagonismo da criança. Utiliza-se dos autores 

como Silva, Barbosa e Kramer (2008), que retratam a pesquisa com crianças. 

Pesquisa V - Educação infantil, creche e currículo: movimentos e tensões 

entre o nacional e o local: no estudo foi prevista uma análise dos documentos 

que regem a Educação Infantil, bem como as suas peculiaridades. Nesse 
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processo, elenca avanços e lacunas que a Educação Infantil tem enfrentado ao 

longo do processo histórico, analisando, igualmente, as diferentes concepções 

de currículo que foram discutidas. 

Pesquisa VI - O planejamento e a atividade principal da criança: vivências 

de futuras professoras na Educação Infantil: a pesquisa foi realizada com 

as acadêmicas do curso de Pedagogia e Educação Especial que participavam 

do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à Docência (PIBID) e 

desenvolveram ações pedagógicas durante seu vínculo como bolsistas.  Entre 

os resultados, o estudo destaca a importância de se planejar intencionalmente, 

e o quanto essa ação se torna significativa na aprendizagem para o aluno. 

A fim de sistematizar conceitos de destaque nas seis pesquisas, utilizou-se o 

software MaxQDA, possibilitando-se estabelecer uma frequência de conceitos 

utilizados nos objetivos gerais das pesquisas, bem como nos resultados 

apresentados. 

O resultado indicou 296 palavras mais frequentes nos objetivos das seis 

pesquisas, sendo que, no Gráfico 1, a seguir, apresentam-se 50 delas. Na análise, 

observa-se a frequência mais elevada de conceitos relacionados à infância (infantil, 

crianças...), ao contexto escolar (escola, turmas...) e especificidades dos processos 

de ensino e aprendizagem (experiências, investigar, valorizar...). Portanto, apesar de 

estudos individualizados, existem conceitos convergentes implicados nas seis 

pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
  

 

Gráfico 1 - Resultado da análise de teses e de dissertações 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

    

  Da mesma maneira, realizou-se a análise dos resultados das seis pesquisas.  

Identificaram-se com frequência mínima de cinco vezes 1442 palavras. Dessas, 

selecionaram-se as 50 mais representativas, sendo as mesmas apresentadas no 

Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Frequência dos conceitos implícitos nos resultados das dissertações 

Fonte: dados da pesquisa.  

Em relação aos resultados presentes nesse gráfico, observa-se que parte dos 

conceitos são os mesmos destacados entre os mais frequentes nos objetivos. 

Contudo, alguns conceitos não se destacaram nos gráficos anteriores, entre eles o 

‘tempo’. Considerado um conceito de relevância para a Educação Infantil, o destaque 
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dele nos resultados estimula a reflexão sobre a relação entre objetivos e resultados e 

as emergências que, porventura, venham a ocorrer entre o proposto e o alcançado.  

 

4.2 O PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR ‘O QUE SENTEM MEUS PÉS? UMA 

TRILHA DE SENSAÇÕES E EMOÇÕES’ 

 

A atuação no Berçário II possibilita a convivência com crianças de um a dois 

anos e 11 meses de idade. As especificidades dos bebês e das crianças bem 

pequenas que compreendem essa faixa etária e frequentam o Centro de Educação 

Infantil Elmar Pereira Rosa instigou reflexões sobre as possibilidades de 

desenvolvimento integral, motivadas pelo estímulo ao protagonismo ao possibilitar a 

tomada de decisões sobre a realidade em que estão implicados, contrariando 

afirmações compiladas por Barbosa e Fochi (2012), nas quais se alega que “Eles não 

vão conseguir fazer isso, é muito difícil [...]. Eles não entendem [...]. São muito 

pequenos ainda [...]. 

De acordo com esses autores “Essas expressões e tantas outras, aparecem 

nos discursos que adultos produzem em relação às crianças [...]”, levando-os a 

questionar: “[...] qual a imagem de criança desses adultos? Uma imagem de criança 

incapaz, de uma criança que vai vir a ser algo, que ainda não é. E, para a criança, 

qual é a resposta de sua pergunta, quem sou eu? (p. 4). 

O Projeto Criativo Ecoformador (PCE), proposto nesta pesquisa, contrapõe-se 

à ideia de incapacidade dos bebês e das crianças bem pequenas. Em contrapartida, 

aposta no seu potencial de experimentar, criar, observar, tocar, sentir, tomar decisões 

e realizar. Converge-se, portanto, com a defesa de que é necessário “[...] transcender 

a prática pedagógica centrada no professor e trabalhar, sobretudo, a sensibilidade 

deste para uma aproximação real da criança, compreendendo-a do ponto de vista 

dela, e não do ponto de vista do adulto” (OLIVEIRA; CRUZ, 2010, p.6) 

Com a intenção de estimular o protagonismo das crianças na tomada de 

decisões, elaborou-se o ‘Projeto Criativo Ecoformador: o que sentem meus pés? Uma 

trilha de sensações e emoções’. Apesar de se constituir um dos resultados da 

pesquisa, optou-se, nesta apresentação, por não incluir uma análise da proposta à luz 

de autores utilizados na fundamentação teórica do estudo. A decisão se pautou na 

possibilidade de sistematizar o projeto da forma como foi proposto, sendo que as 
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implicações de seu desenvolvimento no lócus da pesquisa são apresentadas nas 

próximas seções. 

A sistematização tem como referência a estrutura de base dos Projetos 

Criativos Ecoformadores (PCE), que conta com dez organizadores conceituais. Por 

isso, logo após o título e a contextualização da situação mobilizadora, os dez 

organizadores conceituais são contextualizados, evidenciando o planejamento 

realizado e aplicado no decorrer da pesquisa-ação. 

 

- Da situação mobilizadora ao título do Projeto Criativo Ecoformador (PCE) 

 Partindo de demandas indicadas em documentos que regulamentam a 

Educação Infantil, especialmente as que defendem a relevância da formação integral 

(BRASIL, 2005; BRASIL, 2013; BRASIL, 2017) e de pesquisas que valorizam a 

exploração de diferentes espaços e tempos, propôs-se um projeto envolvendo a 

construção de um cenário ecoformador. Contudo, a intenção não era a de criá-lo sem 

a participação das crianças. Essa perspectiva converge com o conceito de criança 

expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil - DCNEIs, 

quando é definida como    

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 
coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e 
a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 12). 

 Nascia, dessa ênfase, a possibilidade de estimular o protagonismo ao tomar 

decisões que pudessem ser determinantes na escolha do local e do material utilizado 

na construção do cenário ecoformador. Como parte dos bebês e das crianças bem 

pequenas ainda não se expressam ou se expressam pouco por meio da fala, 

pretendiam-se estimular outras formas de manifestação do protagonismo. O título foi 

selecionado a partir dessa intencionalidade. Assim surgiu o PCE ‘O que sentem meus 

pés? Uma trilha de sensações e emoções’. 

 

- Epítome 

O epítome constitui o momento de lançamento do PCE. Por isso, defende-se a 

realização de uma atividade que estimule a curiosidade e o interesse das crianças. 

Com essa intenção, planejou-se um momento em que se disponibilizariam materiais 
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não estruturados para os bebês e às crianças bem pequenas poderem explorá-los 

livremente. 

Além de proporcionar o acesso, a proposta possibilitaria que se observassem 

preferências das crianças, formas de interação e como enfrentavam os desafios 

surgidos. Para tanto, previu-se a necessidade de ambientar o espaço com um tatame 

para poderem se mover com segurança e conforto e a disponibilização de materiais 

em diferentes espaços para selecionarem onde, com quem e com o que gostariam de 

brincar.  

 

- Metas   

Como meta central, almejou-se a criação de uma trilha sensorial. Essa meta 

tinha implícita a intencionalidade de promover os direitos de aprendizagem e de 

estimular o desenvolvimento integral por meio de atividades vinculadas aos campos 

de experiências previstos na BNCC (BRASIL, 2017). 

 

- Legitimação teórica 

 

Para legitimar teoricamente, previu-se o acesso à literatura infantil, documentos 

que orientam a Educação Infantil e outros materiais de apoio aos docentes e aos 

bebês e às crianças bem pequenas. Entre as fontes, consultou-se tanto a LDBEN nº 

9.394/96 (BRASIL, 2005) com a BNCC (BRASIL, 2017), além de publicações de 

autores como Zwierewicz e Torre (2009) e Barbosa e Fochi (2012) e livros infantis. 

 

- Legitimação pragmática 

 

No caso desta PCE, a legitimação pragmática deriva de ações que a conectam 

à realidade dos bebês e das crianças bem pequenas, facilitando a contextualização 

do projeto. Nesse sentido, além da implicação na construção da trilha de sensações 

e de emoções, previram-se outras atividades dentro e fora da sala de aula para 

participação ativa e propositiva dos bebês e das crianças bem pequenas.  
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- Perguntas geradoras 

 

São questões geradoras com função estimular a curiosidade, o diálogo com 

diferentes saberes e o conhecimento da própria realidade dos envolvidos no PCE e 

da realidade do entorno em que as crianças se inserem local e globalmente. No caso 

do PCE, as perguntas foram: 

- Em que lugar poderíamos construir nossa trilha sensorial? 

- Quais os materiais que podem ser usados para construí-la? 

- De que maneira poderíamos construir nossa trilha sensorial? 

- Quem pode ajudar a construir a trilha? 

- Em que lugares e espaços vocês preferem estar? 

Além dessas perguntas, questões subsequentes poderiam ser incorporadas, 

especialmente as surgidas da curiosidade dos bebês e das crianças bem pequenas. 

 

- Eixos norteadores 

 

  Eixos norteadores do PCE constituem-se pelos objetivos geral e específicos 

e pelos conteúdos/conceitos a serem estudados. No caso da Educação Infantil, 

priorizam-se os campos de experiência.  

Como objetivo geral, propôs-se a promoção do desenvolvimento integral dos 

bebês e das crianças bem pequenas por meio do estímulo ao protagonismo na tomada 

de decisões relacionadas à construção de um cenário ecoformador. Já os objetivos 

específicos vincularam-se aos campos de experiência, tal como estes exemplos: 

participar de atividades que estimulem o autocuidado e o cuidado com o outro e com 

o meio ambiente; expressar preferências por meio da seleção de recursos e espaços 

para o cenário ecoformador.  

 

- Itinerários 

 

Para o desenvolvimento do PCE, previram-se cinco etapas: a) acesso a 

possíveis materiais a serem usados na trilha sensorial, observando os que os bebês 

e crianças bem pequenas mais se identificavam; b) preparação dos materiais para a 
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construção da trilha  sensorial mediante explorações, vivências e brincadeiras; c) 

observação dos espaços do CMEI preferidos pelos bebês e pelas crianças bem 

pequenas; d) construção da trilha sensorial com a colaboração das crianças e dos 

familiares.; e) encerramento do PCE com apresentação dos resultados à comunidade 

escolar, acompanhada de imagens, vídeos e outros registros realizados com e pelas 

crianças. 

As atividades previstas em cada uma das etapas tinham como base os campos 

de experiência indicados pela BNCC (BRASIL, 2017) conforme apresentado nos 

quadros da sequência: 

Quadro 2 - Campo de experiência o eu, o outro e o nós’ com previsão de atividades 

O eu, o outro e o nós 

A BNCC indica que “É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 
constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros 
modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas 
primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), 
constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 
simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo em 
que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua 
autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. 
Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças 
entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes 
atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e 
narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e 
ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos 
constituem como seres humanos” (BRASIL, 2017, p. 38). 

Experiências propostas 

- Roda de conversa sobre o assunto proposto; 
- Interação com outras turmas para explorar as possibilidades de construção da trilha 
sensorial e a sua exploração depois de concluída. 

 

  
Quadro 3 - Campo de experiência ‘corpo, gestos e movimentos’ com previsão de atividades 

Corpo, gestos e movimentos 

    A BNCC indica que “Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos 
ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 
mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, 
brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outros sobre o universo social e 
cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das 
diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, 
elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. 
As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus 
gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao 
mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua 
integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele 
é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a 
emancipação e a liberdade, e não para a submissão” ( BRASIL 2017, p.38-39). 

Experiências propostas 
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- Explorar as possibilidades de espaço físico da escola, deslocar-se pelo CEMEI e observar 
as preferências dos bebês e das crianças bem pequenas; 
- Andar, rolar e engatinhar em diferentes espaços, observando os locais nos quais os bebês 
e as crianças bem pequenas se sentissem mais seguros; 
- Criar alternativas para os bebês e as crianças bem pequenas explorarem ao máximo o 
seu corpo. 

 

Quadro 4 - Campo de experiência ‘traços, sons, cores e formas’, com previsão de atividades 

Traços, sons, cores e formas 

    A BNCC indica que “Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e 
científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, 
por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e 
linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, 
o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se 
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, 
exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, 
encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de 
recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as 
crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas dos outros e 
da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação 
das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, 
de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 
pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a 
cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas 
experiências e vivências artísticas” (BRASIL, 2017, p. 39). 

Experiências propostas 

 - Manipular diferentes materiais utilizados na construção da trilha sensorial como terra, 
areia, cascas, pedras, carvão e madeiras; 
- Brincar com terra e água, explorando esses dois elementos da natureza, além de 
possibilitar acesso a outros materiais não estruturados. 

 

 
Quadro 5 - Campo de experiência ‘escuta, fala pensamento e imaginação’ com previsão de 
atividades 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

    A BNCC indica que “Desde o nascimento, as crianças participam de situações 
comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de 
interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, 
o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. 
Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais 
recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se 
torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é 
importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, 
potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na 
participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou 
em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social” BRASIL, 2017, p.40). 

Experiências propostas 

- Ao longo da construção, estimular para que relatem o que estão construindo, conversem 
e interajam com seus pares, além de questionar os materiais que estão utilizando com a 
finalidade de diferenciá-los; 
-  Acesso a materiais sonoros com a finalidade de observar como eles exploram os sons 
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produzidos. 

 

Quadro 6 - Campo de experiência ‘espaços, tempos, quantidades, relações e transformações’ 
com previsão de atividades 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

    A BNCC indica que “As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes 
dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 
pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos 
(dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). 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.). Além disso, nessas experiências 
e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos 
matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, 
comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de 
formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) 
que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover 
experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, 
investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para 
buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está 
criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico 
e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano” (BRASIL, 2017, p. 40-41). 

Experiências propostas 

- Levantar questionamentos quanto ao espaço e aos materiais, estimulando também sua 
classificação: grandes, pequenos, ásperos, macio, lisos, pesados, leves, etc.; 
- Construção de barracas para as crianças brincarem de entrar e de sair e explorarem esse 
ambiente. 

 

Para desenvolvimento do projeto foi previsto o uso dos seguintes recursos: 

pátio externo e solário; materiais para a construção da trilha sensorial, pedras de 

diferentes tamanhos e cores; cascas, areia, terra, grama, caixas de leite; garrafas pet, 

mudas de árvores, flores e chás; materiais recicláveis e alternativos, e colheres de 

pau e panelas. 

 

- Coordenadas temporais 

 

 Para realização do projeto, previu-se um período de quatro meses: de setembro 

a dezembro de 2019. 

 

- Avaliação emergente 

 

Definiu-se que a avaliação dos bebês e das crianças bem pequenas 
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ocorreria durante todo o desenvolvimento das experiências por meio da observação e 

do registro. Além de analisar a participação, interação, as formas de expressão e de 

outras questões implicadas no desenvolvimento integral, pretendia-se acompanhar a 

singularidade de cada criança, valorizando seu potencial e o atendimento de suas 

necessidades. 

 

- Polinização 

 

Pretendia-se que ao término do projeto, além de ter estimulado o 

desenvolvimento integral, os bebês e as crianças bem pequenas pudessem seguir 

tendo acesso ao cenário ecoformador criado, ampliando o contato com a natureza e 

a interação com crianças de outras faixas etárias.  

 

4.3 APROXIMAÇÃO DO PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR ‘O QUE SENTEM 

MEUS PÉS? COM A METODOLOGIA DE ORIGEM 

 

Para avaliar a proximidade da proposta elaborada para esta pesquisa-ação, ou 

seja, o ‘Projeto Criativo Ecoformador ‘O que sentem meus pés?’ com a metodologia 

do PCE, utilizaram-se os indicadores definidos por Telegen (2019). Essa autora 

desenvolveu um projeto de leitura e avaliou sua proximidade com a metodologia do 

PCE. Com base no confronto do projeto elaborado com PCE desenvolvidos em 

escolas vinculadas a diferentes Redes Municipais de Ensino de Santa Catarina, a 

Telegen delimitou dez indicadores, os quais são sistematizados na Figura 2: 

Figura 2 - Indicadores para avaliar a proximidade de projetos de ensino e de aprendizagem 
à metodologia do PCE 

 

Abertura de impacto 
e de conexão do 

projeto à realidade 
local/global

Estudos 
precedentes que 
fundamentem o 

projeto

Ações envolvendo a 
realidade local

Questões que 
estimulam a atitude 

indagadora

Resultados 
concretos e 

quantificáveis

Foco no 
desenvolvimento 

integral e na tomada 
de consciência

Atividades 
transdisciplinares e 

ecoformadoras

Cronologia 
articulada

Avaliação 
comprometida com 

as demandas

Perpetuação de 
resultados 

vinculados ao bem 
comum
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Fonte: Telegen (2019) 

Para facilitar a utilização dos indicadores na análise de outros projetos de 

ensino e de aprendizagem, a autora organizou um quadro formado por três colunas: 

na primeira, constam os organizadores conceituais da metodologia do PCE; na 

segunda, sua descrição; na terceira, o indicador compatível. A proposta é reproduzida 

no Quadro 7 com o intuito de facilitar a composição de um segundo quadro que 

dimensiona a proximidade do Projeto Criativo Ecoformador ‘O que sentem meus pés?’ 

com a metodologia original.   

Quadro 7 - Descrição dos indicadores para avaliar a proximidade de projetos de ensino e de 
aprendizagem à metodologia do PCE 

Organizador 
conceitual 

Descrição Indicador 

Epítome 

Momento inicial que se caracteriza por um 
movimento de conexão dos estudantes com a 
realidade atual e com perspectivas em relação 
ao futuro, observando-se desafios e 
possibilidades a partir de uma situação-
problema ou estudo de caso. 

Abertura de impacto e 
de conexão do projeto 
à realidade local/global 

Legitimação 
teórica 

Justifica a relevância e o impacto do projeto em 
função dos conhecimentos já disseminados e 
implicados nos conteúdos curriculares. 

Estudos precedentes 
que fundamentem o 

projeto 

Legitimação 
pragmática 

Identificação de situações emergenciais que 
justifiquem possíveis intervenções, situando a 
importância da relação entre os conteúdos 
curriculares e a realidade local.  

Ações envolvendo a 
realidade local 

Perguntas 
geradoras 

Atitude indagadora comprometida com o 
desenvolvimento integral e com a capacidade de 
reconhecer, identificar, observar, analisar, 
avaliar, criar, transformar e difundir. 

Questões que 
estimulam a atitude 

indagadora 

Metas 

Resultados fortemente desejados e que marcam 
o sentido dentro de uma determinada visão de 
ser humano e de uma concepção educativa. 
Elas têm um valor para quem as propõem e, por 
isso, estão dentro de cada um, diferenciando-se 
dos objetivos, que, geralmente, são definidos de 
fora para dentro, ou seja, do sistema para a 
pessoa.  

Resultados concretos e 
quantificáveis 

Eixos 
norteadores 

São formados pelos objetivos, conceitos e 
conteúdos; têm a tarefa de ajudar na 
sensibilização e na tomada de consciência em 
relação ao papel de cada um diante do que se 
trabalha no projeto e que, de alguma forma, está 
conectado à vida. 

Foco no 
desenvolvimento 

integral e na tomada de 
consciência 

Itinerários 
Atividades organizadas desde uma perspectiva 
complexa, transdisciplinar e ecoformadora. 

Atividades 
transdisciplinares e 

ecoformadoras 

Coordenadas 
temporais 

Constituem o tempo disponível para o 
desenvolvimento do projeto, prevendo o período 

Cronologia articulada 
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necessário para alcançar as metas e possibilitar 
a satisfação das necessidades individuais e 
coletivas. 

Avaliação 
emergente 

Ênfase formativa fundamental para comprovar 
os resultados das práticas e, sobretudo, para 
acompanhar, revisar, compartilhar e 
potencializar as ações, assim como intervir e 
avançar nelas. Por isso, seu foco não deve ser 
somente o planejado, mas também o não 
previsto. 

Avaliação 
comprometida com as 

demandas 

Polinização 

Fecundação do projeto no entorno em que foi 
desenvolvido e em outros contextos, dando vida 
à proposta matricial de tal modo que as ideias e 
os valores sigam ativos após o término do 
projeto, diferenciando-se das grandes ideias que 
têm vida curta porque não germinam em um 
sistema que possibilita sua continuidade. 

Perpetuação de 
resultados vinculados 

ao bem comum 

Fonte: Elaborado por Telegen (2019, p. 55) com base em Torre e Zwierewicz (2009). 

Como pode ser observado, a metodologia do PCE envolve diferentes etapas, 

valorizando condições como planejar, criar, observar, concretizar e valorizar. Contudo, 

independentemente do tipo de projeto, a metodologia de projetos concebe 

[...] criança como um ser capaz, competente, com um imenso potencial 
e desejo de crescer. Alguém que se interessa, pensa, duvida, procura 
soluções, tenta outra vez, quer compreender o mundo a sua volta e 
dele participar, alguém aberto ao novo e ao diferente. (BARBOSA; 
HORN, 2008, p. 87). 

 Os resultados da análise do Projeto Criativo Ecoformador ‘O que sentem meus 

pés?’   indicam sua proximidade com os dez indicadores elencados por Telegen 

(2019), conforme pode ser observado no Quadro 8. 

Quadro 8 - Análise da proximidade Projeto Criativo Ecoformador ‘O que sentem meus pés?  
com a metodologia do PCE 

Organizador 
conceitual 

Indicador 
Ação compatível 

Epítome 
Abertura de impacto e 
de conexão do projeto à 
realidade local/global 

Disponibilização de materiais não estruturados 
e de tempo para sua exploração em diferentes 
espaços. 

Legitimação 
teórica 

Estudos precedentes 
que fundamentem o 
projeto 

Atendimento aos documentos que 
regulamentam a Educação Infantil no Brasil e 
atendimento de especificidades infantil 
indicadas por pesquisadores da etapa 
formativa. 

Legitimação 
pragmática 

Ações envolvendo a 
realidade local 

Exploração e transformação de espaços 
externos com utilização de elementos da 
natureza e materiais derivados de produtos 
industrializados. 
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Perguntas 
geradoras 

Questões que 
estimulam a atitude 
indagadora 

Indagações sobre os espaços e os materiais 
preferidos, formas de contribuir na construção 
dos cenários, entre outras. 

Metas 
Resultados concretos e 
quantificáveis 

Previsão da construção de um cenário e 
utilização de materiais não estruturados.  

Eixos 
norteadores 

Foco no 
desenvolvimento 
integral e na tomada de 
consciência 

Objetivos, conceitos e conteúdos vinculados 
articulados ao desenvolvimento integral. 

Itinerários 
Atividades 
transdisciplinares e 
ecoformadoras 

Atividades voltadas ao cuidado consigo, com o 
outro e com o ambiente; conexão entre campos 
de experiência e a realidade das crianças; 
utilização de materiais reutilizáveis. 

Coordenadas 
temporais 

Cronologia articulada 
Tempo compatível para articulação das 
atividades previstas e acréscimo das que 
surgiram no decorrer 

Avaliação 
emergente 

Avaliação 
comprometida com as 
demandas 

Acompanhamento permanente por meio de um 
roteiro com alternativas predeterminadas, mas 
também com espaços para as situações não 
previstas. 

Polinização 
Perpetuação de 
resultados vinculados 
ao bem comum 

Permanência dos cenários ecoformadores para 
utilização futura. 

Fonte: Elaborado com base nos indicadores elencados por Telegen (2019). 

A composição do quadro e suas derivações elucidam alguns aspectos 

determinantes no planejamento do Projeto Criativo Ecoformador ‘O que sentem meus 

pés?’, tais como:   

-  abertura impactante do PCE com a disponibilização de diferentes materiais; 

- regulamentações e estudos precedentes que estimularam experiências 

relacionadas aos objetivos propostos no PCE; 

-  questões indagadoras que ampliaram possibilidades para o desenvolvimento 

dos bebês e das crianças bem pequenas; 

 - criação da trilha de sensações e de emoções como resultado concreto e o 

estímulo à criação de cenários ecoformadores complementares; 

- realização de um PCE pautado na BNCC e no respeito às necessidades dos 

bebês e das crianças bem pequenas e ao seu entorno de inserção; 

 - organização articulada dos organizadores conceituais; 

-  avaliação com base em dimensões preestabelecidas na BNCC, mas atentas 

às especificidades os bebês e das crianças bem pequenas que participaram do 

PCE; 
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- perpetuação dos resultados, por meio da permanência de parte dos cenários 

ecoformadores. 

Portanto, a proximidade entre as duas propostas ocorreu em todos os 

organizadores conceituais. Isso não significa que não existam possibilidades para o 

aprimoramento do PCE desenvolvido, especialmente visto que sua replicação suscita 

mudanças convergentes com o tempo, com o espaço e com as pessoas que dele 

participarem. Nesse sentido, retomam-se as contribuições de Freire (1996), autor que 

já defendia a fragilidade do ensino sem pesquisa e da pesquisa sem ensino. Para ele,  

[...] Esses que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade (p. 29). 

No caso do PCE, com a pesquisa estimula-se a pertinência do ensino e, em 

decorrência, o desenvolvimento integral quando a criança é estimulada em seu 

protagonismo para escolher e intervir. Nesse sentido, ensino e pesquisa não 

acontecem de forma dissociada.  

 

 

4.4 DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO CRIATIVO ECOFORMADOR (PCE): O QUE SENTEM MEUS PÉS? 

 

No desenvolvimento do ‘Projeto Criativo Ecoformador: o que sentem meus 

pés? Uma trilha de olhares e sensações para além da sala de aula’ (como abreviação, 

trataremos a partir deste momento como ‘PCE: o que sentem meus pés?’) foram 

realizadas quatro etapas com o objetivo de estimular o desenvolvimento integral, 

valorizando o protagonismo dos bebês e das crianças bem pequenas nas escolhas 

na superação de desafios e na resolução de situações-problema. Para tanto, cada 

etapa tinha um objetivo específico: 

a)  Etapa I - O contato com materiais não estruturados: o objetivo da etapa 

foi estimular o protagonismo na tomada de decisões durante a exploração de 

materiais não estruturados;  

b) Etapa II:  Exploração desafiadora de materiais não estruturados: o 
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objetivo da etapa era estimular a resolução de problemas por meio da interação 

com recursos, espaços, colegas e docentes;  

c) Etapa III - Os cenários preferidos:  o objetivo da etapa era identificar 

materiais e espaços preferidos, visando à futura construção de um cenário 

ecoformador;  

d) Etapa IV - A construção dos cenários ecoformadores:  o objetivo da etapa 

era construir colaborativamente um cenário ecoformador. Contudo, as 

possibilidades criadas durante o ‘PCE: o que sentem meus pés?’ e o 

estimularam a criação de mais de uma alternativa. 

 

 - Etapa I:  O contato com materiais não estruturados 

Na primeira etapa do ‘’PCE: o que sentem meus pés?’, apresentaram-se, para 

os bebês e as crianças bem pequenas, materiais que poderiam ser utilizados na 

construção da trilha de sensações e de emoções. Na ocasião, priorizaram-se 

materiais não estruturados como folhas secas, gravetos, pedaços de madeira, além 

de partes ou de recipientes completos de produtos industrializados, entre os quais, 

latas de achocolatado e de tampas de garrafas pet.  

Meirelles e Horn (2017, p.80-81)  definem os materiais não estruturados “[...] 

são utensílios variados que, com as intervenções das crianças, transformam-se em 

objetos brincantes, podendo, por sua plasticidade, transformar-se em muitas coisas, 

ampliando as possibilidades de criação”. A iniciativa de utilizá-los, nesta pesquisa, 

converge com indicações da BNCC, especialmente na referência ao direito de a 

criança explorar diferentes materiais, inclusive elementos da natureza (BRASIL, 

2017).  

Com a intenção de estimular o protagonismo dos bebês e das crianças bem 

pequenas ao tomar decisões na exploração dos referidos materiais, organizou-se uma 

sequência de atividades dentro e fora da sala de aula. Em parte das atividades, 

sistematizadas na sequência, disponibilizaram-se materiais com características 

próximas e, em outra, materiais com características acentuadamente diferenciadas.  

- Experiência com tubos de papel: na primeira atividade, os bebês e as 

crianças bem pequenas tiveram acesso a tubos de papel com diferentes 

comprimentos e espessuras. Enquanto estavam sentados sobre o tatame, os 
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materiais foram disponibilizados em diferentes espaços da sala de aula, justamente 

para estimular a autonomia e a liberdade na seleção daquilo que gostariam de 

explorar.  

Os bebês e as crianças bem pequenas manifestaram diferentes formas de 

aproximação. Enquanto alguns ficaram observando o material antes de tomar a 

decisão, outros se deslocaram com mais rapidez. Independentemente do tempo que 

levaram, observou-se que, de uma forma geral, todos sentiram curiosidade e 

exploraram os materiais.  

Durante a exploração, observou-se, igualmente, que alguns se concentravam 

e testavam hipóteses enquanto tentavam fazer encaixes, mas outros preferiam levar 

à boca, rolar os tubos e produzir com eles alguns sons.  As imagens que constituem 

a Figura 1 caracterizam esse processo, pois o bebê estava livre para explorar o 

material de acordo com hipóteses e soluções criadas durante seu uso. 

Figura 3 - Brincando livremente com materiais não estruturados 

    

Fonte: Da pesquisa. 

Outra questão observada foi o tempo dedicado às formas de explorar os 

materiais. Alguns levaram mais tempo, fazendo o mesmo movimento, mas todos 

mudavam rapidamente as formas de explorar os materiais que acessaram. 

O respeito aos diferentes tempos se contrapõe à persistência de que nas 

instituições de Educação Infantil todos bebês e crianças precisam agir de forma 

homogeneizadora. Ou seja, se contrapõe à regra de que  

Na escola, existe a hora de estar em mesinhas, hora de estar em 
grupos, hora de sentar no chão, hora da roda, da estória, da música, 
das atividades, das tarefas – todos os momentos, todas as horas, 
todos os fazeres estão controlados. Todos juntos o tempo todo, 
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fazendo as mesmas coisas – ou coisas muito parecidas (GARCIA; 
RODRIGUES; CASTILHO, 2016, p. 33). 
 

- Experiência com tampas de garrafa pet: diferente da atividade anterior, o 

ambiente foi preparado com o auxílio dos bebês e das crianças bem pequenas antes 

da distribuição das tampas, além de serem estimulados diálogos sobre o material que 

explorariam.  Depois de formar um círculo, distribuíram-se as tampas foram em 

diferentes espaços. Observou-se que, durante a própria distribuição, uma boa parte 

dos bebês e das crianças bem pequenas começou a se deslocar para explorar os 

materiais. 

Apesar de geralmente ser enfatizada apenas sua fragilidade, os bebês 
e as crianças bem pequenas são, paradoxalmente,extremamente 
capazes de tomarem iniciativas e agirem, ou seja, podem perceber e 
movimentar-se, dispondo assim de amplos recursos, desde que 
nascem, para interagir com e no mundo (BARBOSA, 2009, p. 23). 

As imagens da Figura 2 denotam a liberdade de exploração do material 

disponibilizado. Além do contato visual, a manipulação dos objetos promoveu o 

contato com diferentes texturas e cores e o estímulo à noção de tamanho e volume 

nos procedimentos de encher  e de esvaziar recepientes com as tampas. 

Figura 4 - Explorando garrafas e tampas de garrafas pet 

     

Fonte: Da pesquisa 

 Experiências como essas foram organizadas para  ampliar o protagonismo na 

tomada de decisões. Antecedendo as atividades com materiais não estruturados que 

seriam realizadas no espaço externo, elas foram determinantes para que os bebês e 

as crianças bem pequenas sentissem e vivenciassem possibilidades de ampliar sua 

percepção acerca dos materiais e das formas de explorá-los coletiva e 

individualmente.  

  Horn e Fabris (2018, p. 547) reforçam a relevância desse tipo de atividade ao 
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afirmar que “[...] os processos escolares passam do coletivo para o individual, e é no 

indivíduo interessado e livre – aquele que é capaz de escolher entre várias 

oportunidades – que se dá a aprendizagem”. As experiências, de modo semelhante, 

evidenciaram o interesse dos bebês e das crianças bem pequenas por materiais não 

estruturados. 

 

- Experiência com elementos da natureza, potes e latas de achocolatado:  

ainda em sala de aula, disponibilizaram-se, aos bebês e às crianças bem pequenas, 

materiais para que explorassem no espaço externo. A atividade tinha a intenção de 

ampliar os espaços para exploração de materiais não estruturados, oportunizando o 

contato com terra, pedras, grama, pedaços de madeira e outros recursos, além do 

material industrializado que haviam selecionado na sala de aula.  

Apesar do espaço aberto, as crianças demonstraram mais tranquilidade ao 

mesmo tempo em que brincavam intensamente, criando e recriando diferentes 

possibilidades. A criança bem pequena das imagens da Figura 3 caracteriza esse 

processo ao encher, inicialmente, uma lata pequena com pedras, passando-as na 

sequência a uma de maior tamanho como se estivesse testando a capacidade das 

latas.  

Figura 5 - Explorando livremente o ambiente 

   ´ 

Fonte: Da pesquisa. 

Ao ter liberdade para tomar decisões e buscar recursos e espaços para 

explorar, a iniciativa converge com a ideia de que 

As crianças devem, desde pequenas, ser instigadas a observar fenômenos, 
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relatar acontecimentos, formular hipóteses, prever resultados para 
experimentos, conhecer diferentes contextos históricos e sociais, tentar 
localizá-los no espaço e no tempo. Podem também trocar idéias e 
informações, debatê-las, confrontá-las, distingui-las e representálas, 
aprendendo, aos poucos, como se produz um conhecimento novo ou por que 
as idéias mudam ou permanecem (BRASIL,1998, p.172). 

Nessa mesma direção, Barbosa (2009) faz inferência ao olhar pelo qual os 

bebês e as crianças bem pequenas são observadas. Nesse sentido, ressalta-se a 

relevância de considerar suas especificidades e possíves capacidades.   

 

- Etapa II:  Exploração desafiadora de materiais não estruturados  

 

- Experiência com elementos da natureza e cola colorida:  em uma nova 

experiência, convidaram-se as crianças a se deslocarem para um espaço 

antecipadamente organizado com folhas, gravetos e flores, com a finalidade de que 

explorassem diferentes texturas, cores e sensações, além de produzir 

colaborativamente um painel com o material disponibilizado. Ao se aproximarem do 

ambiente preparado, observou-se a alegria estampada nos rostos e a curiosidade nos 

olhos dos bebês e das crianças bem pequenas. 

Figura 6 - Ambiente com disponibilização de folhas, flores e gravetos 

   

Fonte: Da pesquisa. 

Como a atividade tinha também a intenção de produção de painéis, os bebês e 

as crianças bem pequenas tiveram acesso à cola colorida. Nessa experiência, foi 

possível observar que se concentravam mais e exploravam de diversas maneiras o 

material disponibilizado. Alguns seguravam nas mãos enquanto observavam, outros 

cheiravam antes de trocar de recursos, outros criavam formas diferentes de 

manipulação, demonstrando dedicadeza nos gestos e zelo com o que lhes foi 

oferecido como pode ser observado nas imagens da Figura 7.  
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Figura 7 - Explorando elementos da natureza na organização de um painel 

  

Fonte: Da pesquisa. 

Essa experiência ofereceu aos bebês e às crianças bem pequenas novos 

contatos, novas possibilidades, novas sensações e desafios. Destaca-se que em 

relação aos cuidados, cultivou-se a perspectiva ecoformadora, a qual tem, entre seus 

compromissos, uma formação aberta aos novos desafios que a sociedade atual 

enfrenta e que demanda o respeito e o cuidado  com a vida no e do planeta. 

Ecoformar é buscar promover, construir a educação para 
desenvolvimento sustentável associada a uma educação da 
solidariedade, do compromisso com o planeta e todos seus habitantes. 
[...] Uma educação que promova interações entre o ambiente, 
progresso social e o desenvolvimento econômico. Isto implica pensar 
a preservação da vida e prover adequadas condições para todos, a 
criação de um ambiente saudável, acolhedor e preservado (SUANNO, 
2014, p.175). 

Destaca-se, ainda, que foi encantador acompanhar o encantamento das 

crianças, um processo valorizado por  Moraes e Torre (2004) quando reforçam a 

importância de reencantar a educação. No caso dessas cenas, o encantamento não 

foi somente das crianças, mas da própria pesquisadora que se maravilhava com as 

demonstrações observadas.  

  

- Experiência com varal de pet: nessa atividade foi criado um circuito com 

garrafas pet, penduradas em cordões acomodados em  diferentes alturas. A intenção 

era de desafiar os bebês e as crianças bem pequenas a criar  possibilidades para 

passar sobre o varal e também por baixo dele.  
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Figura 8 - Circuito com garrafas pet 

    

Fonte: Da pesquisa. 

Alguns foram bem precisos para resolver a situação, outros demoraram um 

pouco mais. No entanto, chamou a atenção o fato de alguns procuraram explorar o 

material, observando  o tamanho, a espessurra e o som que produzia. Meirelles e 

Horn (2017) fazem algumas indicações dessa reações e ao afirmar que  

[...] A experimentação e a descoberta durante a manipulação ativam as 
conexões cerebrais, pois a criança está num momento de investigação em 
que as propriedades dos materiais disponibilizados estão sendo 
pesquisadas pelos pequenos através de suas ações. É como se a criança 
pequena estivesse em um laboratório multissensorial, onde muitos 
conceitos estão sendo descobertos e construídos com a utilização de 
materiais que possuem a capacidade de se transformar de forma 
diversificada (p. 81). 

Apesar dos tipos de atividades que passaram a ser realizadas a partir da 

pesquisa não serem comuns, observava-se que o envolvimento dos bebês e das 

crianças bem pequenas se ampliava. Dessa forma, enquanto a prática pedagógica 

era transformada, observava-se, ainda, uma transformação nos envolvidos.  

 

- Etapa III: Os cenários preferidos  

Avançando no projeto, passou-se à terceira etapa, a qual objetivava observar 

os materiais e os espaços preferidos pelos bebês e pelas crianças bem pequenas 

para futura construção da trilha de sensações e de emoções.  Por isso, exploraram-

se diferentes espaços do CMEI  Elmar Pereira Rosa. 

 

 

- O chão de britas 

 Os bebês e as crianças bem pequenas foram convidados para ir até o espaço 

do pátio do CMEI, cujo chão é coberto por britas. Ao observar como exploravam o 

espaço, foi possível se deparar com  cenas como a representada na Figura 9. Ao ser 
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questionada sobre o que estava fazendo, imediatamente a criança respondeu 

sorrindo: “Bolo de flor”. 

Figura 9 - A cena do bolo de flor 

   

Fonte: Da pesquisa. 

 De modo igual, observou-se que os bebês e as crianças bem pequenas 

passavam tempo concentrados na mesma ação e não entravam em conflito. Além 

disso, demonstravam vontade de colaborar e mostrar o que estavam fazendo.  

Eram momentos de interação e de diálogo com os pares e com as docentes.  

Em momentos como esse,  

A postura do adulto é a de observar atentamente, direcionar o olhar 
para as narrativas lúdicas que as crianças estão construindo nos 
momentos de brincadeira livre e espontânea para captar suas ações 
e recriar outras possibilidades de acordo com os seus interesses. O 
olhar observador do adulto é de extrema importância a fim de entender 
os processos de criação dos pequenos, como nos momentos em que 
são oportunizadas brincadeiras com materiais não estruturados, pois 
os mesmos potencializam suas ações. (MEIRELLES; HORN, 2017, p. 
80). 

Com esse viés, acompanhou-se a atividade. Era mais um momento de 

conhecer as preferências para tomar decisões em relação ao cenário ecoformador a 

ser construído.  

 

- O parque de pneus 

Na atividade no parque de pneus, disponibilizaram-se várias bolas, com a 

intenção de observar quais eram as preferências na escolha dos recursos e dos 

espaços. De forma surpreendente, não se interessaram pelas bolas, mas deram 

preferência por subir e descer na pirâmide, manipular a areia, engatinhar, correr e 

explorar os outros espaços, conforme representado nas imagens da Figura 10.   
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Figura 10 - O parque de pneus parque de pneus 

   

Fonte: Da pesquisa. 

  

- O chão de lajotas 

Ao serem deslocadas para o chão de lajotas, as crianças também tiveram 

acesso a giz de quadro. A proposta é observar se permaneceriam riscando ou 

escolheriam outras atividades e outros espaços para explorar.  

Alguns bebês e crianças bem pequenas preferiram ficar riscando com o gíz, 

outros exploraram a grama, as pedras e a terra. Engatinhavam, andavam ou corriam, 

de acordo com suas possibilidades.  

Figura 11 - O chão de lajotas 

   

Fonte: Da pesquisa. 

Como o local tem um portão por onde entravam diferentes pessoas, as crianças 

não pareciam tão confiantes. Em alguns momentos, demonstravam estranhamento 

com as entradas e as saídas e, inclusive, parte reagiu com choro.  

Como as DCNEIS afirmam:  “[...] educar cuidando inclui acolher, garantir a 

segurança, mas também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade 

infantis” (BRASIL, 2009, p. 10). Dessa maneira, as crianças não apenas exploraram o 

lugar  e os seus diversos espaços e elmentos que ali estavam e faziam parte do 

contexto, mas também indicaram alguns cuidados que precisariam ser observados 

para que se sentissem seguros. 
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- O corredor com grama e brita 

Para concluir a etapa, o bebês e as crianças bem pequenas foram convidados 

a explorar o corredor com grama e britas existente ao lado do solário. Para a atividade, 

disponibilizaram-se potes e latas para que explorassem livremente, partindo-se do 

princípio de que 

A brincadeira livre oportuniza momentos nos quais as crianças podem 
atuar de forma criativa e utilizar a imaginação construindo narrativas 
lúdicascarregadas de significados. O espaço deve ser criado, recriado 
e enriquecido com uma gama de materiais variados para que os 
pequenos tenham um ambiente com diversos estímulos, onde possam 
interagir, criar, inventar e atuar,fazendo as construções e modificações 
de seu interesse.   (MEIRELLES; HORN, 2017, p. 77). 

 

Figura 12 - Explorando as britas 

   

Fonte: Da pesquisa. 

O lugar era razoavelmente grande, mas com poucas possibilidades para 

explorar; apenas um longo corredor. Apesar de o motivo não ter ficado claro, as 

crianças demonstraram preferência pelo local.  

Supõe-se que o formato e a proteção do muro inspiraram confiança e as 

crianças se sentiram livres para realizar diferentes experiências. Corriam livremente, 

manuseavam o material disponibilizado e o existente no local, estimulando que o 

mesmo fosse selecionado  à construção colaborativa da trilha de sensações e de 

emoções.  

 

 

- Etapa IV: A construção dos cenários ecoformadores 

Avançando nas etapas do PCE, iniciou-se a construção da trilha de sensações 

e de emoções. A ideia era contar, também, com a participação das famílias no 
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processo de coleta de materiais e de construção do espaço. 

Apesar se serem encaminhados bilhetes, solicitando a colaboração, as famílias 

não participaram. Contudo, isso não impediu  a construção do cenário ecoformador 

previsto na pesquisa, pois pode-se contar com a participação de outros profissionais 

do CMEI Elmar Pereira Rosa, conforme se pode observar na Figura 13.  Destaca-se 

que a participação de adultos era necessária, pois a primeira etapa de construção 

consistia na acomodação de blocos à base da trilha de sensações e emoções. 

Figura 13 - Primeira etapa trilha de sensações e emoções 

   

Fonte: Da pesquisa. 

 

Na segunda etapa, os bebês e as crianças bem pequenas passaram a 

preencher os espaços da trilha com materiais não estruturados. Durante esse 

processo, observou-se que não somente acomodavam os materias, mas também 

criavam alternativas para sua exploração.  

Entre as alternativas, reproduziam o processo de produção de alimentos com 

preparação de comidas e suposta ingestão. Por isso, ocorreu um acréscimo na 

pesquisa, que passou a contar com a construção de uma cozinha a fim de poderem 

explorar mais que um cenário ecoformador.  

Durante a preparação da cozinha, observou-se o interesse das crianças 

sentarem em locais que se sentissem confortávies. Isso levou à criação de bancos 

que contribuíssem com o aconchego no brincar no novo cenário observável na Figura 

14, utilizando materiais alternativos, entre eles, restos de madeiras e partes de troncos 

de  uma árvore que havia caído em uma propriedade de uma das docentes do CMEI.  

Também, disponibilizou-se uma pia.  Essa foi doada por uma docente que 

observou o fato de as crianças maiores também terem interesse em participar das 

criações. 
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A construção foi realizada extraturno, pois analisadas as condições, observou-

se que implicaria no uso de materiais pontiagudos e tintas não adequadas ao 

manuseio de bebês e de crianças. O cimento também foi outra preocupação, pois 

seria utilizado para para fixar as mesas, pia e bancos, e, por isso, as crianças não 

participaram e tampouco acompanharam a construção. 

Figura 14 - Construção de cenário ecoformador para cozinhar, lavar, tomar decisões e 
conviver 

       

Fonte: Da pesquisa. 

  Depois de concluída essa etapa, se deu o momento de explorar o novo  

ambiente. Foi um momento diferenciado, pois os bebês e as crianças bem pequenas 

se mostravam surpresos, mas também seguros e acolhidos. 

Figura 15 - Primeiro contato com o cenário ecoformador para cozinhar, lavar, tomar decisões 

e conviver 

   

Fonte: Da pesquisa. 

Depois da conclusão do cenário ecoformador para cozinhar, lavar, tomar 

decisões e conviver, retomou-se a construção da trilha de sensações e de emoções. 

Os bebês e as crianças bem pequenas foram convidados a coletar e a acrescentar os 

materiais.  

Como os pais estavam cientes de que  o PCE estava acontecendo, eles foram 

aos poucos enviando ao CMEI, tampinhas, panelas velhas, caixas, a fim de colaborar 
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com a construção dos cenários ecoformadores. As crianças bem pequenas e os bebês 

faziam suas contribuições nessas ações, levando esses materiais até os espaços e 

construindo possibilidades a partir de então. 

Enquanto isso ocorria, observou-se que seria possível construir um terceiro 

cenário ecoformador. Isso aconteceu porque, desde o ínicio do ano letivo, a ideia de 

gestores e de docentes do CMEI era construir uma casa ecológica, utilizando caixas 

de leite. Contudo, não havia sido definido um espaço para que a casa pudesse ser 

explorada por todo o CMEI.  

Como os bebês e as crianças bem pequenas demonstraram interesse por 

espaços externos, decidiu-se pela construção no local  das britas, mais 

especificamente onde teriam acesso a recursos da natureza, como outras pedras, 

terra e outros elementos que poderiam enriquecer o brincar. Outra consideração na 

hora da escolha foi que as crianças demonstravam segurança e alegria ao estarem 

nesse espaço durante a atividade realizada anteriormente. 

Arrecadaram-se as caixas de leite durante todo o período do ano de 2018 até 

o mês de setembro  de 2019, sendo que docentes, pais e funcionários do CMEI 

colaboraram com a arecadação. A construção realizou-se  durante o ano letivo de 

2019, sendo que os docentes aproveitavam tempo que tinham disponível, fazendo-a 

em várias etapas.  No período de construção, um docente doou mesas e utensílios 

para complementar a casa ecológica.   

Quando se concluiu,  os bebês e as crianças voltaram sua atenção ao novo 

cenário. Enquanto a trilha de sensações e de emoções e o cenário ecoformador para 

cozinhar, lavar, tomar decisões e conviver foram deixados em segundo plano, a casa 

ecológica ampliava o intereses pelas possibilidades de explorar a mobília, os 

utensílios e o espaço observável nas imagens da Figura 16.  

Figura 16 - Casa ecológica construída com caixas de leite 

     

Fonte: Da pesquisa. 
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  Havia muito interesse pela casa ecológica. Contudo, em função de fortes 

chuvas e ventos, a mesma teve que ser demolida, o que levantou discussões acerca 

da relevância de se pensar muito bem no espaço compatível à estrutura de cada 

cenário ecoformador. 

Voltou-se, então, à construção da trilha de sensações e de emoções. O tempo 

contribuiu para novas ideias e ampliar o entusiasmo de ver o projeto concluído.   

Os materiais foram sendo acrescentados gradativamente pelos bebês e pelas 

crinças bem pequenas. Exploravam o momento, o espaço e os materiais de diferentes 

maneiras: subiam e desciam a trilha, tocavam nos materiais, tentavam encaixá-los e 

estabeleciam diálogos entre os pares e com as docentes.   

Figura 17 - A construção colaborativa da trilha de sensações e convivência 

        

Fonte: Da pesquisa. 

 Com a conclusão da trilha de sensações e de emoções, todo o CMEI passou a 

explorar o espaço. Como os materiais utilizados eram móveis, foram sendo 

deslocados para outros espaços, deixando-a cada vez mais incompleta.  

Então a coordenação propôs que os materiais ficassem fixos para que 

durassem mais. Para tanto, tentou-se novamente contar com a colaboração das 

famílias. Apesar do envio de bilhetes, não houve interesse por parte delas.  

Contudo, pode-se contar com o auxílio de um apenado que  estava cumprindo 

horas de ação comunitária. Sua contribuição se fez indispensável para avançar na 

construção do cenário. Também, contou-se com o auxílio de docentes e de seus 

conjugês e da coordenação do CMEI que sempre esteve aberta ao desenvolvimento 

da pesquisa. 
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Figura 18 - Fixação dos materiais na trilha de sensações e convivência 

   

Fonte: Da pesquisa. 

  Durante os dias de organização da fixação dos materiais na trilha de 

sensações e emoções, doou-se, ao CMEI, um fogão à lenha com a proposta de utilizá-

lo no cenário ecoformador para cozinhar, lavar, tomar decisões e conviver. Então, os 

mesmos profissionais que auxiliaram na fixação dos recursos da trilha de sensações 

e de emoções colaboraram na pintura da chapa do fogão, aproveitando para revitalizar 

também a mesa e os bancos.  

Figura 19 - Inclusão de novos recursos e revitalização do cenário ecoformador para cozinhar, 
lavar, tomar decisões e conviver 

  

Fonte: Da pesquisa. 

 Como a trilha foi construída gradativamente, os bebês e as crianças bem 

pequenas aproveitaram para explorar os espaços concluídos ou em fase de 

construção. Cada momento era uma nova oportunidade para criar brincadeiras e 

reproduzir as que já faziam parte de seus hábitos.  
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Figura 20 - Explorando a trilha de sensações e convivência 

     

Fonte: Da pesquisa. 

Em uma das vivências, o dia estava ensolarada e os bebês e as crianças foram 

estimulados a tirar os calçados. Exploraram os espaços com os pés e se divertiram 

apesar de que alguns tinham receio de tocar o solo e, por isso, adotaram várias 

estratégias, inclusive alguns preferiram engatinhar mesmo sabendo caminhar.   Os 

parâmetros Básicos  de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (2008) 

defendem que espaços como esses devem ser promotores de “aventuras, 

descobertas, criatividade, desafios, aprendizagem [...]”. Eles também devem facilitar 

a “[...]  a interação criança–criança, criança–adulto e deles com o meio ambiente. O 

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

acessível para todos (p. 48). 

Com a continuidade da exploração nos dias subsequentes, observou-se que os 

bebês e as crianças ampliavam as formas de explorar o espaço e os materiais 

disponibilizados. Destaca-se que a alegria manifestada era contagiante. 

Figura 21 - Explorando de várias maneiras a trilha de sensações e convivência  

     

Fonte: Da pesquisa. 

Durante  a construção da etapa final da trilha de sensações e emoções, os 

bebês e as crianças bem pequenas exploraram concomitantemente o referido espaço 

e o cenário ecoformador para cozinhar, lavar, tomar decisões e conviver. Foram 

momentos em que utilizavam os utensílios em atividades de faz de conta, recriando e 

representando cenas da vida cotidiana.  

As experiências foram fundamentais para observar o protagonismo das 
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crianças nas escolhas dos utensílios, das comidas que, supostamente, preparavam, 

nas formas de compartilhar o que imaginariamente produziam.  Oliveira e Rubio (2013, 

p. 1) defendem a relevância desse tipo de atividade ao afirmar que  

A brincadeira de faz de conta promove para a criança um momento 
único de desenvolvimento, no qual ela exercita em sua imaginação, a 
capacidade de planejar, de imaginar situações lúdicas, os seus 
conteúdos e as regras existentes em cada situação (p. 1). 

Figura 22 - Cozinhando e interagindo ao ar livre 

       

Fonte: Da pesquisa. 

Apesar da oferta limitada de materiais, observa-se que os bebês e as crianças 

criavam diferentes possibilidade de explorar os recursos e o ambiente. Nessas 

interações, cooperavam entre si, produziam diálogos com colegas e docentes e 

faziam coisas diferentes, apesar de estarem participando da mesma brincadeira, 

produzindo diálogos com seus colegas e docentes. Valorizando a importância de 

relacionar-se e interagir com as outras crianças que Fochi (2016, p. 156) faz um relato 

de uma criança de 4 anos: 

Eu e a Sofia vamos todos os dias no muro dos buracos do solário, pois a 
gente tem uma missão importante. Adivinha qual é a missão? Não sabe? 
É fácil. Vamos ali para conversar com os pequenos e acalmar a minha 
irmã. A gente também troca brinquedos com eles e conta o que está 
fazendo na nossa sala. É uma pena que logo a profe chama. Não 
podemos conversar com os pequenos no solário. Cada turma tem o seu 
lugar. A profe disse que o muro serve para separar os grandes dos 
pequenos. Ela disse que nós somos grandes e podemos machucar os 
pequenos. Mas nós nunca machucamos eles. A minha irmã é pequena e 
chora muito. Ela só se acalma quando me vê no muro dos buracos. Eu 
passo o meu braço pelos buracos e faço carinho nela. A Sofia sempre 
empresta uns brinquedos para ela. (Marcos – 4 anos de idade) 

Também, observou-se que as crianças mostravam interesse em utilizar areia e 

britas para enriquecer suas experiências. Dessa forma, constatou-se que a percepção 

sobre as possibilidades de exploração havia sido ampliada. 

Durante o período de finalização da trilha de sensações e de convivência 
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também foi construída uma um quarto cenário ecoformador, ou seja, uma parede 

sonora com tampas plásticas e tampas de panelas. Antes mesmo de sua conclusão, 

observou-se o interesse dos bebês e das crianças bem pequenas em explorar o 

espaço. Entre escaladas e quedas, desafiavam-se a subir e a descer nas madeiras 

fixadas na parece.  

Figura 23 - Os desafios da escalada na construção da parede sonora 

   

Fonte: Da pesquisa. 

 Depois de concluída, explorou-se a parede sonora de diferentes maneiras. 

Enquanto uns optavam por usar pedaços de madeira, outros escolhiam pedras para 

produzir diferentes sons.  Percebeu-se que alguns percebiam a diferença dos sons e 

procuravam, inclusive, procuravam desvendar qual era a tampa que produzia o som 

mais estridente. 

Figura 24 - Hora do bate, bate e da escuta atenta 

    

Fonte: Da pesquisa. 

O saber ouvir as crianças e compreender o que elas necessitam exige do 

docente um escuta atenta e uma visão observadora. Apesar da ênfase na exploração, 

observou-se que a trajetória da construção da trilha de sensações e de convivência, 

intercalada com os demais cenários ecoformadores, possibilitou estímulo aos demais 

direitos de aprendizagem previstos na BNCC, ou seja, incluir os seis direitos (BRASIL, 

2017).  
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4.5 PERCEPÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÕES DO ‘PCE: O QUE SENTEM  MEUS 

PÉS?’ PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 

Com a conclusão do ‘PCE: O que sentem meus pés? Uma trilha de olhares e 

sensações para além da sala de aula’, enviou-se aos pais e/ou aos responsáveis um 

questionário para coletar dados referentes à percepção dos mesmos sobre 

contribuições do referido projeto para o desenvolvimento integral dos bebês e das 

crianças bem pequenas. Com dimensões vinculadas aos campos de experiência 

indicados pela BNCC (BRASIL, 2017), o questionário foi composto por 13 questões 

abertas, semiabertas e fechadas, elaboradas com o intuído de detectar se: a) 

destacavam conceitos-chave vinculados aos diferentes campos de experiência e que 

expressavam indícios de estímulo ao protagonismo dos bebês e das crianças bem 

pequenas; b) indicavam condições de melhora no desenvolvimento integral. 

Dos oito questionários, sete foram preenchidos e devolvidos e os dados foram 

tratados com auxílio software MAXQDA, possibilitando sua sistematização em duas 

etapas: 

- Primeira etapa: consistiu na identificação dos conceitos de destaque 

registrados pelos pais e/ou responsáveis, ou seja, os conceitos mais indicados nas 

respostas de todas as questões além de detectar se neles podem ser observados 

indícios de protagonismo. 

- Segunda etapa: consistiu na análise dos conceitos mais indicados nas 

respostas referentes a cada um dos cinco campos de experiência. Nessa etapa, as 

questões também se analisaram qualitativamente. 

  

- Conceitos destacados pelos pais e/ou responsáveis em todas as questões 

 

Ao envolver os cinco campos de experiência, as respostas incluíam conceitos 

referentes a diferentes dimensões implicadas no desenvolvimento integral como a 

emocional, cognitiva, afetiva e física. Ao tratar os dados no software MAXQDA, 

situaram-se os 50 conceitos mais frequentes, os quais são representados na Figura 

25.  
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Gráfico 3 - Frequência de conceitos relacionados ao desenvolvimento de bebês e crianças 
bem pequenas 

 

Fonte: da pesquisa. 
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Entre os 50 mais frequentes, observa-se que se destacam conceitos como: 

‘dançando’, ‘comunicar’ ‘explora’, ‘sociável’, ‘afeto’ ‘autonomia’, ‘risca’ ‘conta’, ‘mais’, 

‘sozinha’, etc. Parte dos conceitos são facilmente remetidos ao campo de experiência 

ao qual se vincula; outros, contudo, podem se vincular a mais de um campo de 

experiência e em outros o vínculo não é imediatamente detectado.  

O conceito ‘afeto’, por exemplo, pode ser facilmente vinculado ao campo de 

experiência ‘O eu, o outro e o nós’ e isso foi comprovado pela nuvem de palavras da 

Figura 25, demonstrando ser o mais destacado pelos pais e/ou responsáveis. 

Quando analisados os conceitos relativos ao protagonismo dos bebês e 

crianças bem pequenas, observou-se que, no registro dos pais e/ou dos responsáveis, 

destacaram-se termos como: ‘autonomia’, ‘independente’ e ‘explora’. Também, 

priorizaram-se conceitos como ‘realizar’, ‘conta’, ‘faz’ e ‘sabe’. Horn e Fabris (2018, p. 

549) lembram que “A criança protagonista é aquele sujeito que tem interesses em sua 

vida na escola [...]” e, portanto, os conceitos indicam formas utilizadas pelos bebês ou 

crianças bem pequenas para expressar seu protagonismo.  

O cruzamento dos três primeiros conceitos aos campos de experiência 

possibilita se observar que dois deles – ‘explora’ e ‘autonomia’- estão relacionados ao 

campo de experiência ‘O eu, o outro e o nós’. Ou seja, ao campo de experiência que 

converge com os conceitos mais indicados pelos pais e/ou responsáveis entre os 50 

selecionados.  

Quando esse campo de experiência indica a relevância das relações que se 

estabelecem consigo e com os outros, os conceitos são determinantes, pois 

demonstram o interesse em explorar e a capacidade de ser autônomo nesse 

processo. Nesse sentido, vale lembrar que 

A atividade da criança não se limita à passiva incorporação de 
elementos da cultura, mas ela afirma sua singularidade atribuindo 
sentidos à sua experiência através de diferentes linguagens, como 
meio para seu desenvolvimento em diversos aspectos (afetivos, 
cognitivos, motores e sociais). Assim a criança busca compreender o 
mundo e a si mesma, testando de alguma forma as significações que 
constrói, modificando-as continuamente em cada interação, seja com 
outro ser humano, seja com objetos. Em outras palavras, a criança 
desde pequena não só se apropria de uma cultura, mas o faz de um 
modo próprio, construindo cultura por sua vez (OLIVEIRA; CRUZ, 
2010, p. 6). 

Nesta pesquisa, as atividades realizadas no PCE tinham justamente o propósito 

de estimular o protagonismo na tomada de decisão em relação ao uso de materiais 
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não estruturados e exploração dos diferentes cenários ecoformadores acessados. 

Dessa maneira, evita-se que os bebês e as crianças bem pequenas devam, como 

afirmam Garcia, Rodrigues e Castilho (2016), fazer sempre as mesmas coisas que os 

demais e ao mesmo tempo.          

 

- Conceitos de vínculo com os campos de experiência 

 

Uma segunda análise possibilitou vincular os 50 conceitos aos campos de 

experiência. Essa associação, também, contou com o auxílio do Software MAXQDA 

e o resultado é sistematizado no Gráfico 3. 

Gráfico 4 - Percentual de conceitos vinculados aos campos de experiência 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Dos 50 conceitos, 31,6% se vincularam ao campo de experiência ‘Eu, o outro 

e o nós’. Esse, portanto, é o campo de experiência com mais conceitos referenciados 

pelos pais e/ou responsáveis quando registraram suas percepções sobre a 

contribuição do ‘Projeto Criativo Ecoformador: uma trilha de olhares e de sensações 

para além da sala de aula’ para o desenvolvimento integral dos bebês ou das crianças 

bem pequenas.  

 ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’ foi o segundo campo de experiência 

com mais conceitos comuns destacados pelos pais e/ou responsáveis. No total, 
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vincularam-se 26,33% dos 50 conceitos ao referido campo de experiência.  

 Os outros três campos de experiência tiveram um resultado mais aproximado: 

‘Traços, sons, cores e formas’ com 16,8%, ‘Corpo, gestores e movimentos’ com 12, 

6% e ‘Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações’ também com 12,6%. 

 De acordo com a BNCC (2017, p. 40), o campo de experiência ‘Eu, o outro e o 

nós’ tem como compromisso o estímulo à interação com os pares e também com 

adultos, pois é por meio desse processo que “[...] as crianças vão constituindo um 

modo personalizado de agir, sentir e pensar, além de descobrir que existem outros 

modos de vida, pessoas que são diferentes e que também podem ter outros pontos 

de vista”. É, portanto, nessas interações que “[...] elas constroem percepções e 

questionamentos sobre si e sobre os outros, observando especificidades enquanto 

também passam a se identificar como seres individuais e sociais [...]”. 

Em relação ao segundo campo de experiência com maior percentual de 

conceitos, ou seja, ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’, a BNCC (BRASIL, 2017, 

p. 42) enfatiza que, desde o nascimento, os bebês interagem, utilizando para isso, 

movimentos do corpo, o olhar, a postura corporal e outras reações. Dessa forma, “[...] 

Progressivamente, vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos 

de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna que se torna, 

pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação”. 

Portanto, a interação e as formas utilizadas pelos bebês e pelas crianças bem 

pequenas para que a mesma ocorra, destacaram-se condições pelos pais e/ou 

responsáveis.  Vale lembrar que, para Martins Filho (2010, p. 98), “[...] é por meio das 

relações sociais, da troca de experiências com seus pares (e com os adultos) que a 

criança nutrir-se-á das múltiplas culturas e se   desenvolverá socialmente, 

introduzindo-se no mundo e (re)criando a experiência sóciocultural’’. 

Para detalhar os resultados, sistematizam-se, na sequência, dados obtidos 

sobre cada campo de experiência. Inicialmente, situam-se os conceitos obtidos por 

meio do uso do Software MaxQDA e, na sequência, recuperam-se fragmentos das 

respostas, visando a ampliar a análise sobre as contribuições da proposta 

desenvolvida com os bebês e as crianças bem pequenas para seu desenvolvimento. 
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- Sobre o campo de experiência ‘O eu, o outro e o nós’ 

 

O campo de experiência ‘O eu, o outro e o nós’ foi contemplado em duas 

questões do instrumento aplicado aos pais e/ou responsáveis. Enquanto a primeira 

objetivou avaliar se na percepção de pais e/ou responsáveis, houve melhoras nas 

relações interpessoais dos bebês e das crianças bem pequenas, a segunda verificava 

se as crianças passaram a solucionar problemas do cotidiano ou necessitavam de 

auxílio.  

Essas questões, portanto, tinham o intuito de coletar dados sobre as relações 

que as crianças bem pequenas e bebês estabeleciam fora do Centro de Educação 

Infantil, bem como retratar se conseguiam solucionar pequenas situações do dia a dia, 

sem a mediação de um adulto. 

 Em relação ao referido campo de experiência, os conceitos mais 

representativos são apresentados na nuvem de palavras que constitui a Figura 26. 

Figura 25 - Nuvem de conceitos referentes ao campo de experiência ‘O Eu, o outro e o nós’ 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

Observa-se que, no campo de experiência ‘O eu, o outro e o nós’, destacaram-

se os conceitos: ‘afeto’, ‘cantando’, ‘dançando’, ‘explora’ e ‘autonomia’.  A persistência 

dos pais e/ou dos responsáveis nos referidos conceitos denota a forma que as 

crianças se relacionam com elas mesmas e com os outros.  

Observa-se que, além dos referidos conceitos, ‘tarefas’, ‘fala’, ‘brincadeira’ e 

‘brincar’, entre outros são condições que precisam ser observadas, pois também 
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tiveram um grau de destaque. Isso pode ser observado na análise mais detalhada das 

respostas.  

Enquanto o E1 respondeu que a partir do desenvolvimento do Projeto Criativo 

Ecoformador, ampliou-se o relacionamento do seu filho, sendo que ele passou a “[...] 

participar mais de brincadeiras coletivas, como futebol e brincadeiras de roda”, o E3 

respondeu que o seu passou a demonstrar mais “[...] afeto e respeito ao próximo”.  Em 

contrapartida, o E2 destacou a questão intelectual, afirmando que “[...] Ele já era 

inteligente agora ficou ainda mais; em um ano evoluiu muito”. 

Nas demais respostas, apresentaram-se outras questões. O E4, por exemplo, 

respondeu que ocorreram mudanças e que sua filha “[...] está conversando com as 

pessoas que não conhece, passa e dá bom dia, responde aos estímulos das pessoas 

e as cumprimenta” (E4). Já o E5 destacou que “[...] Desenvolveu a socialização” e o 

E6 que ela ‘[...] interage melhor, brinca e demonstra afeto, o que era muito difícil” e o 

E7 mencionou que sua filha “[...] fica mais à vontade com as outras pessoas e não se 

intimida tanto quando tem muita gente no ambiente”. 

Nessa questão, todos os participantes responderam que os bebês ou as 

crianças bem pequenas ampliaram suas relações interpessoais, apresentando 

avanços no referido campo de experiência. Observa-se que um dos pais e/ou 

responsáveis priorizou a cognição, o que não pode ser considerado um equívoco 

quando se compreende que existe uma articulação entre os diferentes campos de 

experiência e que a interação colabora no desenvolvimento intelectual.  

Também, solicitou-se, aos pais e/ou responsáveis, que analisassem se os 

bebês ou as crianças bem pequenas ampliaram suas decisões ao interagir com os 

outros e realizar as atividades. As respostas foram as seguintes: “Ela já está 

aprendendo a resolver o que está a seu alcance, e o que não consegue daí sim me 

chama” (E6); “Sim. Quando ela está com dificuldades, ela sabe se virar e pedir ajuda” 

(E4); “Decide o quer comer, beber e brincar” (E3). 

Além disso, destacaram-se outras condições que podem ser observadas nas 

seguintes respostas: “Ela ainda usa o choro e a manha para demonstrar que quer 

algo, porém consigo conversar e explicar algumas coisas a ela” (E7); “Já sabe o que 

é certo e o que é errado, porém tenho que chamar a atenção dele às vezes” (E2). Em 

contrapartida, o E1 respondeu que não saberia dizer, pois é seu primeiro filho “[...] e 

tudo é muito novo para nós, não saberia dizer se ele teria a mesma evolução com ou 



87 
 

 
  

sem a participação no projeto”. 

Em sua maioria, os pais e/ou os responsáveis responderam que ocorreu uma 

ampliação na tomada de decisão em atividades que dependem de certo grau de 

interação com os outros ou nas que se referem à relação consigo mesmo.  Já a 

resposta alegando não ser possível chegar a uma conclusão, pois não tinha outra 

criança para comparar, estimula que se reflita sobre a necessidade de observar o 

desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas em relação a si mesmas.  

Utilizar o outro como parâmetro reduz possibilidades para que se observem 

avanços em relação ao próprio bebê ou à criança independentemente de sua idade.  

Martins Filho e Castro (2018, p. 15) chamam a atenção para essa questão quando 

afirmam ser necessário “[...] auscultar o que as crianças expressam, considerando as 

dimensões particulares de vida de cada uma delas”. Nesse sentido, os autores 

lembram da importância de observar e de avaliar cada criança de maneira singular, 

observando seus manifestos, suas ações, suas experiências, enfim, suas 

especificadas no contexto de ensino e aprendizagem.  

 

- Sobre o campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’ 

 

Em relação ao campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e imaginação’, 

contemplaram-se três questões. Elas procuraram avaliar como os bebês e as crianças 

bem pequenas manuseavam revistas, livros a partir do envolvimento na intervenção 

e como era sua reação, como utilizavam a imaginação e se tiveram melhoras na 

linguagem oral.  

Os resultados relativos a esse campo de experiência são sistematizados na 

nuvem de palavras que constitui a Figura 26. 
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Figura 26 - Nuvem de conceitos referentes ao campo de experiência ‘Escuta, fala, 
pensamento e imaginação 

 

Fonte: da pesquisa. 

Em relação ao respectivo campo de experiência, alguns dos conceitos de 

destaque que se aproximam foram:  ‘conta’, ‘mais’, ‘linguagem’, ‘oral’, ‘histórias’. Na 

sequência, destacaram conceitos como ‘tudo’, ‘jeito’, ‘sozinha’, ‘brinca’, ‘dividir’, entre 

outros. 

Indagados sobre os possíveis avanços, os pais e/ou os responsáveis 

responderam como os bebês e as crianças bem pequenos passaram a desenvolver a 

sua linguagem oral a partir do envolvimento no Projeto Criativo Ecoformador.  

 A E3 destacou seu filho ampliou a “Formação de frases, diálogos; sabe dizer o 

que sente.’’, enquanto o E4 registrou que “ Ela está repetindo e assimilando tudo o 

que nós falamos”, o  E6  que “Está falando tudo, pois ela tinha muita dificuldade na 

dicção” e o  E7 que apresenta um quadro de avanço: “Passou  a falar de tudo e está 

mais fácil de entender o que ela diz”.  

O E2, por sua vez, registrou que “Ele sabe se expressar e se não entende ele, 

pega na mão da gente e leva aonde ele quer, mas agora já entendo muito mais ele” e 

o A5 mencionou que “Um pouco. Fala poucas palavras, ainda, porém possui um bom 

nível de compreensão”. Já o A1 relatou que seu filho “Ainda não fala”. 

Em se tratando de linguagem oral, obtiveram-se cinco das sete respostas 

destacando o desenvolvimento. Portanto, possibilitou-se constatar ter havido avanço 

no desenvolvimento da fala da maior parte dos bebês e das crianças bem pequenas. 

Nesse sentido, destaca-se, mais uma vez, que a fala é uma das formas de 

expressão, existindo outras formas que precisam ser observadas e interpretadaspelos 
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docentes. Ainda que a questão tenha acentuado a linguagem oral, qualquer via de 

expressão precisa ser considerada. 

Ainda em relação ao campo de experiência ‘Escuta, fala, pensamento e 

imaginação’, os pais e/ou responsáveis foram indagados sobre a relação que os 

bebês e as crianças bem pequenas faziam ao expressar o seu imaginário e como era 

possível observar isso a partir do envolvimento no Projeto Criativo Ecoformador. 

O E2 registrou que “Ele cobre o rosto do pai ou mãe e diz: cadê papai? Ou ele 

mesmo se esconde e pede: onde está o bebê”? e o E1 destacou a expressão de seu 

filho por “Desenhos em folhas, brincadeiras novas com a bola, frutas animais de 

estimação”. O E4, por sua vez, respondeu: “Eu vejo ela brincando com seus 

brinquedos, cuidando dos nenéns, fazendo carinho; quando lemos juntas, ela me 

conta as histórias do jeito dela”, enquanto o E5 destacou que “Nas brincadeiras, usa 

objetos como os carrinhos, brinca com disputa entre carinhos”, o E7 que ao brincar 

sozinha, sua filha conversa “[...] com as bonecas e ursinhos” e o E3 que “Conta 

histórias, rabisca e os nomeia”. Contudo, o A6 relatou que não saberia expressar 

naquele momento. 

  Apesar de não ficar claro se o avanço foi mais intenso a partir do projeto, a 

maioria das respostas indicaram que, no desenvolvimento do projeto, as crianças 

utilizaram a imaginação e a expressavam de diferentes maneiras. Martins Filho (2010, 

p. 92) reforça a relevância da imaginação no desenvolvimento infantil e destaca a 

influência do brincar em seu estímulo.  

O brincar apresenta-se como atividade indispensável e integrante do 
dia a dia dos contextos educativos da educação infantil. É uma 
dimensão do humano e que muito se faz presente quando se é 
criança. Podemos dizer, então, que, por meio das brincadeiras, as 
crianças alicerçam suas fantasias, suas emoções, seus 
encantamentos, suas descobertas, compreendem o meio social, 
desenvolvem habilidades, conhecimentos e criatividade, dando ênfase 
a sua imaginação, revelando o brincar como elemento essencial e 
peculiarmente formado nas rotinas do brincar das crianças (p. 92). 
 

Com base nesse campo de experiência, indagaram-se os pais e/ou os 

responsáveis sobre o manuseio de livros e de revistas. Apesar de não se ter clareza 

de quanto dominavam antes do PCE, expressaram-se sobre a melhora a partir dele.  

O E4 respondeu que “Reconta a história. Se interessa, gosta de folhear. Gosta 

de desenhar, escrever na folha pinta do jeito dela. Já tem gosto por personagens 

favorito”, o E1 que “Reconta, se interessa, gosta de folhear. Gosta muito de livros de 
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histórias coloridos”, o E2 que “Gosta de folhear. Ele identifica bem as imagens, tipo os 

animais, conhece alguns e diz o nome deles” e o E3 que “Gosta de folhear. Demonstra 

mais cuidado”. Na mesma direção, o E5 respondeu que “Gosta de folhear. Sim fica 

curioso com as imagens e nos chama para participar”, enquanto o E6 que gosta de 

“Gosta de folhear. Ela tem muita curiosidade” e o E7 que “Gosta de folhear. Ela aponta 

as imagens e fala o que está ali”.  

Com relação ao manuseio de livros e de revistas, todos os participantes 

afirmam que seus filhos sentem interesse, sendo que a ação mais recorrente nas 

respostas foi folhear os livros. Também, relataram gostos singulares e certa 

autonomia, como foi previsto na elaboração do PCE, condição que reforça a 

relevância das reflexões de Agostinho (2016, p. 17) sobre as possibilidades de as 

crianças fazerem escolhas e que a “[...] a participação se constrói no tempo, se 

aprende e se refina [...]”, comportando “[...] um exercício e capacidade de observação 

e de escuta” 

 

- Sobre o campo de experiência ‘Corpo, gestos e movimentos’ 

 

Em relação ao campo de experiência ‘Corpo, gestos e movimentos’, incluíram-

se questões no instrumento de coleta de dados. A primeira tinha por objetivo saber se 

os bebês e as crianças bem pequenas ampliaram a autonomia durante a alimentação 

e a segunda como se expressavam quando ouviam músicas a partir do envolvimento 

na proposta. Dessa forma, possibilitavam a coleta de dados sobre a coordenação 

motora ampla e fina, e a maneira como os bebês e as crianças bem pequenas 

expressavam com o corpo situações contextualizadas nas músicas. 

Em relação ao referido campo de experiência, apresentam-se os conceitos 

mais representativos na nuvem de palavras que constitui a Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 
  

Figura 7 - Nuvem de conceitos referentes ao campo de experiência ‘Corpo, gestos e 
movimentos’ 

 

Fonte: da pesquisa. 

Em relação ao respectivo campo de experiência, o conceito de maior destaque 

foi ‘consegue’. Na sequência, destacaram-se: ‘sozinha’, ‘comida’, ‘motora’, 

‘independente’, ‘coordenação’ e ‘alimenta’. 

As opções revelam formas encontradas pelos bebês e pelas crianças bem 

pequenas de explorar seu corpo nas atividades diárias. É por meio do corpo, de gestos 

e de movimentos que a criança “[...] desenvolve-se no ato motor, ou seja, a criança 

pensa quando está realizando a ação e isso faz com que o movimento do corpo ganhe 

um papel de destaque nas fases iniciais do desenvolvimento infantil” (WALLON, 1979 

apud GARANHANI; NADOLNY, 2015, p. 1010).  

Nas questões vinculadas ao esse campo de experiência, ou seja ‘Corpo, gestos 

e movimentos’, os pais e/ou responsáveis foram indagados sobre a autonomia de 

seus filhos realizarem as refeições, ou seja, se isso havia melhorado com o PCE ou 

não. Como era uma pergunta semiaberta, poderiam relatar se os bebês ou as crianças 

bem pequenas passaram a se alimentar sozinhas e como procedem ou se ainda 

necessitavam de auxílio. 

A E6 respondeu que “Consegue. Com a ajuda da escola ela aprendeu muito 

mais essa etapa a desenvolver sozinha”, a E3 confirmou que “Consegue. Acredito que 

isso se tornou mais fácil com a parceria entre pais e professores”, a E7 também 

afirmou que “Consegue. Se alimenta sozinha independente do alimento” e a E4 

afirmou que “Consegue. Do jeito dela, mas ela se alimenta sozinha”. 

Em contrapartida, a E2 destacou que “Come determinados alimentos sozinho. 
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Ele consegue comer sozinho, mas derrama um pouco [...]. Anda comendo bem; ele 

ainda mama no peito”, a E1 registrou que “Consegue, mas auxiliamos em algumas 

vezes, pois adora fazer uma bagunça na comida com a mão” e a E5 que “Consegue, 

porém se distrai brincando com a comida”. 

Todas as respostas caracterizam um grau de autonomia na alimentação, 

indicando, também, algumas particularidades dos bebês e/ou crianças bem pequenas. 

Nesse sentido, também se deve destacar que existiam no grupo bebês e crianças com 

diferentes faixas etárias o que pode influenciar na autonomia em relação à 

alimentação. 

Destaca-se, também, o reconhecimento de um dos pais ou dos responsáveis 

sobre o trabalho em conjunto realizado entre escola e família. Durante o 

desenvolvimento da proposta também se iniciou, com os bebês e as crianças bem 

pequenas, a alimentação no refeitório, ampliando a interação com outras faixas 

etárias. 

Ao serem questionados sobre a expressão das crianças por meio da música e 

da dança, todos responderam que isso se observou. O E1 respondeu que esse cantar 

e dançar foi “[...] na língua de bebê, não em nossa língua ainda” e o E2 registrou que 

“Se ele está no colo tem que pegar na mão dele para dançar, se não ele mesmo dança 

quando está no chão” 

A resposta que faz referência à linguagem dos bebês converge com a 

necessidade de valorizar as diferentes formas de expressão utilizadas por eles. Tristão 

(2005, p. 18) é um dos autores que faz uma relação dos bebês e de suas linguagens 

em relação aos adultos, afirmando que, habituados à linguagem falada, o adulto [...] 

encontra dificuldades para compreender outras formas de comunicação e de 

expressão que, no caso das crianças pequeninas, são os olhares, os gestos, o choro, 

os sorrisos, os balbucios [...]”.  

 

 

- Sobre o campo de experiência ‘Traços, sons, cores e formas’ 

 

Contemplando o campo de experiência ‘Traços, sons, cores e formas’, 

contemplou-se uma questão no instrumento de coleta de dados. Sua intenção era 

observar como utilizavam materiais riscantes a partir da implicação na intervenção. 
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Em relação ao referido campo, os conceitos mais representativos e os 

resultados são apresentados na nuvem de palavras que constitui a Figura 28. 

Figura 28 - Nuvem de conceitos referentes ao campo de experiência ‘Traços, sons, gestos e 
formas’ 

 

 

Fonte: da pesquisa. 

Em relação ao respectivo campo de experiência, destacaram-se os conceitos 

‘cantando’, ‘dançando’, ‘explora’, ‘risca’, ‘desenha’. Na sequência, aparecem 

conceitos como ‘nome’, ‘interesse’, entre outros.   

Indagados sobre a contribuição do PCE para o desenvolvimento deste campo 

de experiência, ou seja, ‘Traços, sons, cores e formas’, os pais e/ou responsáveis 

responderam como os bebês e as crianças bem pequenos passaram a explorar os 

materiais riscantes com o desenvolvimento do projeto.  

O E6 respondeu que “Ela melhorou muito, tem interesse em participar”, o E7 

afirmou que “Ela está com mais firmeza nas mãos, rabisca e fala o que desenhou” e 

o E4 que “Risca, desenha e explora. Ela está tendo maior interesse nos livros”. Apesar 

das demais respostas não comentarem se a melhora ocorreu a partir do PCE, 

confirmam que todas exploraram os materiais riscantes e expressaram isso no 

manuseio ou na interação. Enquanto a E1 afirmou que “Ele tenta explicar o desenho, 

ou porque está mudando de cor de lápis, ou giz, e depois guarda tudo”, o E2 que 

“Explora. Quando usa um lápis ou giz, ele risca e diz o nome dele. Risca, desenha e 

explora. Faz rabiscos e os nomeia, o E5 que “Tenta conversar como se estivesse 

mostrando, contando a sua produção”, enquanto o E’ que “Risca, desenha e explora”. 
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Nas respostas, observa-se que os bebês e as crianças bem pequenas 

exploraram os materiais riscantes de diferentes maneiras. Também deixaram explícito 

que, em sua maioria, constroem diálogos com base em sua exploração. 

 

- Sobre o campo de experiência Espaços, tempo, quantidades, relações e 

transformações  

Em relação ao campo de experiência Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações, elaboraram-se duas questões no instrumento de coleta 

de dados. A primeira tinha por objetivo avaliar se os bebês e as crianças bem 

pequenas relacionavam as condições do tempo percebidas às reais condições; a 

segunda, avaliava a relação que passaram a estabelecer a partir do envolvimento na 

intervenção com materiais não estruturados como terra, água, areia e pedras. 

Os conceitos mais representativos em relação ao referido campo de 

experiência são apresentados na nuvem de palavras que constitui a Figura 29. 

Figura 29 - Nuvem de conceitos referentes ao campo de experiência ‘Espaços, tempo, 
quantidades, relações e transformações’ 

 

 

Fonte: da pesquisa. 

 

 Com relação ao campo de experiência os conceitos de destaque: ‘chuva’, 

‘adora’, ‘terra’, ‘sol’, ‘água’ e ‘céu’. Na sequência destacaram conceitos como ‘olha’, 

’chovendo’, ‘janela’, ‘sabe’ e ‘sempre’.  

Observa-se que os elementos da natureza se destacaram nesse campo de 

experiência, sugerindo a relevância da exploração de cenários ecoformadores.  

Barbosa (2006, p. 120) lembra que esse tipo de ambiente oferece possiblidades para 
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expressão de “[...] múltiplas habilidades e sensações e, a partir da sua riqueza e 

diversidade, ele desafia permanentemente aqueles que o ocupam”.  

Indagou-se sobre as relações que os bebês e as crianças bem pequenas 

estabeleceram a partir do Projeto Criativo Ecoformador e com os materiais não 

estruturados e com que frequência os exploravam. A partir disso, os pais e/ou 

responsáveis se expressaram da seguinte forma:  

 A E3 afirmou que o uso passou a ser “Diário. Ficamos no quintal até anoitecer, 

brinca com grama, pedras, terra e areia”; o E2 afirmou que explora “Terra, água, grama 

- ele adora ficar fora de casa [...]”. As “[...] folhas, flores ele pega e traz pra gente ver”; 

o E4 que “Ela adora. Sempre quando podemos brincamos com pedrinhas, a água ela 

ama. Piscina então nem se fala”; e o E6 que “Temos chácara, então está sempre 

envolvida com terra e água”. 

Já o E1 afirmou que explora “Pouco, pois moramos em apartamento”; o E5 

“Pouco em casa. Porém gosta muito do contato. Em casa gosta de mexer nas 

torneiras e ficar na banheira”; o E7 também apontou uma questão próxima ao registrar 

que “Em casa não tem muito devido ao espaço limitado, porém quando tem acesso 

aproveita bem correndo, brincando e explorando”. 

As primeiras respostas sistematizadas comprovam o quanto exploram os 

espaços e os materiais não estruturados. As outras respostas indicam que, apesar de 

pouco espaço em suas, seus filhos têm acesso a lugares que forneçam o contato e, 

quando isso é possível, aproveitam-nos e exploram-nos.  

Nesse sentido, destaca-se que, durante toda a realização do Projeto Criativo 

Ecoformador, estimou-se tanto o acesso como a exploração de cenários 

ecoformadores e materiais não estruturados. Esse estímulo tem como base o seguinte 

questionamento: Se essas crianças bem pequenas e os bebês não tiverem acesso 

em seu cotidiano a esses materiais que fazem parte de nossa natureza, que 

importância darão para o meio ambiente? Qual a relação que farão disso em seus 

anos posteriores?  

Tiriba (2018, p. 18) registra algumas reflexões sobre essas questões no estudo 

“Desemparedamento da Infância” quando afirma que “No Brasil, a concentração da 

população em cidades cresceu de 75,6% e 1991, para 84,7%, em 2015.  Também 

destaca que  

[...] a redução das áreas naturais e a falta de segurança e qualidade 
dos espaços públicos ao ar livre nos levam - adultos e crianças - a 
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passar a maior parte do tempo em ambientes fechados e isolados, 
criando um cenário que cobra um preço muito alto para o 
desenvolvimento saudável das crianças (TIRIBA, 2018, p.18). 

Por isso, as instituições de Educação Infantil precisam estar abertas para 

acolher os desejos de conhecer, de investigar e de explorar que os bebês e as 

crianças bem pequenas apresentam em relação à natureza. 

Os pais e/ou responsáveis também foram questionados sobre a ampliação do 

conhecimento dos bebês e das crianças bem pequenas sobre condições do tempo. O 

E4 mencionou que cantam uma música que faz referência às mudanças e que, 

quando “[...] está quente ela pede para tirar a blusa; sabe dizer que tem sol. E frio, 

também, consegue distinguir”; o E3 que “Sim. Reconhece a chuva, reclama do calor” 

o E2 que “Quando está chovendo ele quer o guarda-chuva, e se ele pega o “naninha” 

dele [...] diz frio; olha para o céu e diz sol ou céu mesmo” e o E5 que “Quando tem sol 

ele procura no céu”. O E7, por sua vez, afirmou que “Ela adora ver a chuva e molhar-

se; à noite ela olha pela janela e fala que está na hora de dormir”, enquanto, o E1 

afirmou que o “Vento na janela do carro ele adora; chuva ele coloca a mão para cima 

e brinca fazendo algumas expressões” e, por fim, o E6 afirmou que não reconhece. 

Observa-se que a maioria dos pais e/ou responsáveis relatou diferentes 

situações em que seus filhos demonstraram reconhecer e distinguir condições do 

tempo a partir do envolvimento no Projeto Criativo Ecoformador. Situações como 

essas valorizam o “[...] olhar para os bebês sob uma nova perspectiva, não os 

reconhecendo mais como “infans” “incapazes de falar”, mas como sujeitos potentes, 

capazes, que precisam ser valorados [...]”. Portanto, “[...] uma escuta sensível e 

refinada é fundamental [...]”, contudo “Não apenas escuta de verbo, mas de diferentes 

linguagens para conseguirmos substituir o “monólogo” pelo “diálogo” com os bebês” 

(SIMIANO, 2016, p. 24-25).  

 

- Um panorama sobre a percepção dos pais e/ou dos responsáveis 

 

O questionário continha duas questões abertas e relacionadas a todos os 

campos de experiência. A ideia era verificar em quais dos aspectos - linguagem oral, 

a autonomia para realizar as tarefas, criatividade, coordenação motora, afeto, 

resolução de conflitos e faz de conta – observavam-se mais avanços observados. Nas 

respostas, poderiam elencar uma ou mais condições.  Apresentam-se os resultados 
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no Quadro 9. 

Quadro 9 - Aspectos mais desenvolvidos nos bebês e nas crianças bem pequenas 

Participante 
Linguagem 

oral 

Autonomia 
para 

realizar as 
tarefas 

Criatividade 
Coordena-
ção motora 

Afeto 
Resolução 
de conflitos 

Faz de 
conta 

E3 x X  X X  X 

E7 X X  X X   

E4 X X   X X  

A6 X X   X   

E5  X   X   

E2 X X X  X  X 

E1    X    

Fonte: da pesquisa. 

Observa-se que os aspectos mais destacados foram: linguagem oral, 

autonomia e afeto seis vezes; coordenação motora três vezes; o faz de conta duas 

vezes e tanto a criatividade como a resolução de conflitos uma vez. 

Entre os três aspectos mais destacados, a autonomia e o afeto têm relação 

direta com o campo de experiência ‘O eu, o outro e o nós’. O destaque dos pais e/ou 

dos responsáveis coincide com a campo de experiência, que obteve mais conceitos 

vinculados, como se pode observar no Gráfico 3, no qual se registra que foram 31,6% 

dos 50 conceitos articulados a esse campo de experiência. 

Já a linguagem oral, que também é um dos aspectos mais destacados pelos 

pais e/ou responsáveis, coincide com o segundo campo com mais conceitos 

elencados pelos mesmos. Trata-se do conceito ‘Escuta, fala, pensamento e 

imaginação’ que obteve 26,3% dos 50 conceitos mais indicados. 

Na última questão, foram indagados sobre como, de forma abrangente, o 

Projeto Criativo Ecoformador colaborou no desenvolvimento integral de seus filhos. O 

E7 afirmou que sua filha “[...] se tornou mais tolerante às regras, horários, passou a 

ser comunicar melhor, ficou mais sociável e independente; agora já consegue calçar 

seus sapatos sozinha, enquanto o E1 afirmou que: 

Não tendo parâmetros exatos, porém todo trabalho feito era possível 
ver ao final do dia ou noite em casa na forma com que ele continuava 
a demonstrar o que aprendeu ou fazia no projeto; para nós pais é muito 
importante ter eles envolvidos em projetos como este, de modo que 
poderia dizer que foi ótimo. 

Nas respostas, do mesmo modo, possibilitou-se observar a valorização do 

envolvimento das crianças no Projeto Criativo Ecoformador. Isso se faz perceptível 

quando o E3 afirmou que “Hoje ela sabe as cores, contar até 10, nome dos animais, 

objetos variados com o auxílio do projeto e um ótimo desempenho dos professores” e 
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no registro do E5 ao destacar: “Vemos todos os dias a evolução; ele ama a escola e 

as professoras, acredito que pelo nível de interação e estímulo recebido de forma 

lúdica. Parabéns, professoras e coordenação, fazem um ótimo trabalho”.  

Também, pode-se observar no registro do E6 ao destacar que, com a evolução 

da proposta, é possível observar que hoje sua filha é bem mais desenvolvida e, por 

isso “[...] só agradeço”, bem como no posicionamento do E4: 

Quanto mais projetos forem ofertados para as nossas crianças, melhor 
elas se desenvolverão. Sou muito grata por ter essas professoras 
maravilhosas que trazem muitas novidades e que sempre estão 
continuamente estudando para proporcionar para os nossos filhos o 
melhor. 

Conclui-se a análise da questão com comentários do E2, destacando que o 

mesmo demonstra a implicação de vários campos de experiência, além de um olhar 

de valorização de quem o registrou: “Muitas coisas não precisam nem mandar; ele é 

organizado com seus brinquedos e calçados, brinca com outras crianças sem brigar, 

sabe dividir tudo o que tem, até mesmo fica sem para dividir”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do cenário de mudanças que atinge a Educação Infantil e o sistema 

educacional de uma forma geral, urge a veiculação de concepções educacionais e de 

metodologias de ensino comprometidas com a superação de práticas que coadunam 

com a cisão entre tempo e história e entre ciência e ser humano, pois essa visão, de 

acordo com Petraglia (2008, p. 32), acirrou “[…] o individualismo e, com ele, o 

isolamento do sujeito”. Ao analisar as dimensões do desenvolvimento integral 

anunciadas em documentos que norteiam a Educação Infantil no contexto brasileiro, 

observa-se, nessa ênfase, uma alternativa de convergência entre as reflexões de 

Petraglia e de expectativas regulamentadas sobre infância institucionalizada.  

Esta pesquisa tangenciou-se por essa intencionalidade. Ao avaliar o potencial 

de um Projeto Criativo Ecoformador (PCE), vinculando os campos de experiência, 

para ao desenvolvimento integral de bebês e de crianças bem pequenas, pretendia-

se superar o distanciamento entre o que se propõe como currículo e as demandas 

que, de fato, permeiam a realidade infantil.  

A pretensão inicial era envolver os bebês e as crianças bem pequenas na 

construção de um cenário ecoformador, mas a flexibilidade da metodologia do PCE 

possibilitou ultrapassar fronteiras estabelecidas no planejamento para dar vasão ao 

emergente e ao imprevisto. Nesse sentido, ampliou possibilidades à expressão infantil 

e os posicionou como protagonistas de transformações que foram além da 

revitalização do espaço escolar.  

Dessa forma, a ‘trilha’ transformou-se em itinerários abertos para pés que 

exploram, mãos que convivem, corpos que brincam, vozes que participam, 

movimentos que expressam e mentes que conhecem. Nesse processo, a conexão do 

eu, do outro e da natureza evidenciou que práticas complexas, transdisciplinares e 

ecoformadoras são viáveis mesmo com bebês e com crianças bem pequenas.   

O acesso às dissertações, a elaboração do PCE e a análise de sua proximidade 

com a metodologia de origem, por meio dos indicadores definidos por Telegen (2019), 

formaram a tríade de condições para realizar a intervenção proposta na pesquisa. Já 

o protagonismo das crianças e as possibilidades surgidas no processo de intervenção 

possibilitaram ir além do projetado. 

A variação nas atividades, a ampliação no número de cenários ecoformadores 
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construídos e a exploração de uma diversidade de materiais não estruturados 

demonstram o potencial dos bebês e das crianças bem pequenas não somente para 

aprender, mas também para ensinar. Ensinar, acima de tudo, que é preciso observá-

los e, nesse processo, motivá-los a se expressarem, a tomarem decisões, a 

solucionarem problemas, valorizando o brincar e o interagir como eixos estruturantes 

da Educação Infantil, como indicando na própria BNCC. 

A percepção dos pais e/ou dos responsáveis em relação às contribuições do 

PCE evidenciam tanto a relevância da proposta para o desenvolvimento integral como 

situações fundamentais para esse processo. São exemplos tanto os registros sobre a 

ampliação nos relacionamentos, a participação mais efetiva em brincadeiras coletivas, 

as conversas com pessoas desconhecidas e a maior demonstração do afeto, como a 

valorização de elementos da natureza. 

Os conceitos de destaque, abstraídos desses registros, possibilitam que se 

observe o que foi levado do CMEI para as residências dos bebês e das crianças bem 

pequenas. Nesse sentido, a pesquisa apresentou uma limitação, mas também uma 

vantagem. 

A limitação consistiu quanto à não participação dos pais e/ou dos responsáveis 

na construção de cenários ecoformadores apesar dos vários convites enviados aos 

mesmos. Caso houvesse ocorrido, a convivência com os bebês e com crianças bem 

pequenas poderia trazer outros elementos nas respostas. 

Já a vantagem é que o registrado pelos pais e/ou responsáveis foi, em grande 

parte, resultado do que os bebês e as crianças passaram a expressar em suas 

residências. Portanto, sugerem seu o potencial para expressar aquilo que vivenciaram 

e demonstrar a influência em seu desenvolvimento. Foram registros que 

demonstraram não somente indícios do desenvolvimento integral, mas também 

elucidaram a relevância das mediações pedagógicas realizadas.  

Destaca-se, ainda, que a construção de cenários ecoformadores pode ser 

viabilizada em qualquer instituição de ensino. Até mesmo uma porta da sala de aula 

pode se transformar em um cenário ecoformador em instituições que não 

disponibilizam espaços externos amplos.  

Apesar dos resultados da pesquisa, algumas limitações permearam o estudo. 

Dentre essas, observou-se o número reduzido de publicações envolvendo a 

exploração de cenários ecoformadores e de estudos sobre ações pedagógicas que 
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enfoquem os berçários na Educação Infantil. 

 Por isso, conclui-se esta pesquisa com o sentimento de que é preciso ampliar 

os questionamentos sobre o que as instituições de Educação Infantil têm 

proporcionado para os bebês e para as crianças bem pequenas. A sensação precisa 

ser de inquietude e o espírito de busca permanente. Possibilidades existem e esta 

pesquisa demonstrou que são viáveis, mas é preciso ir além da troca de fraldas e da 

rotina da alimentação e do sono.  
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